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1 - Inleiding
De geschiedenis van het Europa van de 20e eeuw zou men (vanuit Nederlands
perspectief) kunnen indelen in een tijdvak vóór en een tijdvak ná de Tweede Wereldoorlog, waarbij de zes jaar durende oorlog de overgang vormt van de ene
naar de andere periode. Hoewel de gebeurtenissen in de oorlog van groot belang
zijn geweest, werd het afsluiten van de 20e eeuw toch vooral bepaald door wat er
vanaf de vijftiger jaren was opgebouwd. Het vooroorlogse tijdvak was gekenmerkt geweest door de Eerste Wereldoorlog, de politieke nasleep daarvan en de
crisisjaren, die onmiddellijk aan de ‘grote oorlog’ vooraf gingen. De periode van
ernstige politieke, militaire en humanitaire ontwrichting had een breuk veroorzaakt in de geschiedenis.
De Babylonische ballingschap in de zesde eeuw v.Chr. was ook een cesuur in
de geschiedenis van Israël en de aanzet tot een periode van wederopbouw en restauratie, niet alleen in economische en politieke maar ook in theologische zin.
Met restauratie wordt in dit geval niet bedoeld: het op conservatieve wijze herstellen van wat eens is geweest. Het gaat om de vraag hoe de identiteitsbepalende concepten en realia uit het verleden van Israël in de nieuwe (politieke)
setting vorm gegeven konden worden1. In het geval van Israël betekende dit: hoe
kon het kleine staatje Juda onder de Perzische overheersing haar eigenheid consolideren. Het boek van de profeet Zacharia is, samen met de boeken Haggai en
Maleachi, een getuige van deze vroeg na-exilische opbouwperiode.
Dat de eerste acht hoofdstukken van Zach te maken hebben met de laatste
twee decennia van de zesde eeuw v.Chr. is opinio communis; de datering die het
boek zelf geeft (520-518 v.Chr.) wordt niet ter discussie gesteld. Zach 1–8 geeft
––––––––––
1

Vgl. UEHLINGER, Figurative Policy, 335: “Dabei ging es historisch gesehen nicht um ‘Restauration’,
obwohl sich viele Texte jener Zeit dezidiert ‘traditionalistisch’ geben, sondern, wie zunehmend
deutlich wird, um eine Selbstorganisation unter ganz neuen Bedingungen, eben denen der
Achämenidenherrschaft.”
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een beeld van de herbouw van Jeruzalem in de vroeg Perzische periode. Een
vergelijkbare duidelijke datering is er niet voor Zach 9–14. De meningen omtrent
de ouderdom van deze teksten lopen sterk uiteen, en doen de vraag opkomen of
ze wel iets met Zach 1–8 te maken hebben. Als de dateringen van beide delen
van Zach zo uiteenlopen, moet vervolgens de vraag gesteld worden wat Zach 9–
14 te maken heeft met het restauratieconcept van Zach 1–8.
Sinds het einde van de 19e eeuw is het in het oudtestamentisch onderzoek
heel gebruikelijk geworden te spreken van Proto-Zach en Deutero-Zach. Omwille van literaire en thematische verschillen tussen Zach 9–11 en Zach 12–14,
en omwille van de opschriften in Zach 9,1 en Zach 12,1 wordt door sommigen
een verdere onderverdeling bepleit in Deutero-Zach en Trito-Zach2. De ontwikkeling in de exegese ging van een ‘one book’-interpretatie naar een ‘three
books’-interpretatie, m.a.w. van een uitleg op basis van één auteur naar een uitleg op basis van drie auteurs/boeken3. De samenhang tussen de drie boeken
raakte buiten het aandachtsveld van de exegese. In de loop van de tweede helft
van de 20e eeuw werd juist dit ‘uiteenvallen’ van het bijbelse geschrift aanleiding
tot een heroriëntatie in het onderzoek. De exegeten begonnen nieuwe vragen te
stellen: Waarom zijn de verschillende delen van het canonieke boek samen overgeleverd? Waarom komen de verschillende delen van Zach in de overlevering van
de tekst nooit separaat voor? Zijn de verschillende delen wel los van elkaar te begrijpen? Hoe kan Zach 9–14 geïnterpreteerd worden los van het opschrift aan
het begin van het boek, dat informatie geeft over de tijd en de auteur? Is er toch
niet een bepaalde eenheid te ontdekken in het canonieke boek?
De opdeling van het canonieke boek in verschillende boeken heeft in het geval
van Zach geen duidelijk beeld opgeleverd van de auteur(s) die achter de tekst te
ontdekken zouden moeten kunnen zijn4. De reden hiervoor is dat de datering van
Zach 9–14 altijd problematisch is gebleven en niet tot een consensus heeft ge––––––––––
2
3

4

Als wij zelf de termen Proto-, Deutero- en Trito-Zach gebruiken, bedoelen we daarmee steeds de
betreffende tekstblokken, en nooit eventuele historische (anonieme) auteurs.
De ontwikkeling loopt parallel aan het Jesaja-onderzoek. Vgl. BERGES, Das Buch Jesaja, 12:
“Abgelöst wurde die ‘one-prophet interpretation’ von der ‘three-book interpretation’, wobei Duhm
(1892) die führende Rolle zukam: Seine Dreiteilung in ein Proto-, Deutero- und Tritojesajabuch
(1–39; 40–55; 56–66) war zwar nie unumstritten, bildete aber doch die Grundlage der weiteren
Jesajaforschung.”
Deutero-Jes is wel als een historisch personage beschreven.

1.1 DOELSTELLING
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leid. De opvatting dat het hele boek in de Perzische tijd gedateerd moet worden,
wint sinds de negentiger jaren terrein: “The early Persian period began to look a
more hospitable home for Zech 9–14”5. Het is niet onze bedoeling (de delen van)
het boek exact te dateren of de tekst te interpreteren op basis van de al dan niet
bekende auteurs. In ons onderzoek zullen wij ons bezig houden met de tekst, niet
met de intentio auctoris of intentiones auctorum.

1.1. Doelstelling
Ons onderzoek zal zich richten op alle veertien hoofdstukken van het boek
Zach. We stellen ons de vraag of het, ondanks de resultaten van de diachrone
exegese, ook als een eenheid gelezen kan worden. Onze bekommernis is de inhoudelijke wisselwerking tussen Zach 1–8 en Zach 9–14. Als Zach een literaire
eenheid is, moet de tweede helft met de restauratietheologie van de eerste helft te
maken hebben. En dit lijkt ons voor het verstaan van het literaire werk niet onbelangrijk. We gaan op zoek naar de opbouw van het boek als geheel, en hierbij
gaat het niet om een redaktionsgeschichtliches Begreifen of om een
redaktionsgeschichtliche Analyse; het gaat niet om de vraag welke redacties
wanneer hebben plaats gevonden en welke verzen tot welke redacties moeten
worden gerekend. Wij begeven ons op het niveau van de grotere teksteenheden
en zoeken een verklaring voor de samenstelling van de tekst zoals die nu voor
ons ligt. Er ontstaat in de moderne exegese steeds meer aandacht voor de overgeleverde tekst en voor de literaire eenheid van wat we Proto-Zach en DeuteroZach zijn gaan noemen6. We mogen ervan uitgaan dat de canonieke tekst een
zinvolle tekst is; bij het samenvoegen van de delen bestond er een bepaald concept van eenheid. Er zullen zeker oudere en jongere tekstlagen zijn, maar zij
komen slechts tot hun recht in de context van het geheel. Het gaat ons om de
Gestalt en de Geltung van de tekst niet om de Genese. We beschouwen profeti––––––––––
5

6

CURTIS, Up the Steep, 268. De auteur haalt hiervoor historische argumenten aan: 1. Reeds in de
Perzische tijd (539-333 v.Chr.) zijn er conflicten tussen Perzië en Griekenland waardoor !w''y' Griekenland in Zach 9,13 verklaard kan worden zonder de tekst in de hellenistische tijd te moeten
dateren. 2. Hanson heeft aangetoond dat de opkomst van de na-exilische apocalyptiek niet te
danken is aan een late zoroastrische invloed, maar vanuit het voor-exilische en exilische profetisme
begrepen moet worden.
Vgl. PIERCE, Literary Connectors; PIERCE, Thematic Development; HARTLE, Literary Unity;
KLINE, Structure; FLOYD, Minor Prophets, 308: “The book as a whole has a well-defined
compositional form, [but it is generically diverse at every level.].”
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sche boeken niet als een collage van willekeurig bijeengeraapte teksten, maar als
composities met een eigen theologische bedoeling.
Het is in de geschiedenis van de exegese wel voorgekomen dat men zich teksten voorstelde als gebouwen niet van stenen maar van woorden. Janowski
haalde deze metafoor aan in zijn bijdrage op het Colloquium Biblicum
Lovaniense 2008 en verwees hiervoor naar Hieronymus die het Psalter typeerde
als een ‘groot huis’ (magna domus) met Ps 1 en 2 als ‘toegangsportaal’ (grandis
porta). Ook Berges is een van degenen die recent van deze voorstelling gebruik
maakte. Profetische boeken zijn in zekere zin te vergelijken met een middeleeuwse kathedraal7. Zo’n bouwwerk is tot stand gekomen in een periode van
vele jaren en is daarom een complex geheel: er is een grondplan, een dragende
constructie en er zijn ornamenten. Later is er verbouwd of aangebouwd en misschien zijn de oorspronkelijke plannen niet helemaal gerealiseerd. Wat er met de
eeuwenoude kathedraal ook is gebeurd, en welke wijzigingen er hier of daar ook
zijn aangebracht, het is op dit moment een stabiel en bewonderenswaardig geheel dat de eeuwen heeft overleefd. Een tekst is als een gebouw waarin de lezer
zich moet begeven en waar hij of zij langdurig om zich heen moet kijken. De
hele constructie is een eenheid: “Wie jeder Stein zwar seine eigene Geschichte
hat, aber nur im Ganzen des Bauwerkes seine eigentliche Funktion erfüllt, so
auch jeder Spruch im Gesamtkunstwerk der prophetischen Schrift” 8. De lezer
moet de tekst als het ware binnentreden en zich door de literaire architectuur
laten verrassen.
Zach wordt geflankeerd door twee andere profetenboeken te weten Hag en
Mal waarmee het een drieluik vormt. Er is een duidelijke literaire overeenkomst
tussen respectievelijk Hag en Zach 1–8 en tussen Zach 9–14 en Mal. In ons onderzoek zal soms op dit driedelig corpus gewezen worden als het bijdraagt tot
een versterking van de interne eenheid van Zach. Zach is een eigenstandig boek,
canoniek apart gedefinieerd en toegeschreven aan een eigen profeet9. In zoverre
onderzoek naar Hag en Mal onze bedoelingen kan staven, zullen beide profetenboeken in het onderzoek worden betrokken. Hoe kan Zach, dat zo gemakkelijk
––––––––––
7
8
9

BERGES, Vel in uw poorten, 28.
BERGES, Das Jesajabuch als literarische Kathedrale, 190.
Een profetisch boek is nooit aan meerdere profeten tegelijk toegeschreven; hoogstens kan er een
andere profeet (verhalend) ter sprake worden gebracht.

1.1 DOELSTELLING
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de aandacht van de lezer naar voren en naar achteren trekt, toch zelf een eenheid
zijn?
Ons onderzoek naar de eenheid en compositie van Zach neemt de vorm aan
van een dramatische analyse. We proberen het boek te lezen als een tekst waarin
actanten spreken en handelen en waarin een soort ‘decor’ aanwezig. Kan er —
zonder dat de tekst als een narratio verstaan wordt — een soort verhaallijn worden ontdekt met een probleemstelling aan het begin en een oplossing of een ontknoping aan het einde? Kan de lezer beschouwd worden als iemand die getuige
is van een reeks gebeurtenissen en dialogen die tussen de actanten plaats vinden,
en die een theologische boodschap hebben? De voor de dramatische analyse
geëigende terminologie zullen we in hoofdstuk 5 beschrijven.
De fundamentele vraag die ons bij het onderzoek zal leiden is hoe het in de
Schrift opgenomen literaire werk als een eenheid gelezen kan worden tegen de
historische achtergrond die in het opschrift van het boek zelf wordt gegeven. Hoe
kunnen wij Zach als één boek lezen en verstaan? Wij gaan de weg terug van de
‘three-book interpretation’ naar de ‘one-book interpretation’10. We willen hierbij
nadrukkelijk aantekenen dat we niet teruggaan naar een interpretatie op basis
van één auteur11. Er ís sprake van een samengestelde tekst en van een boek dat
in de loop van een aantal decennia is ontstaan. Er ís sprake geweest van een
Genese. De structurele verschillen tussen Zach 1–8 en Zach 9–11; 12–14 en de
uitwerking van de thema’s zijn zo verschillend dat wij niet uitgaan van één auteur. Er moet echter een goede reden geweest zijn voor de auteur(s) van Zach 9–
14 om hun teksten aan die van Zach 1–8* 12 toe te voegen. Wij gaan ervan uit
dat er een totaalvisie is op het boek. Niet elk detail en elke teksteenheid hoeft
hieraan te beantwoorden of hoeft te passen in een strak schema, maar er is wel
––––––––––
10

11

12

Vgl. BERGES, Das Buch Jesaja, 13: “Die Frage nach der ‘Einheit’ des Jesajabuches, die durch die
Ansicht von drei unterschiedlichen Rollen beantwortet schien, bricht sich erneut mehr und mehr
die Bahn, und es steht ein Paradigmenwechsel von der ‘three-book interpretation’ zur ‘one-book
interpretation’ bevor. Anders gesagt: Die Frage nach Warum und Endgestalt der Jesajarolle muß
von ihrer Ganzheit ausgehen und wiederum zu dieser hinführen.”
Dit doet CURTIS min of meer in zijn boek Up the Steep, 1: “I shall argue that a single tradent group
in a single generation of time is responsible for all fourteen chapters. Maximally, I shall attempt to
establish grounds that make the unitary authorship of the book once again a tenable hypothesis. I
shall not attempt so much to disprove multiple authorship as to make single authorship a plausible,
perhaps probable, conclusion.”
Met een asterisk bedoelen we, dat het betreffende tekstblok een eerdere ontwikkelingsfase gehad
kan hebben (diachronie).
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iets dat het boek samenhoudt. Om welke reden en op welke manier is Zach 9–14
bij Zach 1–8 gevoegd? Als we dat weten, begrijpen we beter hoe we het boek nú
betekenisvol kunnen lezen. De antwoorden op deze vragen zoeken wij op het
niveau van het drama en de thematiek van de tekst.

1.2. Onderzoeksvragen
De klassieke indeling in Zach 1–8 en Zach 9–14 blijft in veel publicaties bewust of onbewust een rol spelen. Slechts weinig auteurs stellen zich op het principiële standpunt dat beide delen allereerst een eenheid vormen en pas in tweede
instantie onderscheiden moeten worden. Veel commentaren gaan bij voorbaat uit
van twee literair en historisch onderscheiden werken, en stellen vervolgens pas
de vraag naar de thematische verbanden tussen beide delen. De overleveringsgeschiedenis van de tekst geeft echter geen aanleiding tot een tweedeling-bijvoorbaat. De eenheid van Zach hoeven we feitelijk niet te bewijzen of te verdedigen, want deze is voorgegeven in de tekst die voor ons ligt. Bij de lezing ervan
doen zich echter wel moeilijkheden voor op het niveau van de morfologie, syntaxis, literaire betekenis, en historische en theologische interpretatie. Deze kunnen reden zijn voor een diachrone onderzoeksmethode — en dat is in het verleden ook veelvuldig gebeurd — en voor het opstellen van hypothesen betreffende
het ontstaan en de ontwikkeling van de textus receptus.
Allereerst is er het probleem van de verhouding tussen Zach 1–8 en Zach 9–
14. De eerste acht hoofdstukken worden normaliter onderverdeeld in drieën
(Zach 1,1-6; 1,7–6,15; 7,1–8,23) telkens gedateerd in een van de beginjaren van
de Perzische koning Darius I (Zach 1,1.7; 7,1). De laatste zes hoofdstukken bestaan uit twee twOaf.m; lasten (Zach 9–11; 12–14); de beide tekstblokken worden
als zodanig aangeduid in Zach 9,1; 12,1. Er is een duidelijk verschil met Zach 1–
8. Wij vragen ons af of de indeling Zach 1–8; 9–11; 12–14 voor onze analyse
maatgevend moet zijn. Is er op basis van literaire kenmerken in de tekst geen andere indeling mogelijk? De klassieke indeling geeft weinig ruimte voor een dramatische analyse, omdat zij het in feite onmogelijk maakt actanten uit Zach 1–
8 ook in 9–14 te laten optreden.
Zach 8 heeft een heel eigen karakter door de aaneenschakeling van tien orakels; deze staan in contrast met de cyclus van acht visioenen van Zach 1–6. In

1.3 DATERING VAN ZACHARIA 1–14
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Zach 8 is duidelijk sprake van een ander genre: een compilatie van godsspraken.
Welke plaats heeft Zach 8 in het geheel van de compositie? Is het louter de afsluiting van Zach 1–8?
Een ander probleem vormen de inlassingen van de orakels in de beschrijving
van de visioenen. Sommige komen ná een visioen of na een rééks van visioenen
(bijv. Zach 2,10-17), andere onderbreken een visioen (bijv. Zach 4,6b-10a). Wat
is de plaats en de functie van de orakels in combinatie met de visioenen?
In Zach 9–14 doet zich allereerst het onderscheid voor tussen Zach 9–11 en
Zach 12–14, maar de vraag is of aan Zach 14 niet een bijzondere plaats moet
worden toegekend als afsluiting van het hele boek. Vervolgens vormt de
‘Hirtenallegorie’ van Zach 11,4-17 (samen met Zach 13,7-9?) een vreemd literair
element in het geheel van Zach 9–14. In tegenstelling tot de profetieën waardoor
Zach 11 wordt omringd, is het een klassieke profetische tekenhandeling. Wat
doet een dergelijke tekst, die eigenlijk meer lijkt op de beeldende visioenen van
Zach 1–6, in zijn literaire context? Onze onderzoeksvragen luiden: Waardoor
worden de zo verschillende teksten van Zach 1–14 bij elkaar gehouden? Wat
maakt Zach 1–14 tot een eenheid? Hoe horen deze diverse teksten bij elkaar?
Welke (thematische) lijnen zijn erin te ontdekken en welke andere elementen
kunnen worden gevonden om de teksteenheden bijeen te houden en samen van
een uitleg te voorzien?

1.3. Datering van Zacharia 1–14
Alvorens de opzet van het onderzoek te beschrijven staan we stil bij de keuze
die we gemaakt hebben voor de datering van de tekst van Zach in de vroeg
Perzische tijd. Hoewel we een synchrone methode hanteren, willen we de tekst
niet a-historisch lezen. De geschiedkundige achtergrond en de historische ontwikkelingen zijn voor het ontstaan en de groei van de tekst bepalend. Het opschrift van Zach 1,1 verwijst naar het tweede jaar van koning Darius I van Perzië
(520 v.Chr.)13 en daarmee is een terminus post quem gegeven. Het grote probleem is in welke tijd de tekst tot een afronding kwam. We hebben voor de terminus ante quo van de tekst geen overtuigende bewijzen. Dit is niet onlogisch,
––––––––––
13

Het historische optreden van Zacharia wordt bevestigd in Ezr 4,24–5,1.
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want de gehele tekst van Zach 1–14 wordt geplaatst in de beginjaren van Darius.
Zacharia trad in die tijd op en hij heeft als het ware ook de profetieën van
Deutero-Zach uitgesproken; hij staat borg voor de teksten die historisch niet bij
hem kunnen horen. Het is waarschijnlijk ook helemaal niet de bedoeling van de
auteur(s), dat Zach 9–14 door de lezer in een andere tijd geplaatst wordt dan in
die van Zacharia. Er zijn geen bewijzen dat het dateert uit een andere tijd dan die
waarin het door de opschriften geplaatst wordt. De teksten van Zach 9–14 worden met die van Zach 1–8 in relatie gebracht, en willen vanuit die historische
situatie gelezen worden. Pogingen om een datering te baseren op gegevens uit de
tekst hebben tot te veel verschillende visies geleid14. We geven in de volgende
alinea’s een aantal argumenten voor de keuze van de datering in de vroeg
Perzische tijd. Wij denken zeker niet aan de hellenistische tijd.
De datering van de tekst van Zach 9–14 blijft een lastige kwestie. De onlangs
verschenen commentaar van Willi-Plein (2007) kiest weer voor een datering in
de hellenistische tijd — terwijl er zich een tendens leek af te tekenen naar een
datering in de Perzische tijd15 — en refereert aan gebeurtenissen in deze periode
als achtergrond voor de tekst. Zo is de veroveringstocht van Alexander de Grote
(332 v.Chr.) voor haar de achtergrond bij de opsomming van de plaatsen en streken in Zach 9,1-8. Ook Van der Toorn (2007) plaatst de afronding van de canon
op basis van de vermelding van Griekenland in Jes 66,19 en Zach 9,13 in de
Griekse tijd16. Toch hoeft deze vermelding op zich niet te betekenen dat de tekst
in de Griekse tijd moet zijn ontstaan; het is voldoende dat Griekenland als potentiële vijandige mogenheid bekend stond, en dat was al het geval in de eerste helft
van de vijfde eeuw17. Aan de machtsovername door Alexander de Grote ging een
lange periode van Perzisch-Griekse conflicten vooraf, ook al leverden deze aan––––––––––
14

15
16
17

SMITH, Micah, 246: “It is widely acknowledged that it is virtually impossible to explain the historical
background of Zech 9–14”, en op blz. 249: “We agree that any attempt to find a specific historical
setting for the materials in Zech 9–14 will end in failure.” Vgl. MEYERS – MEYERS, Zechariah,
15.
Vgl. BODA, Research, 4: “In the earlier part of last century there was a general trend to date these
texts [Zach 9–14] to the Greek period and beyond (although there were some who held to a preexilic dating), but in recent years scholarship has consistently moved this earlier.”
VAN DER TOORN, Scribal Culture, 255.
GOWAN, Theology, 168: “Much of Zechariah 9–14 seems to reflect a time of unrest, perhaps the
effects of the war between Persia and Greece (beginning around 460 B.C.E.), which led to the
construction of a series of Persian forts on both sides of the Jordan, in the hill country, and on the
coast.” Vgl. BERQUIST, Judaism, 45.
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vankelijk voor Perzië nog geen direkt gevaar op en kunnen we in de vroeg
Perzische tijd nog spreken van de pax persica18. De vermelding van geografische
namen geeft weinig houvast bij de datering van de tekst. Zo is Assur (Zach
10,10-11) in feite een anachronisme; het bestond al lang niet meer, maar de
naam werd nog wel gebruikt in het kader van de contemporaine ballingschapstheologie. Op basis van het gebruik van Assur is het niet nodig om de tekst van
Zach 10 te dateren in de voor-exilische periode, toen Assur een reële bedreiging
vormde. Situaties uit het verleden konden later nog worden aangehaald om de
contemporaine omstandigheden te duiden. Zo is het ook mogelijk dat Griekenland, een toekomstige vijand, in de vijfde eeuw al als een dreiging werd ervaren
en beschreven. De vermelding van Griekenland mag niet gezien worden als een
doorslaggevend bewijs voor een datering in de Griekse tijd. Er zijn geen strikte
argumenten om Zach 9–14 buiten de Perzische tijd te dateren, en daarom kiezen
we ervoor om deze hoofdstukken historisch te laten aansluiten bij de datering
van Zach 1–8 (argumentum e silentio)19.
Zach 9–14 past in de vroeg Perzische periode. Er tekent zich in die tijd al een
ernstige vertraging af in de restauratie die in Zach 1–8 wordt beoogd. Dit heeft
zijn neerslag gevonden in de teksten. “The emergence of the language of power in
Second Zechariah can best be understood as characterizing a period in which there
had been a collapse of the possibility of realizing the expectations of national
restoration that were part of the message of exilic prophecy”20. De tijd voorafgaande
aan die van Nehemia wordt getekend door interne sociale en economische spanningen. Als Nehemia in Juda arriveert (445 v.Chr.) worden er vele klachten bij hem
neergelegd over economische wantoestanden en een hiermee samenhangende sociale
ontwrichting (Neh 5,1-7). Ook de kwaliteit van het leiderschap staat in die tijd ter
discussie; er worden grieven geuit over de machthebbers, die teveel belasting heffen.
Nehemia ontpopt zich als een onbaatzuchtige leider: hij ziet af van een beloning voor
––––––––––
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Tegen het einde van de regering van Darius I was er de Ionische opstand (500-494 v.Chr.) waarbij
de Griekse stad Milete door de Perzen werd verwoest. In 490 werd het Perzische leger op het
Griekse vastenland nabij Marathon verslagen en Xerxes (485-465 v.Chr.) deed pogingen om zich
te revancheren (VEENHOF, Geschichte, 299-301). Briant vermeldt reeds onder Darius I (pogingen tot) invasies op het Europese vastenland (BRIANT, From Cyrus, 141-146).
In Deutero-Jes bijvoorbeeld wijst de vermelding van Cyrus wel overduidelijk naar een (na-)exilische
datering; in de tijd van Jesaja en in de tijd van de koningen kon niemand van hem enige notie
hebben.
MEYERS – MEYERS, Zechariah, 27.
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zichzelf (Neh 5,14-19) en geeft daarmee te kennen, dat goed en authentiek leiderschap essentieel is voor een goede toekomst. Aangezien er in Zach 9–14 geen melding wordt gemaakt van Nehemia (en Ezra), en ook niet van de herbouw van de muren van de stad, denken we dat de tekst vóór de tweede helft van de vijfde eeuw ontstaan moet zijn.
Een ander argument voor een datering in de Perzische tijd is dat de Perzen in
het geheel niet in Zach genoemd worden. Dit geldt voor Zach 1–8, maar ook
voor Zach 9–14. Dat andere grootmachten (Babel, Assur, Egypte) wel worden
genoemd, en meestal vanuit een negatief en bedreigend gezichtspunt, wijst erop
dat de tekst ook werkelijk nog in de Perzische tijd staat. In de tijd dat Zach ontstond behoorde Perzië niet met Babel, Assur en Egypte tot Israëls vijanden, maar
was het een ‘bevriende’ natie, die Israël omwille van de verkregen privileges niet
onwelwillend kon bejegenen. De auteurs kozen de meest veilige weg: Perzië in
het geheel niet vernoemen.
Een laatste argument om Zach 9–14 in de Perzische tijd te dateren komt uit
het linguïstisch onderzoek. Er wordt nogal eens beweerd dat Zach 9–14 een geheel ander taalgebruik kent dan Zach 1–8, maar dat is wetenschappelijk nog niet
afdoende aangetoond. Een onderzoek van Hill uit 1982 toont zelfs aan dat Zach
10–14 (en Mal) vergelijkbaar is met Hag en Zach 1–8; daarom dateert Hill deze
teksten tussen 515 en 450 of zelfs 475 v.Chr.21. Eerder al kwamen Radday en
Wickmann (1975) tot een even verrassende conclusie. Volgens hen kan er
linguïstisch niet worden aangetoond dat er een breuk bestaat tussen Zach 8 en
Zach 9, en dat Zach 1–8 en 9–11 van verschillende oorsprong zijn22. Zij constateerden wel dat er tussen de teksten Zach 9–11 en 12–14 een behoorlijk verschil
bestaat. Hun onderzoek baseert zich op allerlei taalkenmerken zoals de lengte
van de zinnen en het aantal lettergrepen van de woorden. Literaire verwachtschap hoeft natuurlijk niet per se een bewijs te zijn dat Zach 1–8 en Zach 9–14
in dezelfde tijd zijn geschreven. Het is ook mogelijk dat de latere tekst ontstaan
is, nadat de auteur de vroegere tekst aandachtig had gelezen en tot zich had genomen. Toch kunnen we niet zomaar zeggen dat Zach 9–14 in een heel andere
tijd geschreven is dan Zach 1–8. Literaire kenmerken wijzen vooralsnog in een
tegenovergestelde richting.
––––––––––
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HILL, Dating, 105.
RADDAY – WICKMANN, Unity, 54.
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Er zijn diverse auteurs die voor de datering van Zach 9–14 denken aan een
tijd die niet te ver van die van Zacharia verwijderd is. Zo schrijft Reventlow:
Aus dem engen Verhältnis zwischen Tradition und Interpretation in den die Zions-Ideologie
aktualisierenden Abschnitten geht vielmehr hervor, daß deren Endform nicht allzuweit von der
Zeit Sacharja entfernt sein kann23.

De commentaar van Meyers – Meyers is ook een van de pleitbezorgers van
deze visie:
[..] we can reconstruct some of the significant world events for the second seventy-year period
after the Exile, from the dedication of the Second Temple (515 B.C.E.) to the Mission of Nehemiah
(445 B.C.E.). It is within this period, particularly towards its end, that we assign the collection of
oracles and utterances that constitute Zechariah 9–1424.

Het lijkt ons gerechtvaardigd de historische achtergrond voor het hele boek
Zach te zoeken in de vroeg Perzische tijd, de jaren dat de terugtocht uit de ballingschap eigenlijk pas op gang kwam.

1.4. Methodologie
We starten ons onderzoek naar de eenheid van Zach met een beschrijving van
de geschiedenis van de exegese van het boek Zach sinds de 17e eeuw (Status
Quaestionis; hoofdstuk 2). Wat is er in de afgelopen eeuwen en decennia over
ons onderzoeksobject geschreven en gedacht? We zullen ons hierbij uiteraard
concentreren op die probleemstellingen die voor ons van belang zijn. De opkomst van de historisch-kritische exegese bracht een grote omwenteling teweeg
in het omgaan met bijbelteksten. Traditionele en kerkelijke overtuigingen werden
losgelaten en er werden vragen gesteld bij het ontstaan van de teksten, de tijd en
de auteur(s). Deze diachrone aanpak kwam tot een hoogtepunt in de 19e eeuw
en in de eerste helft van de 20e eeuw. Sinds een dertigtal jaren ligt er meer nadruk op een synchroon-literaire aanpak, en wordt de vraag gesteld naar wat
Zach 1–8 en Zach 9–14 met elkaar te maken hebben. De diachrone exegese
heeft tot gevolg gehad dat literaire corpora worden onderscheiden; de synchrone
exegese is uit de aard van haar methodiek meer gefocust op onderlinge verbanden tussen de teksten. Wij zullen in dat spoor verder gaan en uitdrukkelijk de
––––––––––
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REVENTLOW, Haggai, 88; vgl. PETERSEN, Zechariah, 23.
MEYERS – MEYERS, Zechariah, 26.
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eenheid van het boek als uitgangspunt nemen. We nemen alle veertien hoofdstukken als object van ons onderzoek. Dit betekent dat we ons niet zullen bezig
houden met alle detailkwesties en alle cruces interpretum, maar alleen met die
welke voor ons van belang zijn. De Hebreeuwse tekst is uitgangspunt van ons
onderzoek; we zullen niet gemakkelijk afwijken van de lezing die de Masoreten
hebben gekozen. Om de vertrouwdheid met de tekst te vergroten maken we gebruik van een eigen vertaling die aan het einde van het proefschrift is bijgevoegd.
De Nieuwe Vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap (1951) fungeerde
vaak als referentietekst.
Omdat wij niet een strikt synchrone benadering voorstaan, wordt in hoofdstuk
3 een kort overzicht gegeven van de tijd van Zacharia en de tijd van het ontstaan
van het boek (Historische achtergrond). We delen het betreffende tijdvak in aan
de hand van de Perzische koningen, vanaf Cambyses, de opvolger van de legendarische Cyrus, tot aan Artaxerxes I (medio vijfde eeuw v.Chr.). Koning Darius
speelt in deze periode de grootste rol, niet alleen vanwege de lengte van zijn
regerinsperiode, maar ook vanwege zijn organisatietalent en bestuurlijke hervormingen.
In hoofdstuk 4 (Literaire compositie) zoeken we op basis van literaire
structuurelementen naar een mogelijke indeling van de tekst die past bij een
dóórlopende synchrone lezing van het boek. We staan stil bij het gebruik van
bijvoorbeeld de Wortereignisformel en bij de opschriften. Er blijken aanwijzingen te zijn voor een andere indeling dan de gebruikelijke (Zach 1–8; 9–14).
In deel II Het boek Zacharia als literair drama komen de resultaten van het
eigenlijke onderzoek. Op basis van de gevonden compositie gaan we Zach lezen
als een literair drama met dialogerende actanten (lexis), visualiserende elementen
(opsis) en een verhaallijn (plot). Het ‘skelet’ van de compositionele samenhang
wordt ‘met vlees’ bekleed. We beginnen dit deel met een beschrijving van wat we
onder een literair drama verstaan, en hoe het te onderscheiden is van een drama
c.q. toneelstuk dat daadwerkelijk op de planken komt. De termen lexis, opsis en
plot worden toegelicht. Vervolgens staan we in hetzelfde hoofdstuk 5 stil bij de
vraag hoe Zach als een literair drama gelezen kan worden, en welke eigen kenmerken het boek bevat. De feitelijke analyse bestaat uit een bespreking van de
diverse actanten: JHWH, de profeet Zacharia, de herders, dochter Sion en de
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volken (hoofdstukken 7–11), nadat we eerst hebben stilgestaan bij de impliciete
auteur en impliciete lezer (hoofdstuk 6). Nadat we deze actanten afzonderlijk
hebben besproken, volgt in hoofdstuk 12 de beschrijving van het plot. Hierin
staat de vraag centraal: welk ‘verhaal’ wil het gehele boek Zach de lezer vertellen? Impliciet schuilt hieronder de vraag: wat heeft Zach 9–14 met Zach 1–8 te
maken? In de Conclusie vatten we ons gehele onderzoek samen en blikken terug
op de tijd waarin het boek tot stand kwam. Welke boodschap had de auteur voor
zijn tijdgenoten? Hoe past de inhoud van het boek en de bedoeling van de schrijver in de tijd waarin het werd geschreven? Welke verbanden kunnen er tussen de
tekst en de historische en sociale ontwikkelingen worden gelegd?
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DEEL 1 - ALGEMENE INLEIDENDE KWESTIES

2. Status quaestionis
van het Zacharia-onderzoek
Alvorens ons eigen onderzoek te beginnen willen we een inventarisatie maken
van het onderzoek naar het boek Zach in de moderne tijd. Wat is er op dit terrein
in de afgelopen twee eeuwen gebeurd? Hoe is men met het boek als geheel en
met de afzonderlijke delen omgegaan? Het is niet mogelijk om alle auteurs en
alle terreinen van het onderzoek de revue te laten passeren. We zullen het onderzoek naar Zach in algemene contouren aanstippen1, en ons concentreren op die
monografieën, artikelen en commentaren die zich — ná de historisch-kritische
fase die tot een scheiding van Zach 1–8 en 9–14 leidde — bezig houden met de
eenheid van het hele boek. Dat er een hernieuwde belangstelling is voor het boek
Zach als geheel sluit aan bij het profetenonderzoek van de laatste decennia.
Naast het onvervangbare diachrone onderzoek hebben synchrone interpretatiemethoden een legitieme plaats verworven. Een profetenboek hoeft niet per se in
zijn gefaseerde ontstaansgeschiedenis bestudeerd te worden, maar kan ook als
een afgerond literair werk worden gelezen.
[…] while, the consensus among scholars is that Zechariah is to be divided into two (Zechariah
1–8, 9–14) or three (Zechariah 1–8, 9–11, 12–14) distinct collections (a consensus reflected in
the practice of publishing commentaries on Zechariah 1–8 and 9–14 in separate volumes), recent
commentaries reflect a new openness to considering the unity of the two sections of the book2.

2.1. Van de 17e tot en met de eerste helft van de 20e eeuw
Het kritische onderzoek begon in de 17e eeuw met Mede (Engeland). De
vraag naar de herkomst van Zach 9–14 kwam niet uit een liberale, maar uit een
theologisch-orthodoxe bekommernis voort. Het citaat in het evangelie van
Matteüs (27,9-10) wordt door de auteur expliciet toegeschreven aan de profeet
––––––––––
1
2

Goede overzichten van het onderzoek vinden we in: OTZEN, Studien, 11-34; MEYERS – MEYERS,
Zechariah, 52-59; CHARY, Aggée, 129-131; HANSON, Dawn, 287-292.
BODA, Research, 6.
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Jeremia, maar is in feite afkomstig van Zach 11,12-13! Mede concludeerde dat
de samensteller van de profetische boeken in het oudtestamentische tijdvak een
fout moest hebben gemaakt, en dat Matteüs wist te melden wie de echte auteur
was van het op het passieverhaal van Christus betrokken citaat: “First, it may
seem the Evangelist would inform us, that those chapters ascribed to Zachary
(viz. the 9, 10, 11 &c.) are indeed the Prophecies of Jeremy, and that the Jews
had not rightly attributed them”3. De keuze die Mede maakte heeft ongetwijfeld
te maken met de anti-semitische ideologie van zijn tijd. Hij concludeerde dat ook
inhoudelijk de teksten van Zach 9–11 beter in de tijd van Jeremia pasten dan in
de na-exilische periode. Het gevolg van het onderzoek van Mede was dat Zach
9–11 los werd gemaakt uit de canonieke context.
De auteurs na Mede werkten de literaire verschillen tussen Zach 1–8 en Zach
9–11 uit en betrokken daarbij soms ook de hoofdstukken 12–14. Met Newcome
(1785) zou het onderzoek een zekere communis opinio bereiken. Hij dateerde
Zach 9–11 vóór 722 v.Chr. en Zach 12–14 ná de dood van koning Josia (609
v.Chr.).
I conclude from internal marks in c. IX. X. XI, that these three chapters were written much earlier
than the time of Jeremiah, and before the captivity of the ten tribes … They seem to suit Hosea’s age
and manner. But whoever wrote them their divine authority is established by the two quotations from
them in the N.T. C. IX.9. XI.12,13. The XIIth XIIIth and XIVth chapters form a distinct prophecy, and
were written after the death of Josiah; c. XII.11; but whether before or after the captivity, and by what
prophet, is uncertain. Though I incline to think that the author lived before the destruction of Jerusalem
by the Babylonians4.

De these van Newcome vond in Duitsland weerklank bij Bertholdt (1814). Hij
had een extern argument als verklaring voor de plaatsing van Zach 9–11 ná Zach
1–8:
Letztlich spricht BERTHOLDT den Gedanken aus, dass diese vorexilischen Fragmente dem
Sacharjabuch hinzugefügt wurden, da die Kap. 9–11 ursprünglich von dem Jes 8,2 erwähnten
Sacharja ben Jeberechja stammten, der natürlich genug mit dem Sacharja ben Berechja verwechselt
werden konnte5.

Voor Bertholdt waren er geen inhoudelijke criteria voor het samengaan van de
twee/drie delen van het boek Zach. Het verklaren van de samenvoeging door een
––––––––––

3
4
5

Mede geciteerd in OTZEN, Studien, 12.
Newcome geciteerd in OTZEN, Studien, 16.
OTZEN, Studien, 21. EWALD, Propheten, 308-310.389-391 sluit zich bij deze visie aan en dateert
Zach 9–14 in al zijn delen voor-exilisch.
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verwisseling van auteurs is echter niet afdoende. Het kan de redacteur van Zach
niet ontgaan zijn dat de Zacharia van Jes 8,2 nooit de Zacharia van Zach 1,1.7;
7,1.8 kan zijn geweest.
In de loop van de 19e eeuw gingen er stemmen op, dat Zach 9–14 wel eens
na-exilisch zou kunnen zijn en láter gedateerd zou moeten worden dan Zach 1–
8. Een van de eersten was Eichhorn. In de vierde editie van zijn Einleitung
(1824; 31803; 21787; 11780-1783) koos hij voor een integrale datering in de
hellenistische tijd. Zach 9–10 plaatste Eichhorn in de tijd na de verovering door
Alexander de Grote; Zach 11,1–13,6 in dezelfde periode en Zach 13,7–14,21 in
de tijd van de Makkabeeën6. Deze nieuwe datering brak door met Stade in een
artikel verdeeld over de eerste nummers van het door hem zelf opgerichte
Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft (1881-1882). Hij vergeleek de
teksten uit Deutero-Zach met andere bijbelse teksten en probeerde vanhieruit tot
een relatieve datering te komen7. Hij kwam tot de conclusie dat de teksten van
Zach 9–14 secundair zijn en steunen op met name Jer, Deutero-Jes en Ez. Er is
sprake van een literaire ontwikkeling en Zach 9–14 vormt hiervan een afsluiting:
Als Grundgedanken des Verf.[8] werden wir ansehen dürfen, daß Gott die dereinst von den Propheten gegebenen aber noch nicht erfüllten Weissagungen jetzt erfüllen werde. Daher knüpft er
aller Orten an diese alten Weissagungen an. Und nur so erklärt es sich, daß er für die Zeit der
Erfüllung derselben das Ende der Prophetie erwartet. […] Die Reihe der Propheten ist
abgeschlossen9.

Het past in de laat 19e-eeuwse exegese om de na-exilische profeten te beschouwen als epigonen van de (voor-)exilische. Zach 9–14 is een kunstig
mozaiek van teksten, maar het blijven teksten genomen van de grote profeten uit
Israëls geschiedenis.
––––––––––
6
7
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Vgl. HANSON, Dawn, 288; SMITH, Micah, 243.
Het criterium dat Stade daarbij hanteert, omschrijft hij als volgt: “Hierbei ist unser Augenmerk
besonders darauf zu richten, ob etwa in dem betreffenden Schriftstücke einzelne Gedanken in
Isolirung sich finden, welche in einem andern in enger Verknüpfung mit dem übrigen Gedankeninhalte
auftreten. Da, wo ein Gedanke sich als nothwendiges Glied der Kette der übrigen Gedanken einfügt,
wird seine ursprüngliche Stelle sein. Findet er sich daneben isolirt, so wird er in den meisten Fällen
entlehnt sein” (STADE, Deuterozacharja, 10-11).
Stade gaat uit van één redacteur voor Zach 9–14: Zach 12,1–13,6 verhoudt zich tot 14 zoals Zach
9–10 zich verhoudt tot Zach 11,1-17; 13,7-9. “Diese symmetrische Disposition [op blz. 214 legt
Otzen het als volgt uit: “11 + 13,7-9 sind negative Voraussetzung für den verheissenden Abschnitt
Kap. 9–10; und parallel hierzu sind die negativen 12 + 13,1-6 Voraussetzung für das verheissende
Kap. 14”] des Abschnittes Za. 9–14 ist einer der besten Beweise für seine Herkunft von einem
Verf.” (STADE, Deuterozacharja, 96).
STADE, Deuterozacharja, 90-91.
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Toch komt ook Stade tot een absolute datering van Zach 9–14; hij stelt zich
niet tevreden met het resultaat van zijn intertekstuele onderzoek. In het tweede
gedeelte van het artikel probeert Stade alsnog op klassieke wijze te komen tot
een nadere datering van de tekst. We kunnen deze these het overzichtelijkst met
Otzen samenvatten:
Die Analyse der innerjüdischen Verhältnisse weist in groben Zügen in die Zeit nach Esra; die
Analyse der weltpolitischen Situation, die sich auf die »Söhne Joniens« (9,13), Assur und Ägypten
(10,10f) und die Kriegszüge (9,1-8 und 11,1-3) konzentriert, hat zum Ereignis, dass wir in der
Epoche unmittelbar nach der Zeit Alexanders des Grossen sind, näher bezeichnet, bei den Kämpfen
zwischen den Seleukiden ( = »Assur«) und den Ptolemäern ( = »Ägypten«) zu Beginn des 3.
Jahrhunderts v.Chr.10.

In de jaren hierna verschoof de datering steeds meer naar een nog later tijdstip, dat al door Eichhorn genoemd was: de tijd van de Makkabeeën. Het was de
autoriteit van Wellhausen die deze these tot aan de Tweede Wereldoorlog kracht
bijzette11.
Naast de dateringskwestie bleef ook de vraag naar het auteurschap een belangrijke rol spelen. Stade had een duidelijke keuze gemaakt voor één auteur
voor Zach 9–14, maar verschillende exegeten kwamen tot andere hypothesen.
Während z.B. MARTI mit STADE darin einig ist, dass die Schrift ein zusammenhängendes Ganzes
von einer Hand ist, nimmt WELLHAUSEN jedenfalls vier selbständige Abschnitte an. SELLIN rechnet
9–13 ein und demselben Verfasser zu und betrachtet nur 14 als eine spätere Hinzufügung, während
die alte einfache Aufteilung in Deutero- (9–11) und Tritosacharja (12–14) wieder bei DUHM und
EISSFELDT auftaucht12.

Een laatste kwestie voor deze paragraaf is de vraag wanneer de namen
Deutero-Zach en Trito-Zach voor het eerst werden gebruikt. Stade zegt aan het
begin van zijn artikel dat hij de naam Deutero-Zach kiest naar analogie van
Deutero-Jes in het Jesaja-onderzoek13. Hij gebruikt deze naam als een aanduiding voor het tekstcomplex van Zach 9–14 en niet voor de auteur/redacteur ervan, die hij consequent Verfasser blijft noemen. Het is daarmee nog niet zeker of
iemand anders vóór Stade zich ook al van deze naam bediende14, maar dat lijkt
––––––––––
10
11
12
13
14

OTZEN, Studien, 28.
Vgl. OTZEN, Studien, 30.
OTZEN, Studien, 31.
STADE, Deuterozacharja, 1, voetnoot 2: “Ich wähle dafür [Zach 9–14] den Ausdruck
Deuterozacharja, einmal, weil derselbe an der ziemlich allgemein adoptirten Bezeichnung
Deuterojesaias seine Empfehlung und Analogie findet […].”
WILLI-PLEIN, Haggai, 151, meldt dat Stade begonnen is de naam Deutero-Zach te gebruiken.
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niet erg waarschijnlijk15. Ook Marti (1904), Duhm (1916) en Sellin (1922) gebruikten de naam Deutero-Zach voor de tekst van Zach 9–14 (of een gedeelte
daarvan) of voor de onbekende auteur die de tekst had geproduceerd (Marti en
Sellin16). Evenals Stade verwees Elliger (1950) voor de naam Deutero-Zach, die
inmiddels gewoon was geworden, naar Deutero-Jes. Omdat hij Zach 9–14 beschouwde als een veelheid van ‘verschillende menselijke stemmen’ zag Elliger
Deutero-Zach niet als de naam van de auteur17. De naam Trito-Zach komt voor
het eerst voor in de commentaar van Duhm (1916)18, maar raakte nooit zo ingeburgerd als Deutero-Zach.

2.2. De naoorlogse periode tot 1980
Van de auteurs die we in de vorige paragraaf behandelden, hebben we geleerd
dat Zach 1–14 niet in zijn geheel aan de historische profeet uit de zesde eeuw
mag worden toegeschreven. Dit is alleen mogelijk voor Zach 1–8. De overige
hoofdstukken 9–14 zijn van latere datum en worden door sommigen beschouwd
als een bloemlezing van diverse teksten, door anderen als afkomstig van één of
van een beperkt aantal auteurs. We vervolgen ons onderzoek naar de geschiedenis van de exegese van Zach met de tweede helft van de 20e eeuw. De klassieke
vragen naar datering en auteurschap komen ook hier aan de orde, maar we zullen met name aandacht besteden aan de pogingen die werden ondernomen om
Zach 9–14 weer met Zach 1–8 te verbinden.
Een eerste poging om de tekst (van Zach 9–14) synchroon te lezen is van
Lamarche (1961). Ondanks het feit dat hij zich alleen heeft bezig gehouden met
het tweede gedeelte van het boek willen we zijn structuuranalyse hier toch niet
achterwege laten. Deze is namelijk — met enige kleine wijzigingen — overgeno––––––––––
15
16

17

18

Ik heb geen auteur kunnen vinden die de naam Deutero-Zach al vóór Stade gebruikte.
SELLIN, Zwölfprophetenbuch, passim, gebruikt de term Deutero-Zacharia voor de schrijver van
9–13; Zach 14 is van een latere schrijver. Sellin noemt Zach 9–14 wel het deuterosacharjanische
Buch.
ELLIGER, Nahum, 133-134: “Der zweite Teil des Buches Sacharja steht zum ersten in einem
ähnlichen Verhältnis wie Jes. 40ff. zu Jes. 1–39, so daß für ihn die analoge Bezeichnung
‘Deuterosacharja’ üblich geworden ist. […] Eine vielverhandelte Frage für sich ist, ob unter der
Bezeichnung ‘Deuterosacharja’ auch ein einheitlicher Verfasser verstanden werden darf. Die literarische Analyse ist einer solchen Annahme wenig günstig […].”
Duhm gebruikt in zijn eerste uitgave van Israels Propheten, Tübingen 1916, ‘Deuterosacharja’ en
‘Tritosacharja’ als namen voor Zach 9–11; 13,7-9 respectievelijk 12,1–13,6; 14 (blz. 421.430).
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men door Lacoque19 (1981), en door Bauer20 (1992) geïntegreerd in zijn studie
naar de compositie van Hag–Zach–Mal. Met behulp van een retorische analyse
ontdekt Lamarche een chiastische structuur21.
A) 9,1-8

A’) 14,16-21

B) 9,9-10

B’) 11,4-17

C) 9,11–10,1 C’) 10,3b–11,3
D) 10,2-3a

C’’) 12,1-9

C’’’) 14,1-15

B’’) 12,10–13,1 B’’’) 13,7-9
D’) 13,2-6

Uit de volledige titel van de commentaar van Lamarche (Zacharie IX–XIV.
Structure littéraire et messianisme) blijkt de nieuwtestamentisch geïnspireerde
structuur: alle B-teksten gaan over de messias. Baldwin (1972) is ook een van
degenen die deze structuur in haar commentaar heeft overgenomen, en het principe van het chiasme ook heeft gevonden in Zach 1–8: “It is significant that a
chiastic structure is not limited to the second part of the book. The eight visions
follow the pattern a b b c c b b a, with the theological climax in the fourth and
fifth [vision]”22. Deze structuralistische benadering voor zowel Proto- als
Deutero- en Trito-Zach veronderstelt een gezamenlijke profeet of een redacteur
die het paradigma van Zach 1–8 bewust heeft herkend en toegepast op zijn eigen
verzameling van teksten23. Baldwin geeft een historische verklaring voor het
plaatsen van Zach 9–14 na Zach 1–8:
The fact that these chapters are included under the name of Zechariah in our Bibles could mean
no more than that they were anonymous writings, known to be authentic prophetic words but,
because of their fragmentary nature, in danger of being lost and needing to be included on the
scroll allocated to another prophet to save them from extinction24.

Het lijkt erg onwaarschijnlijk dat er geen inhoudelijke redenen zijn geweest
om juist de woorden van Zach 9–14 op die bepaalde rol van Zach 1–8 erbij te
schrijven. Voor Baldwin blijft Zach 1–14 in feite uit twee boeken bestaan!
Het zoeken naar een chiastische structuur in een tekst vertoont dikwijls
perfectionistische trekken; in het uiteindelijke resultaat blijven er dikwijls onvol––––––––––
19
20
21
22
23
24

LACOQUE, Zacharia 1–14.
BAUER, Zeit des Zweiten Tempels.
LAMARCHE, Zacharie IX–XIV, 112-113.
BALDWIN, Haggai, 80.
BALDWIN, Haggai, 81.
BALDWIN, Haggai, 62.
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komenheden bestaan: Zach 12,1-9 en 14,1-15 zijn geen B-teksten zoals we op
basis van het chiasme zouden mogen verwachten, maar C-teksten. En Zach
12,10–13,1 en 13,7-9 staan niet zozeer parallel aan Zach 9,11–10,1 en 10,3b–
11,3, maar eerder aan Zach 9,9-10 en 11,4-17. Theologische motieven spelen
uiteindelijk toch een grotere rol. In dit geval is het klaarblijkelijke messiaanse karakter van een aantal teksten een sterker argument voor toekenning van een
siglum dan de plaats van de perikoop in de structuur van de tekst.
Otzen (1964) keerde zich van de formele structuuranalyse van Lamarche af, en
had meer oog voor de inhoudelijk-theologische en historische component van de
tekst. Hij deelde Zach 9–14 in in vier van elkaar onafhankelijke delen: Zach 9–10;
11; 12–13; 1425. Evenals Stade en Lamarche — maar met een andere methodiek
— wilde Otzen aantonen dat Zach 9–14 geen willekeurige aaneenschakeling is
van perikopen. Zach 9–10 kent een concentrische structuur26, die gegroeid is
vanuit een kern waaraan zich steeds opnieuw positieve en negatieve elementen
hechtten (kultisch-liturgische Formgestaltung). Zach 11 is in zijn geheel proza dat
geen indeling nodig heeft, en Zach 12–13 bestaat uit een “Haupttradition (12,2–
13,1) und zwei mehr lose angeknüpften Traditionen (13,2-6 und 13,7-9)”27. Zach 14
tenslotte is een aaneenschakeling van onsamenhangende teksteenheden, die
wellicht een restant vormen van het voor-exilische cultische nieuwjaarsfeest c.q.
koningsfeest28. Los van de exacte afgrenzing van de teksteenheden lijkt de globale indeling van Zach 9–10; 11; 12–13; 14 acceptabel. Zach 11 is qua genre
uniek en Zach 14 is duidelijk een nabeschouwing en een recapitulatie van voorafgaande thema’s. Otzen is overigens een van de weinige moderne exegeten die
Deutero-Zach nog voor-exilisch dateert.
Mason (proefschrift in 1973, pas gepubliceerd in 200329) geldt als een van de moderne auteurs die zich heeft bezig gehouden met de traditionsgeschichtliche achter––––––––––
25
26
27
28
29

De hoofdstukken 9–10 stammen uit de tijd van koning Josia; Zach 11 en Zach 12–13 uit de tijd vlak
voor en tijdens de ballingschap; Zach 14 uit de laat na-exilische tijd (OTZEN, Studien, Vorwort).
OTZEN, Studien, 220; hij benadrukt op blz. 221 dat dit resultaat anders is dan dat van Lamarche:
korte en lange tekstgedeelten staan parallel (niet alle parallelle tekstgedeelten hoeven even lang te
zijn zoals bij Lamarche).
OTZEN, Studien, 226.
OTZEN, Studien, 227-228.
R. MASON, The Use of Earlier Biblical Material in Zechariah 9–14: A Study in Inner Biblical
Exegesis (University of London), in M.J. Boda – M.H. Floyd (ed.), Bringing Out the Treasure:
Inner Biblical Allusion in Zechariah 9–14, Sheffield 2004 (12003), 1-208.
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grond van Zach. Hij noemt Stade een van zijn voorgangers op dit onderzoeksterrein30. Mason wilde bestuderen hoe in Zach gebruik wordt gemaakt van andere bijbelse geschriften (‘biblical exegesis within scripture itself’31) en hij wilde nagaan
welke principes hieraan ten grondslag liggen. Pas in tweede instantie hield hij zich
bezig met de vraag naar de auteur(s) en de plaats van ontstaan; hij nam met deze
onderzoeksvolgorde enige afstand van de in zijn tijd traditionele aanpak. De vergelijking van Zach 9–14 met andere bijbelse teksten leert Mason dat er geen
sprake is van een “mere slavish and mechanical imitation”: er wordt geciteerd,
aangepast, geherinterpreteerd en er worden zelfs ideeën omgekeerd32. Ten opzichte van Zach 1–8 is er een sterke thematische continuïteit. In een iets later
verschenen artikel (1976) vat Mason dit duidelijk samen in de volgende vijf thema’s: de prominente aanwezigheid van de Siontraditie, de reiniging van de naexilische gemeenschap, het universalisme, het beroep op de vroegere profeten en
het naar voren treden van leiders als een teken van de nieuwe tijd33. Een groep
die zich tegen het officiële corrupte leiderschap afzette beriep zich op oude profetische teksten en plaatste JHWH’s oordeel weer in het centrum van de aandacht. Profetieën van vroegere profeten werden opnieuw relevant voor de veranderde omstandigheden van de nieuwe tijd. Het verschijnsel profetie verdween
niet, maar werd opnieuw tot leven gebracht. Bestaande profetische teksten werden door latere anonieme profeten overgenomen en toegepast op hun eigen tijd
en situatie. Deze literaire aanpak bracht een belangrijke positieve omslag teweeg
in de bijbelstudie.
Evenals Stade nam ook Hanson (1975) afstand van het onderzoek naar de
exacte datering op basis van allusies in de tekst34. Deze methode had tot dan toe
geen zekere informatie opgeleverd en leek tot mislukken gedoemd. De aanpak
van Hanson is sociologisch. Dat wil zeggen dat hij conclusies trekt aangaande de
bevolkingsgroep(en) waarin de tekst is ontstaan. Hanson signaleert in het
Perzische Juda een tweespalt tussen de hiërocratische partij van priesters, die in
de nieuw gebouwde tempel de realisering ziet van Gods beloften, én de aan de
kant gezette levieten die samen met de zogenaamde ‘visionaires’ de beloften van
––––––––––
30
31
32
33
34

MASON, Relation, 227.
MASON, Use, 3.
MASON, Use, 203-204.
MASON, Relation; vgl. MASON, Use, 204. BUTTERWORTH, Structure, bespreekt op blz. 291296 de verbindingslijnen tussen Zach 1–8 en Zach 9–14 volgens Mason.
HANSON, Dawn, 288.
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Deutero-Jes levend hielden. De profeten Haggai en Zacharia behoorden tot de
eerste groep en waren verantwoordelijk voor de aan hen toegeschreven teksten
Hag en Zach 1–8, waarin de bouw van de tempel de kern vormt van de nieuwe
tijd. De ‘visionaires’ daarentegen zagen nog weinig van de vervulling van de
beloften en zij beschuldigden de ‘hierocrats’ ervan Juda aan de Perzen uit te leveren. Zij maakten gebruik van de oude Kanaänitische ‘warrior myth’ en combineerden dit genre met de eigen Israëlitische oorlogsthematiek om met de
‘hierocrats’ theologisch te wedijveren. Deze eschatologische ideeën hebben in
Zach 9–14 als een soort protestliteratuur hun weerslag gevonden35.
De visie van Hanson was opmerkelijk en leverde veel kritiek op. Het is de
vraag of er van zulke scherpe en simpele tegenstellingen gesproken kan worden
in het na-exilische Juda. Bovendien is er voor deze sociale setting geen externe
aanwijzing, en is de koppeling tussen sociale status en ideologie wel erg makkelijk gelegd36. Het bevreemdt ons nog meer dat de teksten van twee zeer verschillende facties in één boek zijn terecht gekomen. Op zichzelf genomen is dit niet
onmogelijk, maar dan moet er een redacteur geweest zijn die twee tegengestelde
visies welbewust en met een bepaalde bedoeling heeft samengebracht. Hier stoten we op onze onderzoeksvraag: welke bedoeling ligt ten grondslag aan Zach 1–
14? Het kan toch niet zo zijn dat twee facties hun mening mochten geven, die
vervolgens gewoon naast elkaar werden gepubliceerd!
Hoewel Childs (1979) bekend staat om zijn canonical approach, betekent dit
niet dat hij bij voorbaat uitgaat van de eenheid van Zach. Hij hanteert de klassieke
indeling in Zach 1–8 en 9–14 en zoekt pas in tweede instantie naar wat de twee ‘boeken’ verbindt37. Childs gaat ervan uit dat Zach 9–14 onafhankelijk, en niet op
basis van Zach 1–8, is ontstaan. Toch komen beide tekstblokken uit dezelfde traditie voort: “Indeed, the same blocks of authoritative scripture — notably Isaiah,
Jeremiah, Ezekiel — probably already in some written form were exercising an
effect on the composition of both sections of Zechariah”38. Childs haalt hiervoor
––––––––––
35
36

37
38

Voor dit korte overzicht hebben we gebruik gemaakt van MEYERS – MEYERS, Zechariah, 56.
Vgl. MEYERS – MEYERS, Zechariah, 56. CURTIS, Up the Steep, vraagt zich terecht af of profetie alleen maar ontstaat in groepen die buiten het theocratische machtsblok gehouden worden.
CHILDS, Introduction, 482: “In spite of the need to handle the two sections of the book of Zechariah
separately, the basic question of the canonical shape of 9–14 cannot be adequately posed until one
considers the relationship of the entire last six chapters to the first part of the book.”
CHILDS, Introduction, 482.
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enige voorbeelden aan: Jeruzalem speciaal door JHWH beschermd (Zach 2,5;
9,8; 14,11), de terugkeer van de paradijselijke vruchtbaarheid (Zach 8,12;
14,6.8), de verbondsformule (Zach 8,8; 13,9), het goddelijke oordeel over de
volken (Zach 2,1-4; 14,6 [sic!]), de uiteindelijke bekering van de volken (Zach
2,15; 8,22; 14,16) en de aanbidding van God (Zach 8,20; 14,16). Toch zoekt
Childs het verband tussen beide delen op een dieper niveau: Zach 9–14 werkt de
verwachting die reeds in Proto-Zach verwoord wordt uit op basis van een exodus-paradigma. De terugkeer uit de ballingschap wordt in Zach 1–8 begrepen
als een nieuwe uittocht; in Zach 9–14 wordt deze geëschatologiseerd naar de
eindtijd, want de terugkeer heeft de verwachte heilstijd toch niet dichterbij gebracht39. Childs pleit ervoor om Proto-Zach te lezen in het licht van het vervolg
en omgekeerd. Beide delen van het canonieke boek horen naar zijn mening bijeen, maar toch begint hij zijn onderzoek in wezen bij de tweeheid van het boek.

2.3. De periode van 1980 tot het einde van de 20e eeuw
Het onderzoek naar Zach houdt nauw verband met de bestudering van het
Dodekapropheton, dat de laatste decennia steeds meer aandacht krijgt. Het
Twaalfprofetenboek wordt gezien als het vierde profetische bouwwerk naast Jes,
Jer en Ez. Binnen deze buchübergreifende exegese wordt ook studie verricht
naar de plaats van Zach te midden van de twee flankerende profetische werken
Hag en Mal. De drie laatste boeken van het Dodekapropheton kunnen samen als
een drieluik worden beschouwd.
Pierce (1984) kiest in een tweetal artikelen voor een gezamenlijke bespreking
van de laatste drie boeken van het Dodekapropheton; zij vormen een “literary
corpus not only for the study of early postexilic Judaism (sixth-fifth centuries
B.C.) but more importantly for a clear understanding of the message of the
books themselves”40. Pierce constateert vijf literaire verbanden41:
– een exacte historische datering die Hag en Zach 1–8 nauw met elkaar
verbindt en in elkaar doet grijpen;
– een interne literaire en thematische samenhang in Zach 1–14: zowel ProtoZach als Deutero- en Trito-Zach zijn afhankelijk van voor-exilische profeten
––––––––––
39
40
41

CHILDS, Introduction, 483.
PIERCE, Literary Connectors, 278.
PIERCE, Literary Connectors, 279-289.
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(Zach 1,4.12; 11,13); zowel Proto-Zach als Deutero- en Trito-Zach
verkondigen heil (Zach 1,12-17; 12–14); de proclamatie van heil gaat
gepaard met een oproep tot verbondstrouw (Zach 1,2-6; 3,7; 5,3-4; 6,15;
7,5-7);
het unieke karakter van het opschrift van Zach 9–11; 12–14 en Mal: aF'm;
hw'hy>-rb;d> een last, het woord van JHWH;
de vele vraag-antwoorddialogen (bijv. Hag 1,3-11; Zach 1,5-6; 1,7-17; 7,37; Mal 1,2-5);
het narratieve genre van de teksten.

In het tweede artikel42 werkt Pierce de these uit die hij al in het eerste artikel
als conclusie poneert: het Hag–Zach–Malcorpus schetst een negatief beeld van
de rest van Israël die, teruggekeerd uit de ballingschap, weer haar eigen zondigheid voor JHWH moet erkennen. De na-exilische gemeenschap kan vergeleken
worden met de voor-exilische, die in het deuteronomistisch geschiedwerk (Joz–
2Kon) tot de conclusie kwam dat ze zich niet aan het verbond met JHWH had
gehouden. Hoewel de literaire connecties die Pierce in het eerste artikel uitwerkt
tamelijk inzichtelijk zijn, is dat voor de thematische niet het geval. De thematische samenhang van Zach 1–14 is zo algemeen en voor de hand liggend, dat hij
niet specifiek op Zach van toepassing is. Een literaire samenhang impliceert nog
niet een thematische en inhoudelijke coherentie. Het gegeven dat Hag en Zach
1–8 soortgelijke opschriften hebben en dat de orakels van Zach 9–14 en Mal samengebracht zijn onder een drietal twOaf.m; lasten, wil nog niet zeggen dat er een
inhoudelijke afstemming is binnen de twee literaire blokken. Hag kan inhoudelijk verschillen van Zach 1–8, hoewel het door de opschriften een eenheid lijkt te
zijn, en Mal kan thematisch heel anders zijn dan Zach 9–14, ondanks het eenduidige opschrift aF'm; last. Door de artikelen van Pierce komt de vraag naar de
eenheid van Zach duidelijker naar voren: waarom is, ondanks de verwantschap
van het linker zijpaneel (Hag) met het linker gedeelte van het middenpaneel
(Zach 1–8) en de verwantschap van het rechter zijpaneel (Mal) met het rechter
gedeelte van het middenpaneel (Zach 9–14), het middenpaneel toch een eenheid?

––––––––––
42

PIERCE, Thematic Development.
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In een tijdbestek van tien jaar verschenen er van de hand van Clark een drietal
artikelen over de indeling van het boek Zach op basis van de linguïstische kenmerken van de tekst. Hij begon de analyse met Zach 7–8 (1985), vervolgde met
Zach 9–14 (1988) en eindigde met Zach 1–6 (1994). Uitgangspunt is de integriteit van de Hebreeuwse tekst en de linguïstische eenheid van het boek. Clark
structureert de teksten op basis van de dialogen (‘discourse’). Deze zijn te herkennen aan de hand van ‘quotative formulae’ die een directe rede inleiden: yhiyw> :
rmoale … [tAab'c.] hw'hy>-rb;D> het woord van JHWH [van de machten] geschiedde
en [tAab'c.] hw'hy> rm:a' hKo43 zo spreekt JHWH [van de machten], of aan ‘structural
indicators’ zoals aF'm; last, aWhh; ~AYB; [hy'h'w>] [het zal gebeuren] op die dag, ~aun>
hw'hy> godsspraak van JHWH en hNEh44 zie. In zijn laatste artikel neemt Clark in
Zach 1–6 een gelaagdheid waar in het systeem van citeren (‘degrees of
quotation’). De verschillende citaten bevinden zich niet alle op hetzelfde niveau:
het ene personage wordt door een ander personage aan het woord gelaten. Dit
verschijnsel kan zich diverse malen op een steeds ‘dieper’ niveau herhalen. Zo is
“keert toch terug van jullie slechte wegen en van jullie slechte daden” in Zach
1,4 voor de auteur een fifth degree quotation45. De chiastische structuur van de
cyclus van visioenen in Zach 1–6 — afgezien van de proloog Zach 1,1-6 en de
epiloog Zach 6,9-15 — bestaat uit drie niveau’s. Er is een buitenste kring (outer
vision layer) van twee visioenen (Zach 1,7-13; 6,1-8) en een toegevoegd orakel
(Zach 1,14-17); ná dit orakel is een nieuwe cylus toegevoegd (middle vision
layer) van tweemaal twee visioenen (Zach 2,1-4.5-9 en 5,1-4.5-11) en een daar
tussen geplaatst orakel (2,10-17); tenslotte is er — ook weer ná het orakel van
de eerder toegevoegde cyclus — een derde cyclus aan toegevoegd (inner vision
layer) van twee visioenen (Zach 3,1-10 en 4,1-6a.10b-14) en een orakel (Zach
4,6b-10a). Deze structuur is gemakkelijk redaktionsgeschichtlich te begrijpen.
Met de toevoeging van een nieuwe cyclus werd de bestaande cyclus gerespecteerd en in tact gelaten.
De analyse van Zach 7–8 is eenvoudiger. Op basis van de Wortereignisformel
komt Clark tot een indeling in vier paragrafen: Zach 7,4-7.8-14; 8,1-17.18-23.
De laatste drie zijn weer in subparagrafen onderverdeeld door het gebruik van de
Botenformel.
––––––––––
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45

CLARK, Discourse Structure in Zechariah 7.1–8.23, 328.
CLARK, Discourse Structure in Zecharia 9–14 (passim).
CLARK, Vision and Oracle in Zechariah 1–6, 532-533.
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Zach 9–14 wordt allereerst ingedeeld in twee bijna gelijke delen: Zach 9–11
en Zach 12–14 (hw'hy>-rb;d> aF'm; een last, het woord van JHWH). Voor wat betreft
Zach 9–11 geldt er een cesuur in Zach 11,4 (yh'la
{ / hw'hy> rm:a' hKo zo spreekt JHWH
mijn God) en is er een verdere onderverdeling op basis van yl;ae hw'hy> rm,aYOw: JHWH
sprak tot mij (Zach 11,13.15) en het gebruik van een imperatief (bijv. Zach 9,9.12;
10,1). Zach 12–14 wordt onderverdeeld in 12,1–13,9 en 14,1-21 (hNEhi zie).
Nieuwe paragrafen beginnen in Zach 12,3.9; 13, 2.4 en in 14,6.8.13 (aWhh; ~AYB; hy'hw' >
het zal gebeuren op die dag) en in 13,7 (imperatief)46.
Omdat zijn detailwaarnemingen zeer waardevol zijn, is het jammer dat Clark
zijn synchrone analyse niet in één ronde op het hele boek heeft toegepast; hierdoor blijft Zach 9–14 bij voorbaat los staan van Zach 1–6; 7–8.
Volgens de commentaar van Meyers – Meyers (1987) vormen Hag en Zach
1–8 een redactionele eenheid; deze mening behoort tot de opinio communis van
de exegeten47. Het corpus Hag–Zach 1–8 is tot stand gekomen kort vóór de inwijding van de tempel in 515 v.Chr. als een propaganda-actie:
The chronological headings […] provide a span of less than two and a half years for the material
in Haggai and Zechariah 1–8 and indicate that the two works could not have been put together as
they stand any earlier than the last date given, December 7, 518. In other words, the latest date in
Zechariah 1–8 serves as a terminus post quem for the compilation of the whole work. [...] this
prophetic work was completed before the rededication took place. That is, the ceremony of 515
is the terminus a quo of the Haggai–Zechariah 1–8 composite. [...] We might even posit a functional
relationship between publication of Haggai–Zechariah 1–8 and the rededication ceremony. The
former may have helped to ensure that the latter took place48.

Hoewel iedereen zal toegeven dat Zach 9–14 moeilijk historisch te relateren is,
wil het tweede deel van de commentaar van Meyers – Meyers (1993) historische
aanknopingspunten in de tekst toch niet uitsluiten. De auteurs komen tot een
datering in de eerste helft van de vijfde eeuw, dus nog vóór de komst van
Nehemia in 445 v.Chr.49. De orakels van Zacharia 9–14 zijn over een langere
periode ontstaan en afkomstig van meerdere auteurs die zich verwant voelden
met Zacharia en behoorden tot zijn leerlingenkring, die de profetieën van Haggai
––––––––––
46
47
48
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Clark onderscheidt steeds weer paragrafen op een lager niveau, maar het heeft geen zin alle detailindelingen in dit overzicht op te sommen.
Bijv. BEUKEN, Haggai.
MEYERS – MEYERS, Haggai, xliv-xlv.
MEYERS – MEYERS, Zechariah, 26: “[…] from the dedication of the Second Temple (515 B.C.E.)
to the Mission of Nehemiah (445 B.C.E.). It is within this period, particularly toward its end, that
we assign the collection of oracles and utterances that constitute Zechariah 9–14.”
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al met die van hun eigen meester had verbonden50. Meyers – Meyers veronderstelt dat Zach 9–14 ontstaan is binnen de traditie van Hag–Zach 1–8, maar de
commentaar biedt geen aanknopingspunten voor ons onderzoek naar de compositie en de eenheid van Zach, en geeft evenmin redenen voor de aanvulling met
Mal. Meyers – Meyers gaat niet van het synchrone onderzoek uit, maar veronderstelt dat er literaire verbanden bestaan tussen Zach 1–8 en 9–1451 en doet
daarmee uitspraken over de auteurskwestie, hetgeen voor ons onderzoek minder
interessant is.
House (1990) heeft een volledig synchrone benadering. Hij hanteert voor het
geheel van het Dodekapropheton een narratieve analyse. Er zijn diverse fasen in
de opbouw van het plot dat het hele Twaalfprofetenboek bestrijkt: “Plot is a
selected sequence of logically caused events that present a conflict and its
resolution by utilizing certain established literary devices (introduction,
complication, crisis, denouement, etc.)”52. In Hos en Jl wordt het probleem geschetst: de zonde van Israël. Am tot en met Mi compliceren het probleem, dat tot
een dieptepunt komt in Nah en Hab. Vanaf Sef gaat de verhaallijn weer omhoog
en kan er naar een oplossing toegewerkt worden. In deze omkering van probleem naar oplossing spelen straf en oordeel een belangrijke rol. In Hag–Mal
wordt de oplossing gepresenteerd: Israël moet worden herbouwd en de tempel
gerestaureerd. House onderscheidt een overkoepelende dramatische structuur in
het Dodekapropheton, en Zach maakt daar deel van uit. In tegenstelling tot
Pierce is House niet negatief: het Dodekapropheton eindigt uiteindelijk hoopvol
en optimistisch53.
Kline (1991) is de eerste die een overall structuur presenteert van Zach 1–14,
een moedige maar tegelijk discutabele poging. Het geheel van het boek scharniert op drie punten: Zach 3,1-10; 6,9-15 en 11,1-17. Er ontstaat zo een tweeluik
(Zach 1,1–6,8 en 7,1–14,21) waarvan beide luiken wéér ieder een tweeluik vor––––––––––
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MEYERS – MEYERS, Zechariah, 27-28: “[…] a circle of prophets among whom the words of the
earlier prophets were preserved and expanded upon, but among whom the words of Zechariah
ben-Berechiah ben-Iddo (Zech 1:1) were especially revered. It was within such a group that
‘canonical intentionality’ (Childs 1979: 482) was achieved, whereby chapters 9–14 were attached
to chapters 1–8 of Zechariah, which had already been attached to and circulated with the Book of
Haggai [...].”
MEYERS – MEYERS, Zechariah, 35-45.
HOUSE, Unity, 115.
HOUSE, Unity, 96.
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men (Zach 1,7–2,17; 4,1–6,8 en 9,1–10,12; 12,1–14,21). Hij spreekt van een
three-hinge framework). De drie genoemde scharnierteksten hebben een aantal
overeenkomende formele en thematische karakteristieken54:
–

De profeet zelf participeert in de symbolische actie c.q. het visioen, waarin
ook telkens historische personages voorkomen.
In elk van deze teksten participeert de profeet in een kroningsceremonie,
een theocratische investituur55.
Elk van de passages bekleedt een centrale positie in het geheel van het boek
of in een van de tekstblokken.

–
–

3,1-10

11,1-17
6,9-15

1,1-6

1,7–6,8

7–8

9–14

Zach 1,1-6 en 7–8 vormen een introductie op de rest van het betreffende paneel, dat verder bestaat uit homogeen materiaal: visioenen in Zach 1,7–6,8 en
burdens in Zach 9–14. Het is niet gebruikelijk om Zach 7–8 te beschouwen als
een inleiding op Zach 9–14 — dit berust op de literair-formele kenmerken van
de opschriften —; toch is er iets te zeggen voor de these van Kline. Beide introducties beginnen met een opening date formula (Zach 1,1; 7,1.4)56, bevatten een
herinnering aan het verbondsverleden (Zach 1,2-6; 7,7-14; 8,14), geven aansporingen (Zach 1,3-4; 8,16-17) en beloven aan de boetvaardigen JHWH’s gunsten
(Zach 1,3; 8,2-15.18-23). De beide introducties onderscheiden zich qua genre
van de hoofdtekst; ook daarin komen ze met elkaar overeen. Kline wijst verder
op de gemeenschappelijke kenmerken tussen Zach 7–8 en Zach 9–1457 en op
––––––––––
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KLINE, Structure, 179.
In Zach 11,1-17 wordt de profeet zelf opgeroepen herder te zijn en de bestuurlijke taak op zich te
nemen; in Zach 3,1-10 en 6,9-15 is de profeet wel aanwezig, maar niet zelf de koninklijke c.q.
priesterlijke begunstigde.
Maar ook in Zach 1,7 is er zo’n aanhef!
KLINE, Structure, 184-185. Voor de gezamenlijke kenmerken van Zach 1,1-6 en 1,7–6,8 doet
Kline dit niet, omdat deze connectie nooit echt in twijfel wordt getrokken.
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een gemeenschappelijke chiastische structuur. De drie scharnierpunten zijn, volgens Kline, messiaanse teksten. Dit is dan ook het centrale thema van het geheel
van Zach. Wij hebben hierbij twijfels, omdat teksten als Zach 4,14; 9,9-10;
12,10 buiten beschouwing worden gelaten, hoewel ze doorgaans als messiaans
worden verstaan. Kline komt tot de conclusie dat een dergelijke coherente structuur alleen maar te verklaren is als we uitgaan van een original master plan en
niet van een latere redactionele ontwikkeling58.
Steck (1991) is in zijn redaktionsgeschichtliche onderzoek59 geïnteresseerd in
de totstandkoming van de profetische canon i.c. het Dodekapropheton. Als we
ons beperken tot ons eigen onderzoeksobject zien we dat Steck60 uitgaat van het
bestaan van een corpus Hag–Zach 1–8 en van Mal 1,2-5; 1,6–2,9 (.13-16?); 3,612 als Fortschreibung van Zach 8. We merken op dat het nog niet voltooide
boek Mal direkt bij Zach 8 aansluit (zonder een aparte titel of aanhef). In de jaren tussen ± 330 en ± 220 v.Chr. werden successievelijk de opeenvolgende teksteenheden tussengevoegd: Zach 9,1–10,2 (Vorstufe I); Zach 10,3–11,3 (Vorstufe
II); Zach 11,4–13,9 (Fortschreibung II)61; Zach 14; Mal 2,17–3,5; 3,13-21
(Fortschreibung III). Dit geheel werd kort voor het ontstaan van het boek van
Jezus Sirach (± 190 v.Chr.) voorzien van de opschriften Zach 12,1a; Mal 1,1
(waarbij Mal werd afgescheiden en geconcipieerd tot het twaalfde boek van het
Dodekapropheton); Mal 2,10-12; 3,22-24 werd in dit stadium nog toegevoegd.
Volgens Steck is
–
Zach 9–14 niet als een monolitische teksteenheid in het Dodekapropheton
terecht gekomen;
–
is (een vroege versie van) Mal het oorspronkelijke vervolg op Zach 8;
–
werd Zach 9–14 tussen Zach 8 en Mal ingevoegd.
Dit redaktionsgeschichtliche onderzoek bevestigt de these dat Zach 1–8 en 9–
14 geen oorspronkelijke eenheid is. Het brengt ook een extern motief naar voren
waarom Zach 9–14 (in fasen) na 1–8 werd geplaatst: het kon niet ná Mal geplaatst worden, omdat dit reeds als slot van het Dodekapropheton was bedoeld.
Steck geeft echter geen positieve redenen waarom Zach 9–14 bij Zach 1–8 hoort.
––––––––––
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KLINE, Structure, 193.
Hij steunt hierbij op het pionierswerk van Bosshard (zie bibliografie).
STECK, Abschluß, 196-198.
Het onderscheid tussen Vorstufe en Fortschreibung blijft onduidelijk.
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De studie van Butterworth (1992) is vooral methodologisch van aard. Het onderzoek naar de structuur van Zach is voor hem een exemplarische toepassing
van de methode die hij ontwikkelt. Om tot een structuur te komen wil hij alle
subjectiviteit uitsluiten en objectieve en controleerbare criteria opstellen62
(academic rigour) op basis waarvan een structuur ontdekt kan worden. Zo kunnen herhalingen van een woord of een stam duiden op een overeenkomst tussen
het ene deel van een tekst en het andere. Maar hierbij moet meteen aangetekend
worden dat
–
er ook andere redenen kunnen zijn om woorden te herhalen;
–
veel voorkomende woorden in dezen weinig betekenis hebben;
–
we dan niet selectief moeten zijn (sommige woordherhalingen wel, en andere
niet aanmerken als structuurelementen);
–
er eigenlijk een reden aangegeven moet kunnen worden als verklaring voor
de herhaling.
Butterworth onderscheidt nog meer criteria waarvan we er nog één vermelden: een schrijver kan connecties in gedachten hebben die hij niet door identieke
woorden heeft uitgedrukt. Thematische verbanden kunnen belangrijker zijn dan
het gebruik van identieke woorden.
Butterworth beseft dat het niet eenvoudig is om op basis van terminologie en
woordgebruik continuïteit en discontinuïteit aan te tonen63, en heeft daarom ook
aandacht voor de structuurelementen in de tekst. Hij ziet de invloed van een redacteur in Zach 1–8. Ook in Zach 9–14 zijn structuurelementen aangebracht,
maar deze zijn minder evident. Er is geen ‘unified editing of the book [Zach 1–
14]’ maar er zijn wel gemeenschappelijke kenmerken in thema, theologie en taal,
die verklaard kunnen worden vanuit een gemeenschappelijke traditie64. Zo ziet
hij een sterke continuïteit tussen Zach 1–8 en 9–14 als het gaat om de centrale
betekenis van Sion, JHWH’s bevrijding en bescherming van Jeruzalem en zijn
aanwezigheid aldaar, JHWH’s beschikbaar stellen van leiders als een teken van
de nieuwe tijd, de reiniging van de gemeenschap om haar bemiddelende rol te
––––––––––
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63
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BUTTERWORTH, Structure, 59-61.
BUTTERWORTH, Structure, 298: “Put like this, it is easy to see why scholars have argued for both
continuity and discontinuity between Zechariah 1–8 and 9–14. The connections are not strong
enough to establish overall (and therefore long-range) structuring.”
BUTTERWORTH, Structure, 304.
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kunnen vervullen, en de universaliteit65. Deze centrale thema’s komen ook bij
andere exegeten naar voren en zullen ook in ons onderzoek van belang blijken te
zijn.
Hartle (1992) zoekt ook naar literaire en thematische verbanden om de eenheid tussen de delen van Zach aan te tonen. Van de ‘grammatical constructions,
genre and specialized words’66 die hij noemt, is er maar één herhaalde uitdrukking in onze ogen steekhoudend: bV'mWi rbe[m
o e tegen wie voorbijtrekt en wie terugkeert (Zach 7,14; 9,8). Deze is inderdaad zeldzaam en wijst op een connectie
tussen beide delen. Alle overige voorbeelden zijn te algemeen om als een onderscheidend criterium te kunnen worden aangemerkt voor de parallel tussen Zach
1–8 en 9–14. Ook van de thematische verbanden die Hartle ziet, lijkt er maar
één als rode draad doorheen het hele boek aanwezig te zijn: de restauratie van de
verbondsgemeenschap door de terugkeer van JHWH en zijn volk (Zach 1,16.16-17; 2,10-11; 8,7-8; 12,9-14; 13,9; 14,16). De andere door Hartle genoemde
thema’s (beloften van God en het goddelijk oordeel) zijn — evenals de uitdrukkingen — te algemeen. In de conclusie67 probeert Hartle een antwoord te geven
op de vraag waarom Zach 9–14 bij 1–8 aangehecht is. Hij ziet drie redenen:
1. nadruk in beide delen op de thema’s die verband houden met het Rijk Gods;
2. de consistentie waarmee deze thema’s zich in het boek ontwikkelen;
3. een gemeenschappelijke zachariaanse traditie die als achtergrond dient voor
het hele boek.
En hij besluit: “[…] in some real sense it might be said that Zechariah was the
author of the whole book”68.
Bauer (1992) beschouwt de laatste drie boeken van het Dodekapropheton als
een compositionele eenheid (vgl. Pierce). Hij onderscheidt drie Grundkategorien: Zeit, Land en sociale Gruppen69.
Insgesamt zeigt sich, daß der Textbereich von Hg 1,1 bis Mal 3,24 eine bis in Einzelheiten hinein
genau konzipierte Linie verfolgt. Der Begriff ‘Restauration’ ist mir zur Charakterisierung dieses als
Prozeßgeschehen zu denkenden literarischen Werks zu restriktiv. Hier handelt es sich eher um einen

––––––––––
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BUTTERWORTH, Structure, 296.
HARTLE, Literary Unity, 145-147.
HARTLE, Literary Unity, 157.
HARTLE, Literary Unity, 157.
BAUER, Zeit des Zweiten Tempels, 25.
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Neuentwurf mit alten Elementen. […] An dieser Stelle sei schon darauf hingewiesen, daß der
Gesamt-textbereich eine integrative, multi-kulturelle Tendenz hat, die ihr Zentrum sprach-lich
und sachlich in der Anerkennung des Tempels in Jerusalem hat. An diesem Ort fließen die Schätze
aus aller Welt zusammen, dort ist eine globale Macht an-gesiedelt, und dort hat ein den Erdkreis
umspannender Kultus seinen Mittelpunkt. ‘Völker und Nationen’ werden dorthin kommen, um
kultische Feste zu feiern70.

Het is mogelijk om de laatste drie boeken van het Dodekapropheton synchroon te lezen. Er zijn vooral socio-economische motieven aanwezig die gekoppeld zijn aan cultisch-religieuze en sociaal-ethische factoren. Bauer ontdekt in de
tekst een samenhang tussen economische vooruitgang en het nakomen van de
religieuze en ethische waarden en normen. Met andere woorden: wanneer de tempel en de religieuze gemeenschap eromheen naar behoren functioneren, zal er ook
econonomische vooruitgang zijn71. Interessant is dat voor Bauer Zach 7–8 het
centrale gedeelte is van het hele complex.
Nogalski heeft in twee publicaties (1993) het hele redactieproces beschreven
van het Dodekapropheton. Zijn onderzoeksmethode is gebaseerd op het
Catchword Phenomenon: trefwoorden aan het einde van een boek worden aan
het begin van het volgende opnieuw gebruikt, zodat er tussen twee opeenvolgende boeken een verbinding ontstaat72. Bovendien gaat hij ervan uit dat diverse
van de twaalf profetische boeken wijzigingen hebben ondergaan bij hun invoeging in het corpus. In het eerste deel (Literary Precursors) komt Nogalski tot de
conclusie dat er voorafgaande aan het samenvoegingsproces twee corpora bestonden: het deuteronomistisch corpus bestaande uit Hos, Am, Mi en Sef, en het
Hag–Zachcorpus (Hag–Zach 1–8). Deze zes boeken zijn als geheel opgenomen
in wat later het Dodekapropheton zou gaan heten; zij hebben daarbij weinig wijzigingen ondergaan. Bij de andere zes boeken die besproken worden in het tweede
deel (Redactional Processes) werden er bij het invoegen wel veel wijzigingen aangebracht om ze in het geheel te laten passen. Wat betreft ons onderzoeksobject zegt
Nogalski het volgende: Mal is de oorspronkelijke afsluiting van de twee samengevoegde corpora en volgde aanvankelijk direkt op Zach 873. Dit is te herkennen aan
de catchwords die voorkomen in Zach 8 en Mal 174. Zach 9–14 is pas later
––––––––––
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BAUER, Zeit des Zweiten Tempels, 137.
Vgl. BAUER, Zeit des Zweiten Tempels, 142. Dit thema wordt in het tweede deel van het boek
uitgewerkt (Zur sozio-ökonomischen Konzeption im Haggai–Sacharja–Maleachi–Korpus).
NOGALSKI, Literary Precursors, 13.
Nogalski spreekt hier van de Joel-related layer: het samenvoegen van Hos, Am, Mi en Sef, en
Hag, Zach 1–8 met toevoeging van Jl, Ob, Nah, Hab en Mal.
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tussengevoegd. Nogalski ziet te veel verschillen tussen Zach 9–14 en de eerste
helft van Zach om het als een eenheid te kunnen beschouwen. Van het tekstblok
Zach 9–14 werd als eerste 9–11* (over Juda en Efraïm) tussengevoegd om een
overgang te maken tussen het sterk contrasterende Zach 8 en Mal 1. Hierop
volgde later weer een aanvulling met Zach 9,9-13; 12,1–13,6 waarin de nadruk
werd gelegd op Jeruzalem. In een laatste fase werd Zach 14 toegevoegd (met een
ander accent op Jeruzalem) waaraan de redacteur Zach 13,7-9 — dat aanvankelijk ná 11,17 stond — vooraf liet gaan omdat de restgedachte in Zach 13,9 een
fraaie overgang vormde naar Zach 14,275. Evenals Steck gaat dus ook zijn leerling Nogalski ervan uit dat Zach 9–14 tussengevoegd is, omdat Mal geconcipieerd werd als de afsluiting76 van het Dodekapropheton, en Zach 9–14 dus niet
erná geplaatst kon worden. Bij deze invoeging is de catchword relationship tussen
Zach 8 en Mal verduisterd geraakt. Dit zou niet voor 332 v.Chr. gebeurd zijn77.
Dat Zach 14 ‘los’ van het voorafgaande gezien kan worden, blijkt uit een artikel van Schaefer (1993). Hij erkent van de ene kant dat hfst. 14 ontstaan is onder invloed van Zach 1–13, maar poneert van de andere kant dat er ook een omgekeerde beïnvloeding heeft plaatsgevonden, namelijk vanuit Zach 14 op Zach
1–13: “I propose that some of the interpretative oracles of the vision cycle [78]
were elaborated, chap. 8 was either composed or reworked, and additions were
made to chaps. 9–13”79. Zach 14 is een hoofdstuk dat de diverse themata herneemt en recapituleeert. De aanhef (hw'hyl; aB'-~Ay hNEhi zie, een dag voor JHWH)
plaatst het hoofdstuk apart.
Tollington (1993), een leerlinge van Mason, gaat op dezelfde voet verder als
haar leermeester. Zij onderzoekt aan de hand van een aantal thema’s de continuïteit en discontinuïteit van Hag en Zach 1–8 met de voorafgaande profetische
boeken. Haggai en Zacharia beschouwen zich als profeten in de traditie van Is––––––––––
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NOGALSKI, Redactional Processes, 187: “Mal 1:1-14 contains numerous words which link it
with Zech 8:9ff.”
We vinden de these van Nogalski terug bij REDDITT, Zechariah 9–14, Malachi, and the Redaction
of the Book of the Twelve.
Mal bestond ooit los van het Dodekapropheton, en werd uitgebreid toen het werd toegevoegd aan
het Dodekapropheton (vgl. NOGALSKI, Redactional Processes, 277).
NOGALSKI, Redactional Processes, 280.
Schaefer denkt vooral aan Zach 2,10-17, maar ook aan 1,15-17; 3,9-10; 4,6-10 (SCHAEFER,
Zechariah 14, 391).
SCHAEFER, Zechariah 14, 398.
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raël. Ze legitimeren zich ten overstaan van een sceptische toehoorderskring door
naar de vroegere profeten te verwijzen en door zich op hun goddelijke zending te
beroepen (Zach 2)80. Hun stijl en vorm van profetie sluit aan bij de (pre)monarchische tradities (Zach 3); ook de introductie van engelen is niet te danken
aan Perzische invloed, maar is een verschijnsel dat herinnert aan de patriarchale
periode in Israëls geschiedenis. Tollington vat samen: “I have now considered all
the ways in which Haggai and Zechariah received and transmitted their
messages from Yahweh and the indications are that both prophets stood within
the mainstream of classical prophetic tradition”81. Eenzelfde continuïteit is te bespeuren bij de thema’s ‘leiderschap in de na-exilische gemeenschap’ (Zach 4),
‘oordeel over en bestraffing van Israël’ (Zach 5) en ‘relatie van Israël met de volken’ (Zach 6). Uiteraard zijn er ook aanpassingen op deze thema’s en ontwikkelingen, en het is vooral Zacharia die een nieuw hoopvol perspectief biedt voor de
volken. Ook Tollington wijst op het gebruik van bijbels materiaal door de profeten Haggai en Zacharia, maar zij laat Zach 9–14 en Mal geheel buiten beschouwing.
Deze lacune wordt weer opgevuld door Larkin (1994) die zich echter weer tot
Zach 9–14 beperkt. Zij gaat op zoek naar de teksten die als achtergrond hebben
gediend voor Deutero-Zach. Zij doet dat vanuit een specifiek gezichtspunt, want
de teksten zijn volgens haar ontstaan door mantological exegesis, een manier
om oudere teksten te decoderen en te ontcijferen. Cryptische visioenen vragen
om uitleg en verklaring; orakels kunnen door de voortgang van de tijd en de veranderde omstandigheden cryptisch worden82. Larkin onderscheidt in Zach 9–14
zes grotere (Zach 9,1-8; 9,11-17; 10,3-12; 11,4-16; 12,2–13,6; 14,1-21), en vijf
kleinere teksteenheden als verbindingsteksten tussen de grotere (Zach 9,9-10;
10,1-2; 11,1-3; 11,17; 13,7-9)83. Zij noemt Zach 9–13 een mantological
––––––––––
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TOLLINGTON, Tradition, 70-71: “ ‘Then you will know that the LORD of hosts has sent me’.
This is clearly related to the problem of prophetic verification, and the most natural interpretation
is that is was addressed to a doubting audience in order to gain credibility for Zechariah’s message.”
TOLLINGTON, Tradition, 124.
LARKIN, Eschatology, 31: “its [manticism or divination] purpose is thus the discovery of what is
hidden or obscure, whether it be hidden in the future, or physically hidden in the present. […] The
material falls into two broad classes: (a) dreams, visions and omens, all of which present esoteric
visual material that requires immediate decoding; and (b) certain oracles, ‘auditory’ material whose
meaning was originally self-explanatory, but which in course of time came to be seen as problematic
or obscure, and thus became a candidate for decoding as well.”
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anthology, hetgeen wil zeggen dat er weinig onderlinge samenhang in zit en dat
er geen auteur hoeft te worden gezocht. Er zijn ook verbindingslijnen met ProtoZach84, maar er ontbreekt in haar aanpak een samenhangende visie op het geheel
van Zach 1–14.
Evenals Steck en Nogalski gaat Redditt (1996) ervan uit dat Zach 9–14 aan
Zach 1–8 werd toegevoegd, nadat Mal reeds als slot van het Dodekapropheton
aan het einde was geplaatst:
It seems clear, therefore, from even this cursory review that Zechariah 9–14 had a larger corpus
in view than the Twelve. It appears to have been written independently of the Twelve and put in
its place after the completion of that work, with Zech. 13.9 being the most obvious indicator of
that insertion. As an anonymus work from the post-exilic period, and with the number of prophets
already set at twelve, it was inserted between Zechariah and Malachi, rather than between the
closely related works of Haggai and Zechariah85.

Steck, Nogalski en Redditt concluderen alle drie in hun reconstructie van de
redactie- en canongeschiedenis dat Zach 9–14 op zijn plaats is terecht gekomen
doordat Mal reeds het slot van het Dodekapropheton was.
Het canon-kritische onderzoek blijft niet beperkt tot het Dodekapropheton,
maar sterkt zich ook uit tot het hele corpus propheticum (Jes, Jer, Kl, Ez, Hos, Jl,
Am, Ob, Jo, Mi, Nah, Hab, Sef, Hag, Zach en Mal). In een omvangrijke
redaktionsgeschichtlich-diachrone studie gaat Bosshard(-Nepustil) (1997) op
zoek naar de literaire lagen die in meerdere boeken aan de oppervlakte komen en
die daardoor de afzonderlijke boeken tot een redactionele eenheid omvormen.
Het ontstaan van Zach staat niet slechts in verband met het Dodekapropheton,
maar ook met de grote profeten. Bosshard doet zijn onderzoek aan de hand van
de Babel-uitspraken in Jes en het Dodekapropheton. De auteur gaat uit van twee
redacties: de Assur/Babel-redactie en de Babel-redactie: “Zeitlich gesehen ergibt
sich folgendes Bild: Assur/Babel-Red.Jes etwa nach 562 v.Chr. — Assur/BabelRed.XII bald danach — Babel-Red.Jes kurz vor 539 v.Chr. — Babel-Red.XII um
520 v.Chr.”86. Belangrijke delen van Zach (1,8–6,8*; 2,10a.11.14; 8,1-6) beho––––––––––
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Deze verbindingsteksten zijn geselecteerd op onder andere formele criteria: “brevity, poetic metre
(albeit breaking down in 13:8-9); opening imperatives (accompanied by vocatives in 9:9; 11:1,2;
13:7; imperative alone in 10:1; imperative replaced by ywOh [op] plus vocative in 11:17)” (LARKIN,
Eschatology, 221).
LARKIN, Eschatology, 225-227.
REDDITT, Zechariah 9–14, Malachi, and the Redaction, 260.
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ren volgens een schema aan het einde van de publicatie tot de Babel-redactie van
520 v.Chr.87. Zach 8,20-22 behoort tot de Völker-Ergänzungen uit het midden
van de vijfde eeuw, en Zach 9,1–10,2 uit de tijd van Alexander de Grote. De
overige delen van Zach komen in het onderzoek van Bosshard-Nepustil slechts
zijdelings voor en behoren tot nog latere redacties. Een belangrijke conclusie uit
dit onderzoek is dat het ontstaan van de profetische canon een ingewikkeld proces is, waarbij tussen de verschillende boeken historisch-literaire verbanden aangetoond kunnen worden. De diverse profetenboeken zijn niet los van elkaar ontstaan, maar onder invloed van redactionele arbeid al tijdens hun Genese met
elkaar verbonden. Zach is niet alleen opgenomen in het ontstaansproces van het
Dodekapropheton, maar ook in dat van het profetisch corpus als geheel (inclusief Jes, Jer en Ez).
Een andere auteur die zich met de afsluitende fase van het ontstaan van het
Dodekapropheton heeft bezig gehouden is Curtis. Steunend op een eerder artikel
uit 199388 hecht hij in een seminar paper uit 1998 veel belang aan de ‘dochter
Sion’-teksten. Hij gaat ervan uit dat het Hag–Zach–Malcorpus als geheel aan het
tot dan toe bestaande meerprofetenboek, dat eindigde met Sef, werd toegevoegd
(contra Nogalski 1993). Hij beschouwt de poëtische Sion-tekst van Sef 3,14-18
als het oorspronkelijke einde waaraan het drieledige corpus werd gehecht. Alleen
al de aanhef in Sef 3,14 (“Jubel, dochter van Sion; juich, Israël; verheug u en
wees vrolijk van ganser harte, dochter van Jeruzalem”) vertoont sterke overeenkomsten met Zach 9,9. Een laatste redactie van het Dodekapropheton steunt op
deze ‘dochter Sion’-teksten:
The Daughter of Zion oracle of Zephaniah 3 has a literary connection to the Daughter of Zion oracle
of Zechariah 9. I suggest that these two units are editorially and thematically significant for the redactors
responsible for appending Haggai–Zechariah–Malachi to the trunk of the preceding books. The Daughter
of Zion oracles thus appear in strategic redactional points within the Book of the Twelve89.

De toevoeging van Sef 3,14-18.19-20 vond plaats door navolgers van de profeten Haggai en Zacharia die een restauratie-ideologie voorstonden en ijverden
voor een terugkeer van het volk uit de ballingschap. De ‘dochter Sion’-teksten
––––––––––
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BOSSHARD-NEPUSTIL, Rezeptionen, 408.
Vgl. BOSSHARD-NEPUSTIL, Rezeptionen, 474-475.
B.G. CURTIS, Social Location and Redaction History in the Haggai–Zechariah–Malachi Corpus, niet gepubliceerd seminar paper SBL 1993.
CURTIS, Daughter of Zion Oracles, 890-891.
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vormen een late redactionele laag in het Dodekapropheton en verraden een
‘social location’90.
Zach wordt normaliter tot de (proto-)apocalyptische literatuur gerekend. De
vraag blijft wat eigenlijk apocalyptiek is en hoe zij zich verhoudt tot eschatologie
en tot historische en mythische literatuur. In een studie van Proto-en DeuteroZach (en 1Henoch 1–36 [‘Book of Watchers’]) gaat Tigchelaar (1996) in op
deze problematiek. Hij neemt niet radicaal van klassieke meningen afstand, maar
nuanceert deze wel. De vraag die hij zich niet stelt is in hoeverre Zach apocalyptisch is. Hij gaat niet uit van vooraf vastgestelde kenmerken — ontleend aan de
‘echte’ apocalyptische boeken zoals Daniël — om daarmee vervolgens een antwoord te geven op de vraag in hoeverre Zach hiermee overeenkomt91. Dat Zach
(proto-)apocalyptisch is, staat voor Tigchelaar niet principieel ter discussie; hij
formuleert ook geen definitie om daarmee teksten te beoordelen. Tigchelaar
zoekt naar de historische ontwikkelingen tussen proto-apocalyptische teksten en
de vroegste apocalyps 1Henoch. Dat hij hiervoor vertrekt vanuit Zach 1–6 houdt
verband met de relatief makkelijke datering van deze tekst92. Apocalyptiek kan
het beste begrepen worden als ‘interpretation of tradition’93. Dit geldt op de eerste plaats voor de niet-visionaire teksten, maar op de tweede plaats ook voor de
visioenen. Het optreden van de angelus interpres is een wijze van openbaring en
hoort tot de formele kenmerken van de apocalyptiek. Apocalyptiek in Zach heeft
de vorm aangenomen van een herinterpretatie van oudere schriftelijke en mondelinge tradities. Met het oog op het heden en de toekomst wordt er aan het historisch materiaal een nieuwe duiding gegeven (typologische methode)94. Tigchelaar
erkent het onderscheid tussen formele en inhoudelijke kenmerken van apocalyptiek en de mogelijkheid dat apocalyptiek ontstaan is in crisisperioden, maar
het staat voor hem vooral aan het begin van de overgang van profetisme naar
andere vormen van openbaring: “Transmitted texts become more and more a
standard. This promotes the rise of exegetical and scribal activities and curtails
new manifestations of revelations. Prophets give way to preachers and scribes”95.
––––––––––
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CURTIS, Daughter of Zion Oracles, 874.
TIGCHELAAR, Prophets of Old, 13-14.
TIGCHELAAR, Prophets of Old, 13.
TIGCHELAAR, Prophets of Old, gebruikt deze terminologie bijv. op blz. 244.248.260.
TIGCHELAAR, Prophets of Old, 258.
TIGCHELAAR, Prophets of Old, 263.
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Vanuit de reader-response criticism maakt Love (1999) de onbegrijpelijkheid
van de tekst van Zach 1–8 tot het zelfstandig thema van zijn onderzoek. Iedere
exegeet die beseft hoe moeilijk het boek Zach is, probeert vanuit zijn eigen
onderzoeksoptiek een zekere samenhang te ontdekken. Love constateert dat de
vragen toch telkens onbeantwoord blijven, en dat niemand tot nu toe een afdoende uitleg heeft kunnen geven van de tekst. Omdat Love geen historische
interesse heeft96, en eigenlijk ook niet gelooft dat de auteur een betekenis in de
tekst kan hebben neergelegd, blijft hem niets anders over dan te zoeken naar de
bedoeling die een incoherente tekst kan hebben.
This necessitates confronting the incoherence; to catalogue it, to examine the ways it is manifested,
to ask the questions, ‘what don’t I understand about this text?’ and ‘why don’t I understand this
text?’ My goal is to examine the function of incoherence in Zechariah, in order to understand
what effect the assumption that Zechariah is incoherent has upon the reader97.

Love benadrukt dat we alleen de huidige tekst hebben98 en dat het geen zin
heeft te speculeren over eerdere versies, tradities en dateringen. Wij begrijpen
dan echter niet waarom Love zich niet richt op Zach 1–14, maar slechts op het
eerste deel ervan. Hij sluit zich aan bij de meeste commentaren en onderscheidt
Zach 1–8 van 9–14 op stilistische gronden99. De vaststelling dat Zach 1–8 een
moeilijk toegankelijke tekst is, geldt eigenlijk nog meer voor Zach 9–14, en geldt
bovendien ook voor de koppeling tussen beide delen. Op het einde van zijn monografie komt Love tot de onvermijdelijke conclusie dat de huidige lezer niet
alleen geen samenhang en betekenis in het boek Zach kan ontdekken, maar dat
dat ook geldt voor de oorspronkelijke lezer (implied audience). Hij concludeert
dat Zach een uitnodiging is om te transcenderen uit de wereld van armoede en
sociaal conflict en — in een metafysische beweging vanuit het hic et nunc — te
participeren aan de tijdloosheid van de Ander100. De lezer hoeft de tekst niet te
begrijpen, hij moet een stap zetten naar de transcendentie van God. De tekst is
een uitdrukking van de onbegrijpelijkheid van JHWH.

––––––––––
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Love is erg sceptisch t.o.v. de geschiedenis zoals blijkt uit de volgende zin: “Far too much credit is
accorded to the hypothesis that traditions were passed on and modified through time. I think this
assumption is steeped deeper in religious conservatism than historiography” (LOVE, Evasive Text,
19).
LOVE, Evasive Text, 15.
LOVE, Evasive Text, 20: “[...] I do not understand reading books in any way but their final form.”
LOVE, Evasive Text, 23-24.
Vgl. LOVE, Evasive Text, 231.
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Er staat in het onderzoek van Love echter een aantal interessante waarnemingen die voor ons onderzoek belangrijk kunnen zijn. Zo merkt Love op dat
Zacharia en JHWH inwisselbare personen zijn, en dat het dikwijls moeilijk is uit
te maken wie er aan het woord is101. Dit verschijnsel doet zich volgens Love ook
op andere niveau’s en met andere personages voor bijv. in Zach 7,1.8; 8,1: “[...]
the impression is created that the narrator and Zechariah are the same individual.
The possibility that Yahweh continues to reveal the divine matters to Zechariah
while Yahweh Sebaoth speaks to an unnamed narrator exists, but it seems more
natural [...] to read these characters as the same individual: Zechariah”102. Volgens Love hoeft het bijvoorbeeld ook niet zo te zijn dat een vers waarin over
JHWH wordt gesproken (in de 3e pers.) niet door JHWH zou kunnen zijn uitgesproken, en per se aan Zacharia of aan een verteller moet worden toegeschreven103.
Love analyseert de tekst door close-reading en concludeert dat Zacharia de
impliciete auteur is:
The individual originally perceived to be an external narrator in 1.1-7 is actually Zechariah.
Zechariah, under the guise of the narrator, is relating the speech of Yahweh Sebaoth to Zechariah,
that is, to himself, in Zech. 1.1-7. But this is an observation only progressively realized as the text
is read. By the end of the work the reader has realized that Zechariah is the narrator/implied
author104.

In de tekst van Zach 1–8 is Zacharia inderdaad een verteller. Hij vertelt zijn
nachtgezichten. Hij doet verslag van wat hij gezien heeft en welke dialoog hij
met de engel heeft gevoerd. Zijn rol als verteller vervult hij als profeet; het woord
van JHWH komt tot hem en zijn woorden moeten als woorden van JHWH geïnterpreteerd worden. Hoe deze rolverdeling verder moet worden geïnterpreteerd,
en hoe het in Zach 9–14 wel of niet wordt voortgezet, is onderwerp van onderzoek.

––––––––––
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LOVE, Evasive Text, 60-61: “[...] the problem concerning which words are spoken by Yahweh
and which by Zechariah. This is easier to live with because it is always difficult to discern the
words of Yahweh from those of his prophet. It is important, however, to bear in mind that there is
no clear marker in the Hebrew text of a change of speaker.”
LOVE, Evasive Text, 56.
LOVE, Evasive Text, 53.
LOVE, Evasive Text, 57.
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2.4. De periode vanaf 2000
De laatste jaren blijven er publicaties over Zach verschijnen, dikwijls over gedeelten van de tekst of over een specifieke sociologische achtergrond (van een
tekstpassage). Intertekstualiteit blijft een belangrijk onderzoeksterrein, evenals
de wel of niet priesterlijke achtergrond van het boek. De eenheid van het boek
als zodanig wordt nagenoeg niet gethematiseerd.
Een uitzondering op deze regel — en daar beginnen we mee — is een artikel
van Moseman (2000) in Review and Expositor. Hij neemt de integriteit van
Zach 1–14 uitdrukkelijk als uitgangpunt. De pogingen van exegeten die verbanden zoeken tussen Zach 1–8 en 9–14 gaan er nog te zeer van uit, dat er een thematische consistentie in het boek aanwezig moet zijn. Moseman wil de verschillen tussen beide delen volledig serieus nemen. De dateringen in Zach 1,1.7; 7,1
in combinatie met de visoenen en orakels wekken bij de lezer hoge verwachtingen: spoedig zal de nieuwe tempel uit zijn as herrijzen. Deze nieuwe heilstijd is
echter wel geconditioneerd: Zach 1,8–6,15 wordt omkaderd door Zach 1,1-6 en
7–8. De vervulling van de visioenen hangt af van de trouw van het volk. Zach 9
zorgt echter voor een schok bij de lezer. Dit blijkt uit de aanduiding van de profetieën als aF'm;105 last en uit de vermelding dat JHWH zich in Chadrak bevindt
en niet langer in Jeruzalem (Zach 9,1)106. De profetieën van Zach 1–8 zijn nog
niet vervuld, en dat is exact wat Zach 9–14 wil zeggen. De abrupte overgang van
Zach 8 naar 9 en de teksten die erop volgen, wijzen op de trouweloosheid van de
Israëlieten. Er komt wel een nieuwe dag, maar niet de dag de Israëlieten na Zach
1–8 verwachtten. De verschillen tussen Zach 1–8 en 9–14 zijn bewust bedoeld,
en mogen niet leiden tot het uiteenvallen van Zach 1–14 in twee boeken.
Voor wat betreft de visioenen van Zach 1–6 geeft Delkurt (2000) in de inleiding van zijn publicatie (Fragestellung) een goed overzicht van de auteurs die
zich bezig gehouden hebben met de wijze waarop Zacharia gebruik maakt van
oudere tradities. Dat Zach niet los staat van eerdere profetische boeken blijkt
alleen al uit het beroep dat er door Zacharia gedaan wordt op de vroegere profe––––––––––
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Nadrukkelijk vertaald als ‘last’: “The prophecy is not what the bearer wants to speak, but what he
must speak, words the audience will not want to hear” (MOSEMAN, Reading, 492).
%r''d>x; #r<a,B. in Zach 9,1 betekent ‘in het land Chadrak’ en niet ‘tegen het land Chadrak’ (MOSEMAN, Reading, 493).
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ten. Traditionsgeschichtlich onderzoek kan verricht worden met betrekking tot
nagenoeg alle profetenboeken zowel de grote (Jes, Jer en Ez) als de kleine.
Delkurt merkt op dat verschillende auteurs verschillende accenten hebben gelegd107. Er zijn velerlei verbindingslijnen te leggen op het niveau van het vocabulair, de theologische concepten en tradities en het beeldmateriaal. Zacharia is
geen epigoon (contra Duhm), maar kiest bewust uit de voorgegeven (schriftelijke) tradities hetgeen beantwoordt aan zijn eigen intenties. Hij heeft daarbij
bewust voor de meerduidigheid gekozen als stijlmiddel “um […] ein breites
Spektrum von Assoziationen bei seinen Lesern oder Hörern auszulösen und
Spuren zum Weiterdenken zu legen, die keineswegs uniform sind, an die
vielmehr die individuelle Erfahrung der Rezipienten anknüpfen kann”108. Delkurt
maakt ons erop attent dat er vele verwijzingen naar andere profetenboeken in de
tekst van Zach 1–6 ontdekt kunnen worden. Niet iedereen zal even overtuigd
zijn van de veelheid aan associaties. Uit de nauwkeurige analyse van alle visioenen concludeert Delkurt dat Zacharia zich weliswaar niet expliciet uitspreekt tegen
tempel, priesters en cultus, maar wel afstand neemt van een cultisch taalgebruik en
van een cultische wijze van denken109.
Floyd (2000) heeft een heel eigen holistische methode; hij past de formcritical method (meer bekend uit het historisch-kritisch onderzoek) toe in een
synchrone literaire analyse. Hij vermijdt daarmee niet de historische component,
maar besteedt er alleen aandacht aan als de tekst zelf daartoe aanleiding geeft110.
Zijn commentaar hoort in een serie die alle oudtestamentische bijbelboeken op
dezelfde wijze wil becommentariëren (The Forms of the Old Testament
Literature). Hij analyseert achtereenvolgens de tekst (voor zover nodig), de
structuur, het genre111, de setting112 en de bedoeling van de tekst (intention). De
indeling van het boek Zach waarvoor Floyd kiest, is niet verrassend: 1,1-6; 1,7–
6,15; 7,1–8,23; 9,1–11,17; 12,1–14,21. Floyd spreekt bewust niet van Proto-,
Deutero- en Trito-Zach en gaat uit van een well-defined compositional form113.
––––––––––
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DELKURT, Sacharjas Nachtgesichte, 2-16.
DELKURT, Sacharjas Nachtgesichte, 330.
DELKURT, Sacharjas Nachtgesichte, 324-325. Dezelfde conclusie wordt door Delkurt getrokken
in Sacharja und der Kult.
Vgl. FLOYD, Minor Prohets, xvii.
Het boek bevat een uitgebreide lijst van mogelijke genre’s van ‘apocalypse’ tot ‘woe oracle’.
“Social context in which the genre was conventional” (FLOYD, Minor Prohets, xvii).
FLOYD, Minor Prohets, 308.
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Hij veronderstelt het bestaan van een schrijversschool in het spoor van Zacharia114, die komt tot de samenstelling van respectievelijk Zach 9–11 en 12–14 (in
de hellenistische periode):
[…] chs. 9–11 and 12–14 can be described as additions to chs. 1–8 that have used Zechariah’s views
of early Persian developments as the basis on which to understand Yahweh’s involvement in later
developments. The scribes who wrote chs. 9–11 and 12–14 have discerned in their own day the same
pattern of divine activity that Zechariah discerned in his day, which they have learned to recognize
through their study of chs. 1–8115.

Lux (2002) stelt zich op het standpunt dat Hag en Zach oorspronkelijk één
boek waren (Zweiprophetenbuch), en vraagt zich af of de scheiding die heeft
plaats gevonden in het canonisatieproces — en waarbij Zach 1,1-6 werd tussengevoegd116 — voor de uitleg van de tekst wel betekenis moet hebben.
Nach dieser sollte der Zyklus der Nachtgesichte (1,7–6,15) als Beginn der Einlösung der
Weissagungen Haggais verstanden werden. Der kosmische Umsturz, den Haggai mit dem Beginn
der Arbeiten am Tempel und der Grundsteinlegung in naher Zukunft erwartete (Hag 2,6.21f.),
wurde von Sacharja in einer dichten Folge von sieben Bildern geschaut, die ihm Einblicke in die
Initiaven des Himmels gewährten117.

Wij denken dat het literaire genre van de visioenen en orakels van Zach 1–8
zodanig van het genre van Hag verschilt, dat de beide delen moeilijk als een
oorspronkelijke eenheid kunnen worden beschouwd. Lux hecht erg veel belang
aan de historische oorspronkelijkheid van de opschriften118. Er is wel een continuïteit met betrekking tot het thema van de tempel en Zerubbabel119, maar dit
hoeft niet doorslaggevend te zijn, omdat er ook weer verschillen en ontwikkelingen aan het licht komen.
Op initiatief van Boda en Floyd werd in 2003 de dissertatie van Mason (1973)
gepubliceerd samen met een aantal artikelen die reflecteerden op de ontwikkelin––––––––––
114
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FLOYD, Minor Prohets, 309: “The production of this kind of text presupposes the existence of a
scribal school where records of prophetic activity were kept and studied.”
FLOYD, Minor Prohets, 313.
Deze tussenvoeging verklaart Lux uit het opschrift (8e maand van het 2e jaar) dat teruggrijpt voor
de laatst genoemde datum in Hag (24e dag van de 9e maand van het 2e jaar; Hag 2,10.18.20), die
eigenlijk het thematische centrum vormt van de chiastisch opgebouwde chronologische opschriften
(fundering van de tempel).
LUX, Zweiprophetenbuch, 204.
LUX, Zweiprophetenbuch, 197: “Der Zyklus der Nachtgesichte (1,7–6,15) sollte — dem
ursprünglichen chronologischen System entsprechend — offensichtlich als nahtlose Fortsetzung
dieser Weissagung Haggais gelesen werden.”
LUX, Zweiprophetenbuch, 200-210.
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gen in die 30 jaren. De eerste artikelen in deze verzamelband zijn van methodologische aard. Petersen, Floyd en Nurmela stellen vragen bij de methode die
Mason destijds hanteerde. Op basis van welke criteria kunnen teksten met elkaar
in verband gebracht worden? Hoe aantoonbaar zijn relaties tussen teksten? Voor
de verzamelband van 2003 was een titel gekozen die bewust afweek van die van
het proefschrift van Mason; de initiatiefnemers en uitgevers kozen niet voor
inner biblical exegesis maar voor inner biblical allusion (in navolging van het
colloquium in Denver 2001). Exegesis veronderstelt dat er een oudere tekst
wordt becommentarieerd en uitgelegd, terwijl allusion een vrijere relatie aangeeft120. Als een tekst een exegese is van een andere tekst, veronderstelt dit kennis van de becommentarieerde tekst om de commentaartekst te kunnen begrijpen. Is dit in Zach 9–14 het geval? Als er ‘slechts’ op een andere tekst wordt
gealludeerd is de secundaire tekst misschien ook zonder die referentie verstaanbaar. Zo vraagt Floyd zich af of Zach 9–14 wel een homiletische tekst is121. Ook
de term intertekstualiteit duidt op meer mogelijke vormen van relaties tussen
teksten zowel vanuit synchroon als diachroon gezichtspunt. Nurmela heeft twijfels over de methodische aanpak van Mason, omdat relaties tussen teksten in de
Schrift heel gewoon zijn: “It would have demonstrated that everything in the Old
Testament is dependent on everything else, which is true but too trivial to be
presented as a result of serious scholarship. In other words, there are themes that
are more or less common to the entire Old Testament”122. Betrekkingen tussen
teksten moeten objectief aangetoond worden (bijv. door het vocabulaire). De
andere artikelen in de bundel zijn deelstudies over Zach en bevatten zijdelings
methodologische onderwerpen123. De laatste twee artikelen behandelen de afsluiting van het Dodekapropheton vanuit diachroon opzicht. Het boek van de Twaalf
moet gelezen worden in de context van Zach 9–14 dat als laatste werd ingevoegd
tussen Zach 1–8 en Mal124. In de ogen van Schart moet Mal beschouwd worden
als de hermeneutische sleutel voor het verstaan van het Dodekapropheton, omdat
het de laatste toevoeging is aan het reeds bestaande Zach 1–14; niet de visioenen
––––––––––
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PETERSEN, Zechariah 9–14. Methodological Reflections, 210.
FLOYD, Deutero-Zechariah and Types of Intertextuality, 239: “[…] Mason concluded that DeuteroZechariah was sermonic material and that it interpreted earlier prophetic texts homiletically. This
remains a possibility, but one would have to show more fully that Deutero-Zechariah has the form
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en het toekomstpersectief van Zach, maar de praktische vervulling van de geboden van de Thora is belangrijk125.
Dat de Perzische tijd in het exegetisch onderzoek een herwaardering heeft gekregen blijkt uit het boek van Pola Das Priestertum bei Sacharja (2003). De
overgang van een voor-exilische monarchische naar een na-exilische priesterlijke
tijd wordt niet meer louter negatief beoordeeld. Pola doet traditionsgeschichtlich
onderzoek naar de receptie en de veranderingen in de messiasverwachting in de
periode 530-500 v.Chr126. Naast allerlei historische conclusies — bijv. dat er
vanwege het uit de tekst verdwijnen van de naam van Zerubbabel geen reden is
om aan te nemen dat hij op ‘natuurlijke’! of gewelddadige wijze is verdwenen127
— zijn Pola’s belangrijkste gevolgtrekkingen theologisch van aard. Zerubbabel
keert als repatriëringscommissaris net voor 520 v.Chr. naar Jeruzalem terug samen met de hogepriester Jozua, de profeet Haggai en de jongere Zacharia. Waarschijnlijk krijgt hij in Jeruzalem van de ‘oudsten van de Judeeërs’ de opdracht
om de tempel te herbouwen, omdat hij tot de davidische dynastie behoort. In de
oud-oriëntaalse traditie wordt de bouw van de tempel geïnitieerd door de goden
en de door hen aangestelde koningen. Om de legitimiteit van de nieuwe tempel
te garanderen was er naast de profeten Haggai en Zacharia, die namens JHWH
optraden, een taak voor Zerubbabel weggelegd als bouwheer128. In zoverre
Zerubbabel als heilsfiguur werd gezien is het een functionele messias en geen
institutioneel persoonsgebonden messias129. De voor-exilische leiderschapsideologie wordt in de na-exilische periode overgedragen op de priesterlijke functionaris (vgl. Zach 3; 6,9-15) met dien verstande dat Jozua niet als messias beschouwd gaat worden, maar als een téken van de komende messias. Hierop wijzen het plaatsen van de kroon in de tempel (Zach 6,14) en de ‘mannen van het
teken’ (een college van priesters) die voor Jozua zitten (Zach 3,8). De messias is
verborgen aanwezig in de tempel en in het priesterschap130. Er is dus in de vroeg
na-exilische tijd geen tegenstelling tussen de eschatologische messiasverwachting
en wat soms hiërocratie genoemd wordt. De messiasverwachting wordt aangepast aan veranderde omstandigheden:
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SCHART, Putting the Eschatological Visions.
Vgl. POLA, Priestertum, v.
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[…] vor dem Hintergrund transformierter Begriffe hinsichtlich des Volks, des Rechts, des Tempels
und besonders des Königs werden im Auftrage Jahwes entsprechende Institutionen hervorgebracht,
die transformiert verstanden werden, wobei allein sowohl die Erfahrung als auch die theologische
Bewältigung des Exils einem äußerlichen Verständnis dieser Größen entgegensteht 131.

De ontwikkeling van het priesterlijke karakter van de judeese samenleving
moet niet als een tragische ontwikkeling worden beschouwd132.
Vincent (2006) sluit aan bij de historische aandacht van Pola voor de tekst
van Zach, maar hij vraagt zich af of de nachtgezichten wel in de historische context van de herbouw van de tempel mogen worden ingepast. Er zijn aanwijzingen dat de visioenen door hun opname in het geheel van het boek en door hun
samenvoeging met de orakels pas met de herbouw van de tempel in verband
werden gebracht, maar dat ze een andere ontstaanscontext hadden. Zo staan de
perikopen Zach 1,16-17; 2,10-17; 3,1-10; 4,6ab-10aa — deze bevatten de historische verwijzingen naar de herbouw van de tempel en de investituur van
Zerubbabel en Jozua — oorspronkelijk los van de cyclus van visioenen133. Zo
vraagt Vincent zich af of de visioenen over de glorie van JHWH in de nieuw te
bouwen stad (Zach 2,5-9) en de lampenstandaard met de twee olijfbomen (Zach
4,1-14) wel met de tempel en met Jozua en Zerubbabel te maken hebben134. Pas
door de redactionele arbeid en de samenvoeging met Hag kon aan deze visioenen
een historiserende betekenis gegeven worden. “Les propositions d’insertion des
visions nocturnes dans l’histoire en lien direct avec les oracles du prophète
Aggée reposent donc sur des bases bien fragiles”135.
Het priesterlijke karakter van Zach wordt ook wel in verband gebracht met de
profeet Ezechiël. Tuell merkt in zijn artikel in de verzamelbundel Thematic
Threads in the Book of the Twelve (2003) echter op dat er in Ez en Zach wel een
gemeenschappelijke interesse is voor cultische aangelegenheden, maar dat dit
zich niet uit in een gemeenschappelijke terminologie: “In short, while temple,
cult, and priesthood are shared interests of Ezekiel and Haggai–Zechariah, the
concrete expressions of these ideas in Haggai–Zechariah does not derive from
––––––––––
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POLA, Priestertum, 281 (25).
Vgl. POLA, Priestertum, 280 (24).
VINCENT, L’apport, 24-25.
VINCENT, L’apport, 32-40.
VINCENT, L’apport, 40.
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Ezekiel”136. De overeenkomsten tussen Zach en Ez bestaan eerder op het niveau
van de vorm: de dateringsformules, het belang van de visioenen als openbaringsmedium, de verteller in de tekst (1e pers. enk.) en de rol van de angelus
interpres137. Zacharia heeft Ezechiël in zijn rol als schrijver nagevolgd. In de
bundel komen nog andere artikelen voor waarin op thematische verbanden in het
Dodekapropheton gewezen wordt. House blijft bij zijn synchrone aanpak en gaat
niet op zoek naar redactionele lagen in de tekst. Hoewel hij het Dodekapropheton als een eenheid leest, wil hij het belang van de individuele boeken in
gedachten houden138. De ondertitel Returning to the Lord, the Day of the Lord,
and Renewal in the Book of the Twelve139 geeft aan welke thematische verbanden House heeft gevonden. De eerste artikelen van de bundel gaan in op het
diachrone onderzoek. Zo wijst Schultz op internal en external links (verbanden
ín en verbanden tússen verschillende boeken van het Dodekapropheton).
Een andere congresbundel is meer historisch van aard: Yahwism after the
Exile. Perspectives on Israelite Religion in the Persian Era (2003). Albertz beschrijft in het eerste artikel The Thwarted Restoration dat de na-exilische tijd in
het algemeen als een restauratieperiode wordt verstaan, maar dat de restauratie
eigenlijk nooit tot stand is gekomen, of beter gezegd ‘verijdeld werd’. Een nationaal-religieuze factie wilde de herinvoering van de staat onder leiding van een
davidische koning, en zij richtte zich aanvankelijk op Zerubbabel als mogelijke
vorst: “Appointing Zerubbabel a Persian official who would be responsible for
the remigration to and the rebuilding of Judah, the Persian king accepted their
wish for a Davidic leadership in some way”140. Dat dit project faalde blijkt volgens Albertz vooral in de boeken Hag en Zach. Omdat Zerubbabel de messiaanse verwachtingen niet wist te temperen bracht dit het door de Perzen voorgestelde compromis in gevaar. Zerubbabel werd door Darius verwijderd van het politieke toneel. Zacharia werd zodoende gedwongen zijn profetieën aan te passen aan
de nieuwe situatie141. Het tempelbouwproject kon wel doorgaan, omdat dit vooral
––––––––––
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TUELL, Haggai–Zechariah, 280.
TUELL, Haggai–Zechariah, 280-288.
HOUSE, Endings, 317.
SCHWESIG besteedt aan dit thema een hele monografie (diachroon en synchroon): Die Rolle der
Tag-JHWHs-Dichtungen im Dodekapropheton.
ALBERTZ, Thwarted Restoration, 6.
Albertz gaat ervan uit dat de tekst zoals die in Zach staat niet de oorspronkelijke geschiedenis
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gedragen werd door de hervormingsgezinde priesterschare die niets meer zag in
een herstel van de davidische monarchie. De priesters zagen nu hun kans om een
van de staat onafhandelijke cultuspraktijk op te zetten. Bij hen sloten zich de
Safaniden aan, een belangrijke groep leken die tijdens de ballingschap in Juda
was gebleven, en die nu de sociale hervormingen, die na de dood van Josia waren mislukt, kon realiseren. De restauratie zoals die door een groep nationalisten
was voorzien, kwam niet tot stand. “The books of Ezra and Nehemiah, emerging
at that time, wrote a history of Persian Judah as if the monarchic restoration had
never been at issue”142.
Volgens een artikel van Boda143 in dezelfde bundel is de herbouw van de tempel niet het belangrijkste thema in Zach 1–8, maar slechts secundair. Dat Zach
1–8 traditioneel in verband wordt gebracht met de herbouw van de tempel is
vooral te danken aan de literaire connectie met Hag. In Zach spelen het vasten en
het boetvaardige gebed echter een voornamere rol, en dit blijkt uit Zach 1,1-6 en
Zach 7,1–8,23. Een ander belangwekkend artikel is geschreven door Rose
Messianic Expectations in the Early Postexilic Period. Haggai en Zacharia mogen niet beschouwd worden als twee profeten die Zerubbabel als de nieuwe koning naar voren schoven. De teksten in Hag en Zach die over Zerubbabel gaan,
zijn niet messiaans (bijv. Hag 2,23144), en de messiaanse teksten die voorkomen
(vgl. xm;c, spruit) hebben geen betrekking op Zerubbabel: “The xmc oracles in
Zechariah 3 and 6 are indeed Messianic, but they do not point to Zerubbabel,
but to a future figure”145. Ook is er volgens Rose in Zach 1–6 geen sprake van
een dyarchie: de twee ‘olie-zonen’ in Zach 4,14 zijn twee hemelse wezens en
staan niet symbool voor aardse leiders146.
Op colloquia over Zach blijft Mason regelmatig gevraagd worden, hetgeen
aangeeft dat zijn studie over inner biblical exegesis nog steeds waardering
oogst. In 2002 (Oxford147) blikte hij zelf op zijn werk terug. Hij verdedigde zijn
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ALBERTZ, Thwarted Restoration, 16.
BODA, Zechariah. Master Mason or Penitential Prophet?
ROSE, Messianic Expectations, 173: “The oracle deals not with promotion to kingship, but with
special care and protection in the prospect of a shakeup of the political map in which Zerubbabel
was one of the participants.”
ROSE, Messianic Expectations, 185.
ROSE, Messianic Expectations, 182-184.
De referaten van dit colloquium zijn verwerkt in C. TUCKETT (ed.), The Book of Zechariah and
its Influence, Aldershot 2003.
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keuze voor de term exegese, en gaf aan deze methode een ruime uitleg. Allerlei
manieren waarop ouder tekstmateriaal gebruikt wordt en voorzien van een
nieuwe contemporaine uitleg beschouwt Mason als exegese: “I suggested that
so-called ‘glosses’, the order and arrangement of material, often of divers origin,
the re-use of earlier general Biblical themes, as well as quotation, or allusion,
may all serve as forms of exegesis”148. Hij gaf hiermee een antwoord op de methodische vragen die inmiddels waren opgekomen en die in de artikelen bij de
uitgave van zijn dissertatie in 2003 bijeen gebracht zouden worden. In zijn referaat gaat Mason in op de vraag naar het waarom van het gebruik van oudere
teksten. Profeten en auteurs willen zich gesteund weten door authentieke en
gezagvolle profeten uit het verleden. In de nieuwe situatie waarin zij zijn komen
te verkeren, moeten zij de godsdienst opnieuw omschrijven, en het is dan niet
meer dan logisch dat men gebruik maakt van bekende formuleringen en concepten. De profeten willen aantonen dat er continuïteit is.
De grotere belangstelling voor de na-exilische periode in de exegese heeft ook
meer waardering voor de eigenheid ervan opgeleverd. Er wordt minder negatief
gekeken naar het cultische en priesterlijke karakter van dit tijdvak. Grabbe en
Ellis hebben een aantal publicaties verzameld waaruit duidelijk wordt dat er van
een antagonisme tussen profeten en priesters geen sprake was. De hypothese van
de tegenstelling tussen profetisme en cultus, gemeengoed in de exegese van de
19e en 20e eeuw, hangt samen met de vooroordelen uit de tijd van de Verlichting149. In profetische teksten staan priesters soms wel tegenover profeten, maar
het betreft dan niet de beroepscategorieën als zodanig maar individuele en incidentele tegenstellingen of conflicten. Profeten zijn met de cultus verbonden, ook
al mogen we zeker niet alle profeten cultusprofeten noemen. Hun functioneren
speelde zich af in en rond de tempel, die in de godsdienst van Israël een vaste
plaats had verworven. Profeten hebben nooit een priesterloze of tempelloze samenleving gewild150. Profeten en priesters behoorden tot verschillende sociale
groeperingen en zij hadden ieder hun eigen competentie en leefomgeving, maar
van een fundamentele oppositie is geen sprake geweest.
––––––––––
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MASON, Why, 27.
Vgl. ZEVIT, The Prophet versus Priest Anatogonism. Zevit ontdekt de tegenstelling wel in de
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De historische inkadering van het boek Zach is bijzonder en heeft gevolgen
voor de uitleg van de tekst. Het feit dat de visioenen geplaatst zijn in de beginjaren van Darius I is niet zonder betekenis. Zo staat Lux (2004) stil bij de proloog Zach 1,1-6 en vraagt zich af hoe de oproep tot ommekeer in Zach 1,3 gelezen moet worden. Is de terugkeer van het volk een voorwaarde voor JHWH om
naar Jeruzalem terug te keren, of is de terugkeer van JHWH onvoorwaardelijk en
kan Israël geheel vertrouwen op JHWH’s belofte? Met andere woorden: kan Israël alleen maar terugkeren als eerst JHWH in Jeruzalem gaat wonen? Het dateren van deze profetie (8e maand van het 2e jaar van Darius) nog vóór het leggen
van het fundament van de tempel (9e maand van het 2e jaar van Darius; Hag
2,11) biedt Lux de oplossing voor dit theologische probleem. De bekeringsoproep wordt door de redacteur duidelijk geplaatst in de context van de herbouw
van de tempel.
Wenn nun ein späterer Redaktor den Sacharjaprolog chronologisch noch vor dem Tag der
Grundsteinlegung einordnete und den Visionär der Nachtgesichte damit eindeutig der
Tempelbauthematik Haggais zuordnete, dann sollen wohl Gebot und Verheißung von Sach 1,3
auch in diesem Kontext interpretiert werden. Das Gebot umzukehren, das praktisch die
Wiederaufnahme der Arbeiten am Tempel bedeutete, bildete demnach die Voraussetzung und
wohl auch Bedingung für die Erfüllung der Verheißung, dass Gott seinerseits sich den Seinen
wieder zuwenden würde, um in seiner Stadt und seinem Tempel erneut Wohnung zu nehmen.
Gottes Beschluss zur Rückkehr geht dem Gebot zur Umkehr voraus. Das Gebot steht im Zeichen
der Verheißung151.

De terugkeer van het volk en van JHWH hangen met elkaar samen en kunnen
niet chronologisch na elkaar geplaatst worden. De terugkeer van JHWH kan alleen maar geschieden als ook het volk terugkeert en aan de herbouw van de tempel begint. Er is een wederzijdse afhankelijkheid.
Boda staat in een artikel (2005) in Catholic Biblical Quarterly stil bij de betekenis van de dateringsopschriften voor de interpretatie van de vijandsbeelden
van de visioenen in Zach 1–6 (1,1-17; 2,1-4.10-17; 5,5-11; 6,1-8). De vraag is
waarom Babel als vijand wordt opgevoerd terwijl deze grootmacht in de tijd van
Darius toch allang uit beeld was. Volgens Boda is de vermelding van Babel niet
te danken aan een oorspronkelijke setting van de visioenen (los van de dateringen) in de Babylonische tijd (Mason, Redditt), of aan de mogelijkheid dat Babel
een typologische verwijzing is naar Perzië (Petersen, Tollington, Meyers en
––––––––––
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Meyers), maar aan het gegeven dat in de beginjaren van Darius de Babylonische
provincies tegen Perzië rebelleerden. De overgang van Cambyses naar Darius
bracht voor Babel grote veranderingen met zich mee; dit oude volk kwam dan
ook als een van de eerste in opstand152. Deze vijandige setting tussen Perzië en
Babel klinkt door in de visioenen van Zach.
Een van de weinige moderne auteurs die zich met de eenheid van Zach heeft
bezig gehouden is Curtis (2006), een leerling van Boda. Hij heeft dezelfde vraag
ten aanzien van Zach als wij: “what concept provided a basis for bringing 9–14
and 1–8 together as a single prophetic book named for Zechariah and what
sociocultural circumstances made such a concept viable?”.153 Curtis zoekt het
antwoord op literair-historisch en sociologisch terrein, en houdt vanaf het begin
uitdrukkelijk de mogelijkheid open dat er sprake zou kunnen zijn van één auteur
of van één prophetic tradent group154. De these dat er vanwege de linguïstische
verschillen tussen Zach 1–8 en Zach 9–14 sprake moet zijn van meerdere auteurs vindt hij niet logisch. Op blz. 235-254 voert hij de argumenten op om deze
vermeende verschillen te weerleggen. Door de sinds Hanson (1975) steeds meer
geaccepteerde these dat Zach 9–14 in de Perzische tijd is ontstaan en niet in de
Griekse, wordt Curtis’ these van het ene auteurschap inderdaad geloofwaardiger155. De vermeende verschillen in sociologische achtergrond van Zach 1–8 en
Zach 9–14 zijn ook niet onoverbrugbaar. Sociale omstandigheden kunnen in
profetische kringen snel veranderen, en een profeet of een profetenkring kan in
een korte tijd in heel verschillende meer of minder perifere sociale milieu’s thuis
zijn. Zach 9–14 staat in de ogen van Curtis dichter bij Zach 1–8 dan algemeen
wordt aangenomen. De resultaten van zijn onderzoek hebben consequenties voor
de diachrone these van Redditt c.s., die poneert dat Zach 9–14 tussen de oorspronkelijke eenheid van Zach 1–8 en Mal 1–3 is geschoven. Het Dodekapropheton had ook op een andere manier op een twaalftal gebracht kunnen
worden. Er moet bij de samenstellers van het Dodekapropheton een besef aanwezig zijn geweest dat Zach 9–11; 12–14 uit de kring van Zacharia afkomstig
was en Mal 1–3 niet:
––––––––––
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I suggested that the tradents of the prophetic movement founded by Haggai and continued by
Zechariah well knew the authorial origins of the three mas’ot. This tradent-group had brought the
three units together, perhaps on one brief scroll. Then they divided the three according to the
remembered tradition of authorship: two mas’ot were attached to the older Zech 1–8, already
proto-canonical in 515 B.C. This move left one remaining massa’, which became the anonymous
Malachi. In joining together the two parts of Zechariah, the tradents also made Haggai a separate
book. The three books together then became the concluding trilogy of the Book of the Twelve:
Haggai, Zechariah, and Malachi156.

Boda is de laatste jaren een van degenen die het meest over Zach publiceert en
daarbij ook afstand durft nemen van gevestigde opinies. Zach 1–8 is niet de
weerslag van een meer priesterlijke stroming in het na-exilische Juda, maar eerder een uiting van het zoeken naar een nieuw evenwicht in de verhoudingen tussen de verschillende priesterlijke, koninklijke en profetische functionarissen. De
priesters krijgen in Zach 1–8 niet meer voorrechten dan de koning, en zij verdringen niet de profeten157. In een artikel in Biblica (2006)158 legt hij aF'm; last
(Zach 9,1; 12,1; Mal 1,1) uit als een opschrift dat duidt op een continuering en
vernieuwing van profetie in de lijn van de vroegere profeten en niet als een loutere interpretatie van oudere profetieën of een inferieure vorm van profetie. Naexilische profetie wordt steeds meer gewaardeerd als een eigenstandige vorm van
profetisch spreken/schrijven. Naast de priesterlijke, koninklijke en profetische gestalten in Zach komen er ook engelen oftewel ‘boodschappers’ (‘messengers’) voor159.
Zij vormen het Leitmotiv van Hag–Zach–Mal en maken het tot een zekere eenheid die reeds bestond voordat het driedelige corpus bij de rest van het
Dodekapropheton werd gevoegd160. Er is sprake van een %a'lm
. ;-redactie. In Hag
1,13 wordt de profeet als hw'hy> %a:lm
. ; engel van JHWH betiteld, in Zach 1–6 treden ~ykial
' m. ; engelen op in de visioenen, terwijl ze in Mal de taak van de aardse
leiders, die vanaf Zach 9–14 geleidelijk op de achtergrond raken, overnemen. In
Mal 3,1 is alleen nog Elia als de enige en uiteindelijke boodschapper over en wel
als een vanuit de hemel komende gestalte (vgl. Mal 3,22-24). Profetie verdwijnt
niet maar krijgt een nieuwe vorm en wordt op een nieuwe wijze gecommuniceerd. De profeet wordt vervangen door de boodschapper (ykial' m
. ; mijn engel; Mal
1,1); zijn functie is zijn naam geworden.
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BODA, Oil, Crowns and Thrones. Prophets, Priest and King in Zechariah 1:7–6:15 (2006).
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Een andere benadering van profetische teksten vinden we in een verzamelbundel gepubliceerd door de groep Prophetic Texts and Their Ancient Contexts
(PTAC) van de Society of Biblical Literature op de bijeenkomst van 2004161. De
teksten worden niet zozeer als eschatologische of als apocalyptische teksten gelezen, maar als utopische. Een utopie is een droombeeld, een niet te verwezenlijken ideaal, of zoals Schweitzer het in zijn bijdrage omschrijft: ‘a fictional remote
island’ dat niet zozeer in de toekomstige tijd moet bestaan, maar vooral een uiting is van het verlangen naar een betere maatschappij en een verwerping van die
waarin de auteur zelf leeft162. Een dystopie is een anti-utopie, een toekomststaat
van verwerpelijk karakter, een extrapolatie van de misbruiken en problemen van
de contemporaine tijd163. Utopianisme is een literair genre, een ideologie of een sociale beweging die utopieën voorbrengt164; het is mogelijk profetische teksten vanuit dit gezichtspunt te lezen. In zijn artikel From Dystopia to Myopia. Utopian
(Re)Visions in Haggai and Zechariah 1–8 vergelijkt Boda de teksten van Hag
en Zach met teksten uit het oude Nabije Oosten. Hij ziet vele parallellen tussen
de literaire beschrijvingen van de tempelbouw in Juda en die van de omliggende
culturen. Allereerst is er sprake van een beslissing tot bouwen die door de godheid (godheden) wordt ingegeven, vervolgens worden de voorbereidingen getroffen en wordt de fundering gelegd, dan komen de latere stadia van de bouw en als
laatste de inwijding. In deze beschrijvingen ligt de aandacht telkens op de beginstadia van de bouw. Deze stadia zijn in de tekst van Hag terug te vinden165. Door
de bouw van de tempel wordt de overgang gemaakt van de dystopie naar de utopie, maar de focus op dit restauratieproject zorgde ook voor een tijdelijke
bijziendheid (myopie). In de gegeven omstandigheden was de restauratie van de
tempel het eerst noodzakelijke waar alle aandacht exclusief aan moest worden
besteed. Dit leidde echter tot een miskenning van andere belangrijke restauratieprojecten.
Het laatste artikel van deze bundel uit 2006 is van Floyd: Was Prophetic Hope
Born of Disappointment? The Case of Zechariah. De auteur gaat in op de rela––––––––––
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SCHWEITZER, Utopia, 14-16.
SCHWEITZER, Utopia, 16.
SCHWEITZER, Utopia, 13.
BODA, From Dystopia, 234: “[…] that each of the pericopae in the book of Haggai can be linked
to the process of the reconstruction of temple structures in the ancient Near East from the divine
impetus to begin the project to the laying of the foundations.”
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tie tussen Zach 1–8 en Zach 9–14. Hij betoogt dat er in Zach 1–8 geen sprake is
van onvervulde profetieën; er blijkt bijvoorbeeld nergens dat Zerubbabel koning
had moeten worden, en dat omwille van het niet doorgaan hiervan Zach 9,9
werd toegevoegd166. Zach 9–14 is derhalve niet toegevoegd als een aanvulling op
Zach 1–8. Het omgekeerde is volgens Floyd juist het geval: omdat de vroegere
profetieën werden vervuld, kon men in hen een typologisch patroon ontdekken
dat ook in latere profetieën gebruikt kon worden167. Juist omdat het tempelproject onder leiding van Zerubbabel tot een goed einde gebracht werd, kon hij
een type worden voor de toekomstige messias “who would replicate even more
gloriously the same pattern of redemptive leadership”168. Zerubbabel mag niet als
een mislukte messias worden beschouwd.

2.5. Samenvatting en conclusie
Het moderne onderzoek169 levert een gevarieerd beeld op; de moeilijkheidsgraad van de teksten van Zach heeft tot veel tegengestelde conclusies geleid. De
aanleiding voor het gedifferentieerd dateren van delen van het boek was de theologisch-orthodoxe en anti-semitische bekommernis van Mede in de 17e eeuw.
Zonder hem zou het historisch-kritisch onderzoek zich natuurlijk ook op Zach
hebben gestort, maar een niet-liberale aanzet voor dergelijk onderzoek is toch
opmerkelijk. Er zijn geen onomstreden aanwijzingen en onomstotelijke bewijzen
voor een datering van Zach 9–14, zodat men zich aanvankelijk op basis van het
externe criterium van Mede liet verleiden tot een voor-exilische datering. De eerste auteur in de 19e eeuw die opteert voor een na-exilische datering van Zach 9–
14 was Eichhorn; zijn these won gaandeweg veld. De datering kon evenwel nog
steeds sterk uiteenlopen: van de tijd van Alexander de Grote (Stade) tot aan de
Makkabeeëntijd (Wellhausen). We moeten er rekening mee houden dat Zach 9–
14 niet steeds op dezelfde wijze werd ingedeeld, en dat de steeds variërende
teksteenheden door de exegeten verschillend werden gedateerd. In de 20e eeuw
––––––––––
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FLOYD, Prophetic Hope, 285.
FLOYD, Prophetic Hope, 290: “On the contrary, precisely because earlier prophecies were fulfilled,
later reinterpreters discerned in them a typological pattern of divine action that they saw to be at
work in their own time — and could therefore also be at work again at any time in the future.”
FLOYD, Prophetic Hope, 294.
Een uitgave onder redactie van Boda — waarvan de publicatie is voorzien in oktober 2008 met als
titel Tradition and Innovation in Haggai and Zechariah. Tradition in Transition — kon voor deze
dissertatie niet meer worden meegenomen. Hierin zullen bijdragen verschijnen van o.a. Beuken,
Mason, Petersen, Tollington, Delkurt, Floyd, Redditt, Pola en Sweeney.
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keerde men zich af van de steeds latere datering en kwam de Perzische tijd
steeds meer als reële mogelijkheid naar voren (Hanson, Meyers – Meyers).
Het historisch-kritisch onderzoek leverde meerdere ‘Zach-boeken’ op:
Deutero-Zach, Trito-Zach en Proto-Zach. Op de eerste plaats werden hiermee de
afzonderlijke tekstblokken bedoeld (Zach 9–11; 12–14 en 1–8), maar het is logisch dat het voor sommige exegeten ook de aanduiding werd voor de historische
auteur die de tekst had geschreven170. Niet alle commentatoren maken duidelijk
wat ze met Deutero-Zach respectievelijk Trito-Zach bedoelen: de tekst of de
schrijver. De vraag naar de datering van de teksten en de vraag naar de auteur
pasten in het kader van de historisch-kritische exegese en hingen logischerwijze
met elkaar samen. Het uiteindelijke doel van de exegese was te komen tot een
datering van de tekst, de identificatie van de auteur en de setting van de tekst in
een historische periode.
Het gevolg van de opdeling van Zach 1–14 was dat men in sommige commentaren van de tweede helft van de 20e eeuw de delen los van elkaar ging bespreken (Gaide, Hanhart, Lacoque, Lamarche, Rudolph) of dat men Zach 1–8 in één
band opnam met Hag 1–2 (Amsler, Beuken, Meyers – Meyers, Petersen). Het
historisch-kritisch onderzoek had geleid tot het uiteenvallen van het canonieke
boek. Waarom Zach 9–14 in de loop van de geschiedenis ooit achter Zach 1–8
was geplaatst, was geen onderwerp van onderzoek. De redenen die werden aangedragen als een verklaring voor deze samenvoeging waren veelal triviaal en
weinig inhoudelijk van aard. De ene exegeet meende dat Zach 9–14 ooit op
naam stond van de Zacharia van Jes 8,2 en dat het om die reden ooit bij de
Zacharia van de zesde eeuw werd gevoegd (Bertholdt), de andere beschouwde
de collectie profetieën als zo waardevol dat hij vermoedt dat iemand haar ooit
heeft willen behouden door haar aan de geschriften van een erkende profeet te
hechten (Baldwin).
De traditionsgeschichtliche exegese zou een andere, meer theologisch-inhoudelijke benadering van de teksten mogelijk maken en meer oog hebben voor de
onderlinge afhankelijkheid en voor de gemeenschappelijke tradities waaruit de
auteurs putten. Er kwam aandacht voor de herkomst van theologische concep––––––––––
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Op de achtergrond speelt de inspiratieleer mee, die ervan uitgaat dat de Geest van God op een of
andere wijze concrete personen (‘gewijde schrijvers’) tot schrijven aanzet. De exegese wil(de)
zich van deze historische personen dan ook een beeld kunnen vormen.
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ten, en men probeerde verbanden te leggen tussen Zach 9–14 en de profetieën
van Jes, Jer, Ez, het Dodekapropheton en uiteraard Zach 1–8. Vanuit een
diachroon onderzoeksopzet zocht men naar vormen van eenheid tussen Zach 9–
14 en 1–8. Mason was de eerste die aandacht had voor de inhoudelijke verbanden tussen Deutero-Zach en Proto-Zach; hij formuleerde vijf thema’s die kenmerkend zijn voor het geheel van Zach 1–14. In deze fase van het onderzoek
bleef het gegeven dat Zach 1–8 en Zach 9–11; 12–14 twee/drie verschillende
boeken zijn het uitgangspunt. Een aantal onderzoekers zag zich genoodzaakt om
beide boeken, die het resultaat waren van het historisch-kritisch onderzoek, opnieuw bij elkaar te brengen. Zelfs Childs, die toch bekend staat om zijn
canonieke aanpak, hanteert de klassieke indeling van Zach in twee delen.
Vanaf de jaren tachtig komt er meer belangstelling voor het literair-synchrone
onderzoek (Pierce, Hartle). Het boek Zach wordt primair als een overgeleverde
tekst beschouwd, en als één boek. Door de literaire aanpak wordt de vraag naar
de eenheid van het boek opnieuw gesteld, en richt men zich op tekstinterne criteria en op gemeenschappelijke thema’s en gezamenlijk vocabulaire om deze
eenheid te onderbouwen. Het integraal lezen van het boek hoeft niet per se te
leiden tot de klassieke twee/driedeling. Uit het overzicht in dit hoofdstuk blijkt
dat er diverse aanknopingspunten zijn voor een andere indeling van Zach 1–14
dan de klassieke. Zo pleit Bauer voor een structuur van Hag–Zach–Mal waarbij
Zach 7–8 het centrum vormt van het hele complex, en dus ook het centrum van
Zach 1–14. Er zijn redenen om aan te nemen dat er geen cesuur is tussen Zach 1–
8 en 9–14. Kline ontdekt een tweedeling van het boek (1,1–6,8; 7,1–14,21) rondom
een scharnierpunt (6,9-15), waardoor Zach 7–8 niet bij Zach 1–6, maar bij Zach 9–
14 gerekend wordt. Schaefer spreekt van een aparte status voor Zach 14.
Een dramatische tekstanalyse vinden we bij House en Love. We zullen in ons
onderzoek regelmatig aan deze publicaties refereren, omdat ook zij zoeken naar
de impliciete auteur en toehoorder en naar de diverse actanten in de tekst. Het
verschil tussen hun onderzoek en het onze is het object van de analyse. House
houdt zich bezig met het geheel van het Dodekapropheton, zodat de afzonderlijke boeken slechts summier aan bod komen, en steeds in het kader van het geheel van de twaalf boeken; Love bepérkt zich daarentegen tot Zach 1–8 en laat
Zach 9–14 buiten beschouwing. Beide onderzoeken geven geen antwoord op
onze vraag naar de eenheid van Zach 1–14. Een auteur die zich, in drie fasen
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(Zach 1–6; 7–8 en 9–14), wel met het geheel van Zach 1–14 heeft bezig gehouden is Clark. Hij begeeft zich op het micro-niveau van de tekst en zoekt naar de
communicatieniveau’s om tot een structuur en een indeling te komen.
In de jaren negentig is Zach betrokken geraakt bij het onderzoek naar de genese van het Dodekapropheton. De belangrijkste pleitbezorgers van deze
diachrone aanpak zijn Steck, Nogalski, Redditt en Bosshard. Het ontstaan van
Zach wordt geplaatst in het kader van de geleidelijke groei van het driedelige
corpus Hag–Zach–Mal en van het Dodekapropheton als geheel. Bij de verschillende redacties, die soms ook weer in verbinding staan met bijv. de ontwikkeling
van Jes, zijn delen van Zach betrokken. Het belangrijkste discussiepunt is de
positie van Zach 9–14. In het algemeen neemt men aan dat dit gedeelte, in zijn
geheel of gefaseerd, tussen Zach 1–8 en Mal is gevoegd, omdat Mal reeds het
einde was van het tot dan toe ontstane Twaalfprofetenboek. Deze conclusie biedt
weinig aanleiding om beide delen van Zach als eenheid te beschouwen.
De dissertatie van Mason uit 1973 heeft een belangrijke impuls gegeven aan
het intertekstueel onderzoek. Dat de these in 2003 door Boda en Floyd alsnog
werd gepubliceerd wijst erop hoe belangrijk deze was. Diverse auteurs zijn op
hun eigen wijze en met een eigen methodiek met de verwevenheid van literaire
teksten omgegaan, bijv. Tollington, Delkurt en Larkin. De dissertatie bracht ook
een discussie op gang over de methode als zodanig.
Een ander kenmerk van de publicaties van de laatste jaren is de meer positieve
benadering van de na-exilische tijd met zijn meer priesterlijke en cultische karakter. Literair-sociologisch geïnspireerde studies brengen een samenleving aan het
licht waarin profeten en cultusdienaren geen prinicipiële antagonisten waren. De
ontwikkeling van een na-exilische (cultische) wetgeving wordt niet meer louter
als een degeneratie van de voor-exilische godsdienstige hoogconjunctuur beschouwd. Auteurs die zich de laatste jaren op dit onderzoeksterrein hebben begeven zijn: Delkurt, Pola, Vincent, Tuell, Albertz en Boda. Ook de beschrijving
van de verhouding tussen de priesters en de davidische dynastie valt niet meer
steeds ten nadele van de eerste groep uit, alsof de priesters in de tijd van het naexilische leiderschapsvacuüm de wereldlijke macht onrechtmatig naar zich toe
getrokken zouden hebben. Diverse auteurs tonen aan dat voor Zacharia de herbouw van de tempel zeker niet het enige doel was; de visie van Zacharia is breder dan sommigen hebben vermoed.
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3. Historische achtergrond
Om het boek Zach zo goed mogelijk te kunnen verstaan is enige informatie,
hoe bescheiden ook, over de toenmalige samenleving onmisbaar. Op de eerste
plaats is het belangrijk om een beeld te krijgen van de internationale politieke
situatie, omdat Juda deel uitmaakte van het grote Perzische rijk, dat twee eeuwen
stand zou houden. De politiek van de opeenvolgende Perzische koningen is heel
direkt van invloed op de ontwikkelingen in Juda1. Dit blijkt alleen al uit de diverse gezanten die met een mandaat naar Juda werden gestuurd. We denken aan
Zerubbabel en Jozua, die betrokken waren bij de herbouw van de tempel in de
jaren 520-515 v.Chr., het meest in het oog springende van alle plannen die werden gerealiseerd. Twee andere gezanten die hun bestuurlijke en geestelijke invloed hebben doen gelden waren Nehemia en Ezra. Zij traden op halverwege de
vijfde eeuw, in een tijd van economische en sociale malaise.
We geven een overzicht van de tijd waarin Zach is ontstaan aan de hand van
de Perzische koningen in die periode: Cyrus II, Cambyses, Darius I, Xerxes en
Artaxerxes I. Hun politieke beslissingen beïnvloedden in hoge mate de plaatselijke ontwikkelingen. We denken hierbij aan bestuurlijke, organisatorische en
sociaal-economische structuren, aan de ontwikkeling van de samenleving in sociologisch opzicht en aan de plaats van godsdienst en cultus. Er waren van tijd
tot tijd spanningen tussen arm en rijk, en tegenstellingen tussen diverse sociale
groeperingen en tussen theologische stromingen c.q. scholen. Dit heeft zijn weerslag gehad op de teksten die aan die tijd zijn ontsproten. Dit hoofdstuk kan
slechts een globale schets geven van de tweede helft van de zesde en de eerste
helft van de vijfde eeuw; voor een uitgebreidere behandeling verwijzen we naar
de diverse historische inleidingen. We zullen met name bij die zaken stilstaan die
ook in de tekst van Zach herkend kunnen worden.
––––––––––
1

Omdat Juda, door de invloed van Perzië, in de na-exilische periode een geheel ander karakter had
dan in de tijd van de koningen, wordt in veel publicaties de Perzische naam Yehud gebruikt.
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Zach staat in het teken van het einde van de ballingschap en het aanbreken
van een nieuwe tijd. De deportatie van de bovenlaag van Jeruzalem en Juda in
597 en 587 v.Chr. was een kwantitatieve en vooral een kwalitatieve aderlating2.
Deze sociale amputatie had tot gevolg dat de overgeblevenen zich met beperkte
middelen moesten zien staande te houden. In eerste instantie lukte dit onder leiding van Gedalja, die door de Babyloniërs tot hoofd van Juda was aangesteld3.
Nadat hij door achtergebleven nationalisten was vermoord, werd Juda verdergaand ontwricht, raakte echter nooit helemaal ontvolkt4. Er bleven nederzettingen en dorpen waar landbouw werd bedreven; ook in Jeruzalem, een geruïneerde stad zonder muren, bleven inwoners achter. Er zijn aanwijzingen dat er
zich een zekere mate van zelfbestuur ontwikkelde waarbij de ‘oudsten’ (een patriarchale bestuursvorm) de leidinggevende posities innamen.
In Babylonië ging de Judeese geschiedenis ook verder. In tegenstelling tot de
ballingen uit het Noordrijk van anderhalve eeuw eerder behielden de Judeeërs
hun identiteit, doordat ze in groepen mochten wonen en niet medogenloos werden verspreid. Zij slaagden erin om te integreren in de maatschappij waarin ze
werden gehuisvest; ze voelden zich hiertoe ook genoodzaakt toen duidelijk werd
dat hoopvolle politieke omwentelingen toch geen reële mogelijkheid boden om
terug te keren naar het vaderland. Lange tijd bleven de gedeporteerde nationalisten dit verlangen wel koesteren. “Das Gefühl, gegen ihren Willen verschleppt
und enteignet worden zu sein, hielt ihre Hoffnungen auf Rückkehr und auf
Revision der geschichtlichen Fakten aufrecht”5. Omdat de mogelijkheid om terug
te keren te lang op zich liet wachten, koos men voor aanpassing. Dat men de
eigen identiteit wist te behouden te midden van een vreemde omgeving was
mede te danken aan de sterke familiaire band die men baseerde op de tAba' tyBe6
huis van de vaderen. Ook de ballingen grepen terug op archaïsche instituties.
––––––––––
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ALBERTZ, Exilszeit, 80.
Een consolidering van Juda was in het belang van Babylonië. De nieuwe machthebbers maakten
gebruikt van pro-Babylonische facties in Juda, de niet nationalistisch ingestelde hervormingsgezinden die in de laatste jaren van de koningstijd, na de dood van Josia, aan invloed hadden verloren
(ALBERTZ, Exilszeit, 81).
ALBERTZ, Exilszeit, 73: “Zu den Grundlagen jeder Rekonstruktion der Exilsgeschichte gehört die
kritische Einsicht, daß die Vorstellung des Chronikwerks, daß Nebukadnezar die gesamte noch am
Leben befindliche Bevölkerung Judas und Benjamins ins Exil geführt (2. Chr 36,20) und das Land
bis zur Rückkehr der Verbannten menschenleer dagelegen habe (V. 21), nicht den historischen
Tatsachen entspricht. H.M. Barstadt spricht zu Recht vom Myth of the Empty Land.”
ALBERTZ, Exilszeit, 86.
Ook in de na-exilische tijd bleef deze band een rol spelen (bijv. Ezr 2,3-20.39-62).

3. HISTORISCHE ACHTERGROND

71

De gewoonten waaraan men zich vasthield en die een nieuwe impuls kregen waren niet geografisch gebonden: sabbatrust, besnijdenis, spijswetten en (misschien) de synagogedienst7.

3.1. Het einde van de ballingschap,
Cyrus (539-530 v.Chr.) en Cambyses (530-522 v.Chr.)
De opkomst van koning Cyrus II van Medië en Perzië vanaf 559 en de verovering van Babel in 539 v.Chr. brachten hoop voor de ballingen in Mesopotamië.
Anders dan de interne Babylonische ontwikkelingen in de beginjaren van de
ballingschap bracht deze van buiten komende politieke machtsovername een
omwenteling te weeg.
In dieser Situation traten der Prophet Deuterojesaja und seine Schüler unter den Exulanten auf
und verkündeten, daß der Perserkönig Kyros, der sich 553 gegen seinen medischen Oberherrn
erhoben hatte, 550 mit dem Sieg über Astyages die Herrschaft im medischen Reich übernamm
und 547/6 in einem eindrucksvollen Blitzfeldzug das Königtum Lydien und die ionischen Städte
unterwarf, der von JHWH gesandte Befreier seines Volkes aus dem babylonischen Exil sein und
Babylonien erobern werde (Jes 41,2; 44,28a; 45,1-7; 46,11)8.

Cyrus heeft zoveel invloed gehad op de theologie en de literaire verwerking
van de ballingschap dat de verovering van Babel en het direkt daarop uitgevaardigde decreet door Israël gezien werd als hét omkeerpunt (bijv. 2Kr 36,22-23;
Ezr 1,1-4; 5,13; 6,3-5). In Deutero-Jes wordt Cyrus als de grote redder en messias gepresenteerd (Jes 44–45). Toch zijn er allerlei aanwijzingen dat er nog vrijwel niemand naar Juda terugkeerde en dat de veranderende internationale situatie en het uitgevaardigde edict nog weinig bijval kregen van de Judeeërs. Cyrus
zelf, als eerste grote vorst van Perzië door de overname van het rijk van
Babylonië, was vooral bezig met het uitbreiden van zijn machtsgebied. Hij
slaagde erin zijn macht te doen gelden van India in het oosten tot aan de KleinAziatische westkust, de Palestijnse gebieden en het Arabisch schiereiland9. Doordat Cyrus van zijn Babylonische voorganger het bestuurlijke systeem overnam,
veranderde er voor het achtergebleven Juda niet veel. De bevolking kon rustig
verder leven met de eenvoudige middelen van bestaan; zij hoefden niet te vrezen
voor een nieuwe (landbouw)economische politiek.
––––––––––
7
8
9

Vgl. ALBERTZ, Exilszeit, 93-95.
ALBERTZ, Exilszeit, 96.
BERQUIST, Judaism, 23.
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We hoeven er niet aan te twijfelen dat het edict daadwerkelijk werd uitgevaardigd, ook al bleef het vooralsnog zonder veel gevolgen. Het is wel zeker dat er
een officiële toestemming kwam om de tempel te herbouwen, en het is zeer
waarschijnlijk dat Cyrus zorgde voor de teruggave van de door de Babyloniërs
geroofde tempelschatten (Ezr 1,7-11). “Wahrscheinlich ist, daß der Gnadenakt
des Kyros sehr viel bescheidener ausfiel, er beschränkte sich wohl auf die Rückgabe der Gerätschaften, die Nebukadnezar 597 und 587 aus dem jerusalemer
Tempel verschleppt und in den Tempeln Babylons deponiert hat”10. Deze godsdienstvriendelijke politiek — zo anders dan die van de Assyriërs en Babyloniërs
— was niet zozeer ingegeven door het principe van tolerantie en vrijheid, maar
door het belang van decentralisatie van bestuur en versterking van de periferie
van het immens grote rijk11. Cyrus had geen zin in lokale conflicten en probeerde
deze dan ook door ‘vriendschappelijke’ maatregelen te vermijden12. De nieuwe
politiek die vooral door Darius I zal worden gevoerd, tekende zich al bij Cyrus
af.
Bij een van zijn veldtochten naar het oosten kwam Cyrus in 530 v.Chr. om het
leven. Zijn zoon Cambyses, die in de voorafgaande jaren de macht had uitgeoefend in het meest centrale gedeelte Babylonië, volgde hem op en consolideerde
de macht van de (Achaemenidische) dynastie13. Hij zette de expansiepolitiek van
zijn vader voort en veroverde in 525 v.Chr. Egypte, vanouds een grote bedreiging
voor de Mesopotamische grootmachten; Cambyses bracht hiermee de laatste
aartsrivaal onder Perzisch bewind. Voor deze verovering maakte hij geen gebruik
van de gebruikelijke route door Palestina, maar van een route over de Middellandse Zee. Met de hulp van de Grieken bouwde hij een zeemacht op waarmee
hij een verrassingsaanval op Egypte opende14. Van deze tijd dateren de eerste
contacten van Perzië met de Grieken, aanvankelijk dus nog vriendschappelijk.
Cambyses liet zich tot farao van Egypte kronen15 en bevestigde daarmee de
nieuwe Perzische godsdienstpolitiek. De Perzen maakten de godsdienst dienstbaar en ondergeschikt aan het politieke ideaal van hun rijk. Zij vonden het niet
nodig plaatselijke religies te elimeren, zolang deze de politieke stabiliteit van het
––––––––––
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ALBERTZ, Exilszeit, 104.
BERQUIST, Judaism, 25-26.
Vgl. VEENHOF, Geschichte, 290.
BRIANT, From Cyrus, 50.
BERQUIST, Judaism, 45-46.
VEENHOF, Geschichte, 291; BERQUIST, Judaism, 46.
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land geen schade toebrachten. Cambyses bracht geen veranderingen aan in het
bestuursapparaat en hij liet, doordat het leger via de zee naar Egypte was getrokken, Juda in deze jaren tamelijk ongemoeid.
Aan de bezetting van Egypte kwam een vroegtijdig einde. In maart 522 v.Chr.
ontstonden er onlusten in het kernland, waardoor Cambyses zich genoodzaakt
voelde om snel terug te keren. Door zijn plotselinge overlijden in Syrië mondden
de onlusten uit in een dynastieke strijd om de opvolging van Cambyses, die geen
zonen had nagelaten. Deze kwestie — en de namen van de personen die de opstand ontketenden — is in nevelen gehuld. De bronnen geven geen duidelijk
beeld van de opeenvolgende gebeurtenissen die moesten leiden tot de keuze van
een nieuwe koning. Wij kunnen slechts een bescheiden poging doen en een mogelijk verloop schetsen. De klassieke mening is, dat een zekere Gaumata de opstand van maart 522 leidde; hij was sociaal gemotiveerd en wilde de bevolking
bevrijden van hoge belastingen en militaire dienst16. In sommige bronnen is
sprake van een zekere Bardiya; hij zou de broer zijn van Cambyses, maar van
hem wordt gezegd dat hij reeds door zijn eigen broer was vermoord17. Nu is het
mogelijk dat Bardiya niet vermoord maar alleen verdwenen was, en dat Gaumata
zich voor Bardiya uitgaf om aanspraak te kunnen maken op de troon. Hoe het
ook zij, in september 522 maakte de Achaemenid en toekomstige koning Darius,
samen met een groep samenzweerders, een einde aan het leven van Gaumata, en
daarmee ook aan het ‘socialistische’ avontuur. Het is niet onmogelijk dat
Gaumata (Baridya? en in dat geval broer van Cambyses) toch de legitieme troonopvolger was van Cambyses en dat Darius de usurpator was, die zichzelf na zijn
troonsbestijging dus een legitieme dynastieke oorsprong moest verschaffen en
Gaumata als dissident afschilderde18.

3.2. De invloedrijke regering van Darius I (522-486 v.Chr.)
Darius had aanvankelijk te maken met de naweeën van de revoltes die aan
zijn troonsbestijging waren voorafgegaan. Hij slaagde er in korte tijd in om de
rust te doen wederkeren; aan het einde van 521 v.Chr. waren alle gebieden die
––––––––––
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VEENHOF, Geschichte, 292; BERQUIST, Judaism, 52.
BERQUIST, Judaism, 45.
Een these die door BRIANT, From Cyrus, 97-114, wordt gesteld.
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aan Cambyses hadden toebehoord, behalve Egypte, aan hem onderhorig19. In
519 bracht hij Egypte weer onder Perzisch bewind, en nu zou het een stabielere
overheersing worden dan die ten tijde van Cambyses. Deze keer trok het
Perzische leger wel door Juda heen en dat zal, hoewel het geen direkte bedreiging vormde, op de bevolking aldaar de nodige indruk gemaakt hebben20. Ook in
het oosten nam Darius nog enkele gebieden in. Hij won de goodwill van de onderworpen volken door hun toe te staan tempels te herbouwen en een tempelbureaucratie op te zetten. Bovendien wendde hij zich tot de plaatselijke godheden waarmee hij deze religies impliciet erkende en zich liet rekenen tot de aanbidders van die godheid21. Darius wordt wel eens als een monotheïst beschouwd,
omdat hij de God van Israël aanhing, maar het waren toch vooral opportunistische motieven die hem de God van Israël (en andere goden) deed respecteren. Er
was Darius alles aan gelegen om zijn rijk weer onder controle te krijgen. De
lange regeringsperiode van Darius zou een invloedrijke periode worden.
Darius reorganiseerde op voortvarende en centralistische wijze de infrastructuur voor de handel en de economie. “Darius was undeniably an exceptional
personality, but he also proved to have organizational ability. During the same
time that he was reorganizing the entire tribute system, other objects were
carried out in various regions: construction of new capitals, the conquest of
Samos, expeditions from the Indus to the Nile”22. Hij herdefinieerde het
bestuurssysteem en richtte twintig satrapieën in en de daaronder resorterende
provincies23. Door het opzetten van een nieuw bestuursapparaat wilde Darius de
effectiviteit van het inzamelen van belastingen vergroten, omdat door gebiedsuitbreiding nauwelijks nog winst kon worden gegenereerd. Hij plaatste ethnische
Perzen aan het hoofd van de satrapieën; op lagere nivau’s stond hij lokale leiders
toe, met dien verstande dat ze aan Darius persoonlijk loyaal zouden zijn24. De
onderworpen gebieden konden beschouwd worden als kolonies, nederzettingen
van de koloniale macht in den vreemde. Juda werd gedomineerd door externe i.c.
––––––––––
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BERQUIST, Judaism, 53.
BERQUIST, Judaism, 61.
BERQUIST, Judaism, 53.
BRIANT, From Cyrus, 137.
BERQUIST, Judaism, 54. VEENHOF, Geschichte, 298, lijkt eerder te suggeren dat Darius de 20
satrapieën niet oprichtte, maar alleen de grenzen ervan opnieuw vaststelde.
BERQUIST, Judaism, 54. Vgl. ALBERTZ, Exilszeit, 102: “Erst durch sie kam das schon bei Kyros
erkennbare Regierungsprinzip der Perser, sich auf lokale Herrschaften zu stützen und Regionen,
die für sie politisch wichtig waren, mit Mitteln des Reiches zu fördern, vollständig zum Durchbruch.”
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Perzische invloeden, en kon alleen binnen die grenzen de eigen tradities en de
eigen identiteit min of meer vorm geven25. Ook de stabiliteit die Juda in deze tijd
kenmerkte was aan de invloed van Perzië te danken (pax persica). Juda was
geen zelfstandig staatje met aan het hoofd de hogepriester die naast de religieuze
ook de niet-religieuze bestuurszaken waarnam. Juda was afhankelijk en het hing
van de Perzische koning af hoe groot deze afhankelijkheid in concreto was.
Darius scheidde Palestina en Syrië af van de satrapie van Babylonië en
noemde deze nieuwe satrapie ‘Over de Eufraat’26. Juda was in dit immens grote
rijk geïncorporeerd als een klein onbeduidend vlekje. Over de status van Juda en
Jeruzalem bestaat verschil van mening. De belangrijkste vraag is vanaf wanneer
Juda een zelfstandige provincie was met een eigen stadhouder (hx'p,). Briant is
ervan overtuigd dat dit reeds het geval was vanaf de tijd van Cyrus of Cambyses:
“There is no doubt that, beginning with the time of Cyrus or Cambyses, the land
of Judah by itself constituted a medinah. But until Nehemiah’s arrival in the time
of Artaxerxes I [...], we have no specific information on its organization”27. Veenhof twijfelt sterk: “[...] denn obwohl bereits für Scheschbazzar der Titel hx'p ,
[stadhouder] gebraucht wurde, wurde Juda beziehungsweise Jehud erst später
im 5. Jahrhundert v.Chr., mit Sicherheit zur Zeit Nehemias, eine unabhängige
Provinz”28. In de jaren dertig van de 20e eeuw had Alt29 al de mening verdedigd
dat Nehemia de eerste was geweest die de titel van landvoogd/stadhouder had
gedragen, en dat zijn voorgangers in Juda slechts een soort commissarissen
waren geweest met beperkte bevoegdheden. Nehemia zou er met koninklijke
volmacht in zijn geslaagd om voor Juda onafhankelijkheid te verkrijgen van de
naburige provincies (met name Samaria)30.
––––––––––
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BERQUIST, Judaism, 10.
ALBERTZ, Exilszeit, 101; VEENHOF, Geschichte, 298.
BRIANT, From Cyrus, 487.
VEENHOF, Geschichte, 298.
Alt kan de moeilijkheden tussen Juda en Samaria — die zo uitvoering beschreven worden in Ezr;
Neh — niet anders verklaren dan uit het gegeven dat Samaria in die tijd nog werkelijk iets te
zeggen had over haar ‘buurman’. De Perzen hadden Juda pas later zelfstandigheid verleend. “Erst
bei Nehemia scheint sich der entscheidende Umschwung vollzogen zu haben: er bezeichnet sich
nicht nur selbst als den vom Großkönig ‘im Lande Juda’ eingesetzten Statthalter, sondern hat nach
seinem eigenen Bericht dieses Amt auch so viele Jahre lang ausgeübt, daß es kaum angehen wird,
ihn wie andere vor ihm lediglich als einen Kommissar der Zentralregierung mit streng begrenztem
und befristetem Auftrag zu betrachten” (A. ALT, Die Rolle Samarias bei der Entstehung des
Judentums. FS O. Procksch 1934, gepubliceerd in Alt, Kleine Schriften zur Geschichte des Volkes
Israel II, München 1953, citaat op pag. 332).
Vgl. WILLI, Juda, 82.
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De tolerantiepolitiek van Darius had voor Juda grote gevolgen. Het is feitelijk
pas in deze tijd dat er werk werd gemaakt van de herbouw van de tempel (Hag
1,14; 2,15; Zach 8,9). Darius wilde een sterke kolonie aan de westelijke grens
van zijn rijk en daarom verordonneerde hij de bouw en stelde middelen en mensen beschikbaar (Zerubbabel, Jozua, Haggai en Zacharia; Ezr 6,8). De tempel
was namelijk niet alleen een plaats van godsdienstige samenkomsten, maar ook
een plaats voor het heffen van belasting en een centrum van algemeen bestuur.
Deze functie moest in de ogen van Darius zeker ontwikkeld worden31 en daarom
overtroefde hij de interne Judeese discussie over de opportuniteit van de tempel32.
Volgens de lezing van Ezr 1–6 werd er al tijdens Cyrus met de herbouw begonnen, maar liep deze ernstige vertragingen op.
Nach ihr ist auch der Wiederaufbau des Tempels zu Jerusalem zur Zeit Kyros’ II. und Dareios’ I.
von Streitigkeiten und diplomatischen Bemühungen um das Wohlwollen der persischen Behörden
begleitet. Wie in Ägypten [33] hat man es mit einheimischen Feinden zu tun. Sie sind nicht mit
denen identisch, die den Tempel zerstört haben, werden aber dennoch als Fremde diffamiert. Sie
heißen ‘die Feinde Judas und Benjamins’ und werden mit dem ‘Volk des Landes’ identifiziert,
das sich aus den im Land verbliebenen Israeliten und Überresten der unter den Assyrern
angesiedelten Kolonien zusammensetzt (Esr 4,1-5; vgl.4,9f). Ihnen steht die aus Babylon
zurückgekehrte (judäische) Gola gegenüber, die sich allein für berechtigt hält, den Tempel zu
bauen (Esr 1–4; 6,16-18.19-22)34.

Kratz vertrouwt deze vroege setting niet en denkt dat de hoofdstukken aangaande de conflicten over de tempelbouw (Ezr 1–4) gefingeerd zijn en later toegevoegd om de tempelbouw met Cyrus te kunnen verbinden35. Het is echter niet
onmogelijk — zeker als we ervan uitgaan dat er al vroeg onafhankelijkheid
groeide door het hebben van een eigen stadhouder — dat reeds ten tijde van
Cyrus bescheiden pogingen tot herbouw werden ondernomen. De lokale bevolking en vooral de bevolking van de naburige provincie Samaria zag deze gang
van zaken met lede ogen aan. De bouw van de tempel zou een sterke impuls
geven aan een nieuwe en zelfstandige staat.
De tempel als zodanig en het functioneren ervan was voor de bouwers niet exclusief op de eigen bevolking gericht, maar ook op de diaspora:
––––––––––
31
32
33
34
35

BERQUIST, Judaism, 63.
Voor de verschillende meningen hieromtrent bij de Judeese groeperingen zie ALBERTZ,
Religionsgeschichte, 479-483.
De vergelijking met de tempel in Elephantine in Egypte is voor ons secundair.
KRATZ, Judentum, 69-70.
KRATZ, Judentum, 70-73.
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was in diesem Haus geschieht, hat Auswirkungen auf das gesamte Israel, gerade auch auf die
Diaspora, und ebenso auf das gesamte Perserreich. […] Denn dieser Tempel ist nicht für die
Stadt bzw. eine in ihr versammelte ‘Kultgemeinde’ oder für die Landschaft bestimmt, sondern für
ein Israel, das die ganze unter die Völker verstreute Nation einschließt, auch die durch die Assyrer
Deportierten des Nordreichs36.

Bij de na-exilische tempel werd de bevolking (i.c. de ex-ballingen) meer betrokken dan bij de voor-exilische; deze laatste was vooral een staatsobject, en de
cultus die erin werd gevierd een staatscultus. “Da die Bevölkerung — später
sogar durch Abordnungen geregelt — auch stärker in den stetigen offizielen Kult
(Tamid) eingebunden war, trug der Kultbetrieb am zweiten Tempel mehr populistische Züge als der Jerusalemer Staatskult in vorexilischer Zeit”37. Er waren na
de ballingschap voor de Judeeërs meer mogelijkheden tot het brengen van offers,
en de priesters stonden dichter bij de bevolking dan ooit tevoren. Zij waren in het
vroeg-joodse Juda de uitleggers en handhavers van de recent gecanoniseerde
wet. Het hogepriesterlijke ambt ontwikkelde zich in de na-exilische tijd38 tot een
meer zelfstandig ambt, dat zich naast de stadhouder een onafhankelijkere positie
kon verwerven dan eertijds ten opzichte van de koning.
So oder so deutet sich in dem Nebeneinander der Jechezkia- und der Jochanan-Münze39 eine Art
Dyarchie und mit ihr die Entwicklung zur Hierokratie an, die das judäische Gemeinwesen in der
hellenistischen Zeit genommen hat. Das Prägerecht bedeutete eine Aufwertung des Hohenpriesters
und des Priesterkollegiums gegenüber dem Statthalter, dem weiterhin die Leitung des Laienkollegiums
(die Ältesten, Nobeln und Beamten) und die staatliche Aufsicht oblag40.

Jozua (bijv. Hag 1,1; Zach 3) is de eerste hogepriester in de na-exilische tijd;
zijn vader Josadak, uit de lijn van Sadok41, wordt genoemd onder degenen die
door Nebukadnessar uit Jeruzalem werden weggevoerd (1Kr 5,41).
Degene die namens de Perzen de tempelbouw moest leiden was Zerubbabel.
Hij keerde met andere ballingen terug naar Juda. Het is pas in deze tijd dat er
grotere groepen ballingen terugkeerden en de ballingschap feitelijk eindigde42.
De indruk die het boek Ezr wekt is historisch niet geloofwaardig.
––––––––––
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WILLI, Juda, 73.
ALBERTZ, Religionsgeschichte, 489.
Vgl. KRATZ, Judentum, 109: “[…] daß sich das Amt des Hohenpriesters erst im Zeitalter des
Zweiten Tempels herausgebildet hat.”
Er zijn munten gevonden met het opschrif/randschrift van een hogepriester. Deze munt met de
naam van de hogepriester Jochanan dateert weliswaar van latere (laat-Perzische of vroegHellenistische) tijd, maar is een duidelijk teken van een opkomend ambt.
KRATZ, Judentum, 107.
1Kr 5,38. Ez reserveert het priesterschap voor de Zadokieten (40,46; 43,19; 44,15; 48,11).
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Es spricht allerdings viel für die These von K. Galling, daß die große Rückwanderergruppe, die
unter der offiziellen Führung Serubbabels und Josuas stand (Esr 2[43]), erst im Frühjahr 520 in
Palästina eingetroffen ist (1964, 121 [44]). […] Dies bedeutet aber, daß der Aufbau des zerstörten
Tempels und wahrscheinlich auch die erste große Rückwanderung schon in die Anfangszeit des
Königs Darius I. gehörten45.

Er wordt nergens gewag gemaakt van een speciale opdracht van de Perzische
koning aan Zerubbabel om de tempel te herbouwen. Toch is hij in de bijbelse
overlevering zeer nauw met deze restauratie verbonden (bijv. Ezr 3,2.8; 5,2; Hag
1,14; 2,1-5; Zach 4,7.9). Het past in het beleid van de Perzen om de lokale adel
te betrekken bij de wederopbouw van de afzonderlijke provincies:
[…] the Great Kings endeavored to appropriate local traditions to their advantage over the long
run and to present themselves as protectors of the sanctuaries. At the same time, this strategy
required allowing the elites of the conquered countries to participate in the functioning of the new
imperial power46.

Deze praktijk bleef ook in de vijfde eeuw gehandhaafd; van Nehemia en Ezra
zijn zelfs verhalen overgeleverd dat ze aan de koning de opdracht vroegen om
naar hun land te mogen terugkeren om een bijdrage te leveren aan de opbouw
ervan (Ezr 7; Neh 2). Ook Ezra en Nehemia behoorden tot de Judeese bevolking.
Mogelijk is Zerubbabel stadhouder/landvoogd geweest van de (sub)provincie
Juda; Hag geeft hem althans een aantal keren deze titel (Hag 1,1.14; 2,3.22).
Ook als er hier sprake is van een anachronisme, dan is het nog niet onredelijk
om te veronderstellen dat Zerubbabel een van de meest vooraanstaande posities
heeft bekleed in het vroeg na-exilische Juda. Als (achter)kleinzoon van Jojachin
(1Kr 3,17-19; vgl. Ezr 3,2), de voorlaatste koning van Juda die werd afgevoerd
naar Babel in 597 v.Chr. (2K 24,15) en later begenadigd (2K 25,27-30), staat hij
bekend als een afstammeling van David. Met de beslissing om Zerubbabel te laten delen in de begenadiging van zijn (over)grootvader Jojachin, en hem een
––––––––––
42

43
44
45
46

ALBERTZ, Exilszeit, 11: “Da aber größere Rückwanderungen aus dem babylonischen Exil
wahrscheinlich erst kurz vor 520 stattfanden und erst der Beginn des Tempelbaus 520 eine klaren
Neuanfang markiert, empfiehlt es sich, die untere Grenze [van de periode van de ballingschap] erst
hier zu ziehen.”
In Ezr wordt het begin van de tempelbouw en de komst van Zerubbabel c.s. geplaatst in de tijd van
Cyrus!
Dit is een verwijzing naar K. GALLING, Studien zur Geschichte Israels im persischen Zeitalter,
Tübingen 1964.
ALBERTZ, Exilszeit, 106. In Religionsgeschichte, 469, hield Albertz nog een slag om de arm en
dacht dat er toch een mogelijkheid bestond dat er reeds in 539 v.Chr. begonnen was aan de herbouw van de tempel.
BRIANT, From Cyrus, 79. Vgl. VEENHOF, Geschichte, 298.
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voortrekkersrol te gunnen in de opbouw van Juda en Jeruzalem, namen de Perzen een zeker risico. Juda zou gevoed kunnen worden in de idee dat het koningschap in ere zou worden hersteld en in de idee dat het zijn onafhankelijkheid zou
verkrijgen. Door de herbouw van de tempel werden deze politieke verwachtingen
nog eens versterkt47. De bouw van een tempel was in de geschiedenis van Israël
en in de omringende landen altijd een taak geweest van de koning (1K 5–6; 1/
2Kr passim), en niet van de hogepriester of de priesters. En het gegeven dat
Darius — een buitenlandse vorst! — als bouwheer naar voren wordt geschoven
(Ezr 1,2) en dat Zerubbabel in concreto de opdracht uitvoert, toont nog eens
duidelijk aan dat er continuïteit is met de voor-exilische koningstijd48. De verwachting opnieuw een koning te krijgen speelt ook rond de persoon van
Nehemia (vgl. Neh 6,6-7), alhoewel van Nehemia geen davidische afkomst bekend is en hij zich er ook niet op beroept49. Willi citeert Kellermann en oppert dat
ook Nehemia nog een messiaanse beweging op gang kan hebben gebracht: “ob
die Anhänger Nehemias nicht vielleicht mehr als nur eine Verselbständigung
Judas zur persischen Provinz erwartet haben. Verbirgt sich hinter Nehemias
Geschichte die Wiederholung der messianischen Erwartungen der Serubbabelzeit?”50
Hoe het met Zerubbabel is afgelopen, is niet bekend. Het is mogelijk dat
Zerubbabel door de Perzen bij nader inzien werd teruggeroepen of onschadelijk
gemaakt om een ‘ontsporing’ van messiaanse verwachtingen bij het Judeese volk
te voorkomen. Hierover zijn echter geen gegevens bekend. Mogelijk is
Zerubbabel gewoon teruggekeerd, nadat de tempel in 515 v.Chr. was ingewijd
en zijn opdracht voltooid: “Als die Arbeiten am Tempel 515 v.Chr. abgeschlossen
waren, kehrte Serubbabel wahrscheinlich wieder nach Babylon zurück”51. Maar
ook dit is slechts een gissing.
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ALBERTZ, Religionsgeschichte, 471: “Er [der unter schwierigen Verhältnissen begonnene
Tempelbau] löste glühende Erwartungen eines weltpolitischen Umbruchs und einer nationalen
Restauration aus, die sich an dem Davididen Serubbabel festmachten.”
Vgl. ALBERTZ, Religionsgeschichte, 481: “Es ist darum kein Zufall, daß Haggai mit dem Abschluß
des Tempelbaus eine volle Restitution des davidischen Königtums in expliziter Rückname des
göttlichen Verwerfungsurteils über Jojachin (Jer 22,24-26) verkündete (Hag 2,23).”
Vgl. WILLI, Juda, 89: “Selbst wenn sie zuträfe — Nehemia selbst beruft sich nirgends darauf.
Seine ganze Legitimation leitet er aus der Beauftragung durch den Großkönig und den ihm
ausgestellten Geleitbriefen ab (Neh 2,7-9.18; 5,14; 13,6).”
U. KELLERMANN, Nehemia. Quellen, Überlieferung und Geschichte (BZAW 102), Berlin 1967.
Citaat in WILLI, Juda, 84.
VEENHOF, Geschichte, 294.

80

DEEL 1 - ALGEMENE INLEIDENDE KWESTIES

De bouw van de tempel aan het einde van de vijfde eeuw v.Chr. staat in het
kader van de opbouw en de restauratie van Jeruzalem en van Juda, dat in de naexilische periode de nalatenschap krijgt van Israël. Er wordt een nieuw begin
gemaakt waarin duidelijk wordt gestreefd naar eenheid en naar een band met het
verleden. De politieke en religieuze verwachtingen zijn hoopvol en projecteren
zich op Zerubbabel en Jozua en hun latere opvolgers Nehemia en Ezra52. De
politieke omstandigheden zijn zodanig dat er met enige vrijheid opnieuw gewerkt
kan worden aan de eigen identiteit en aan een eigen invulling van het Judeese
openbare en religieuze leven. “Jehud, die kleine persische Provinz, hat seine
Bestimmung und Zukunft nicht als eingeschränktes, selbstzufrieden auf Jerusalem und Juda begrenztes territoriales Gebilde, als exklusives Reservat einer
abgekapselten und konventikelhaften ‘Gemeinde’, sondern als Wahrerin und
Hüterin gemeinisraelitischer Tradition und Verantwortung, nicht zuletzt im Blick
auf die weite Diaspora des Volkes”53. Of deze nieuwe infrastructuur ook daadwerkelijk leidt tot een vernieuwde maatschappij en tot welvaart voor allen zal
moeten blijken.
Een ander belangrijk element in de opbouwfase in de regeringsperiode van
Darius is de compositie en codificatie van de Thora. Traditioneel gezien wordt
deze schriftuurlijke ontwikkeling verbonden met de priester en schriftgeleerde
Ezra54, maar het is goed mogelijk dat reeds ten tijde van Darius dit canonisatieproces begon zoals Berquist denkt55. Het was voor Darius wederom een middel
om grip te krijgen op de ontwikkelingen in zijn kolonies. De Israëlitische plaatselijke tradities werden verzameld in opdracht van de Perzische overheid om als
lokale wet te dienen. De Perzen hadden er belang bij om de particuliere tradities
vast te leggen, zodat ze ook controleerbaar waren. Het voordeel voor het Judeese
volk was, dat ze hun eigen identiteit en hun eigen geschiedenis konden determineren. De raad van oudsten en het priestercollege zijn het waarschijnlijk geweest
die samen een commissie van theologen vormden en tot overeenstemming kwamen aangaande de voor te leggen tekst. Door de druk om tot een eensluidend
––––––––––
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Ezra is niet een van de hogepriesters, maar hij heeft wel een zodanige status dat hij ermee vergeleken kan worden. Vgl. KRATZ, Judentum, 111: “Merkwürdig ist, daß unter dem dritten [andere
zijn bijvoorbeeld Nehemia] Heiligen, Esra, keiner der Hohenpriester von Jerusalem Erwähnung
findet. Dafür strahlt umso mehr der Glanz des Priesters und Schreibers Esra selbst.”
WILLI, Juda, 137.
Vgl. ALBERTZ, Religionsgeschichte, 497-504; BRIANT, From Cyrus, 583-584.
BERQUIST, Judaism, 55.111-112.
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voorstel te komen, zagen de diverse theologische stromingen zich genoodzaakt
een compromistekst samen te stellen. Uiteraard was het niet mogelijk om een
voor de Perzen negatieve tekst in de ‘canon’ op te nemen.
Gerstenberger is wat voorzichtiger om de Perzen een belangrijke rol toe te
kennen inzake de codificatie van de Thora56. Hij denkt dat de interne Judeese
ontwikkelingen voor de canonvorming toch belangrijker waren dan de politiek
van de Perzische machthebbers. Ezr 7 wekt weliswaar de indruk dat de Perzen
de Thora geautoriseerd hebben57, maar deze suggestieve tekst moet gewantrouwd worden, omdat het belang van een gezaghebbende tekst voor de Judeese
theologen erg groot was. Zij wisten heel goed, dat niemand de sterke invloed van
Perzië in de interne Judeese aangelegenheden kon ontkennen of negeren, en zo
plaatsten zij hun ‘canon’ onder het gezag van de Perzen. De liturgische bijeenkomsten van de gemeenschap zochten in het verleden van het volk richtlijnen
voor het leven; dat hierdoor op den duur oude tradities op schrift werden gesteld
en gezaghebbend werden ligt in de aard der zaak besloten58.
Ook Berquist59 gebruikt niet de term Reichsautorisation. Naar zijn mening
kregen plaatstelijke beambten van Darius de opdracht hun eigen tradities te verzamelen en wetboeken samen te stellen, en ervoeren zij van hem de stimulans
om hun wetgeving te standaardiseren en te publiceren. Berquist ziet voor de
Perzische koning niet de taak weggelegd om de uiteindelijke goedkeuring te
geven. Darius wilde geen wet opleggen voor het hele rijk, maar hij wilde dat iedere regio zijn eigen wetgeving regelde en zich door de eigen tradities zou laten
normeren. Dat hij hierbij zijn koninklijk gezag heeft laten gelden, hoeft niet be––––––––––
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GERSTENBERGER, Israel in der Perserzeit, 320-322.
Artaxerxes geeft in dit hoofdstuk Ezra de duidelijke boodschap mee om de naleving van de wet in
Juda te onderzoeken (v. 14), de eredienst te herstellen met behulp van het vaatwerk en het geld dat
hij meegeeft (vv. 15-20), en rechters en magistraten aan te stellen die overeenkomstig de wet
kunnen oordelen (v. 25). Deze instructies tonen duidelijk aan dat de Perzische overheid een sterke
greep gegund werd op de lokale religieuze aangelegenheden. In v. 26 van hetzelfde hoofdstuk
wordt bovendien — en dat is een extra argument voor de Reichsautorisation — de wet van God
met de wet van de koning vereenzelvigd, of op z’n minst op gelijk niveau geplaatst (“Mocht iemand
de wet van God en de wet van de koning niet gehoorzamen, dan […]”; vgl. KRATZ, Judentum,
114).
GERSTENBERGER, Israel in der Perserzeit, 321: “Eben diese Rückfrage nach dem ‘Früheren’
[…] ist der entscheidende Anstoß zur Sammlung und Bildung von Tradition.”
BERQUIST, Judaism, 55.58.81.137-139.
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twijfeld te worden, maar hoever die zich op inhoudelijk niveau heeft uitgestrekt
is moeilijk te zeggen.
Darius is samen met Cyrus een van de grote en meest bekende koningen van
het Perzische rijk. Door zijn grote daadkracht ontwikkelde er zich rond hem een
soort persoonlijkheidscultus. Zijn ‘tolerante’ opstelling in religieuze zaken, zijn
absolute eis tot loyaliteit en zijn heerschappij over een immens groot gebied
groeide uit tot mythische proporities60. Ook zijn bouwactiviteiten vergrootten zijn
faam61. Alhoewel Darius geen grote gebiedsuitbreidingen meer kon realiseren,
zat hij in militair opzicht toch niet stil. De Grieken vormden de nieuwe uitdaging
voor de Perzen. Regelmatig raakte men met elkaar slaags in Klein-Azië. Toen
Darius in 486 v.Chr. stierf was de strijd met de Grieken nog lang niet gestreden;
zijn opvolgers zouden nog veel met hun Europese buren te maken krijgen62. Toch
was de eerste nederlaag al binnen: Marathon 490 v.Chr. De Grieken en de Egyptenaren zouden elkaar opzoeken om de Mesopotamische grootmacht uit te schakelen. Onder de Macedoniër Alexander de Grote zou dit uiteindelijk ook gebeuren in 333 v.Chr., waarbij voor het eerst een Europees land het Aziatische werelddeel binnendrong en de wereldgeschiedenis een nieuwe wending gaf.

3.3. Xerxes (486-465 v.Chr.) en Artaxerxes I (465-423 v.Chr.)
Aan het einde van de regering van Darius vertoonden zich al de eerste haarscheurtjes in de Perzische dominantie, ongetwijfeld zonder dat ze destijds zullen
zijn opgemerkt. Darius had al te maken met geldgebrek zodat hij bleef streven
naar militaire expansie. De strijd tegen de Grieken leverde hem echter niet het
gewenste resultaat op. Hij zag zich genoodzaakt de belastingen te verhogen hetgeen onvrede teweeg bracht63. Deze erfenis kwam in handen van Xerxes, die zijn
vader zonder moeilijkheden opvolgde. Hij moest de harde en intolerante
––––––––––
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BERQUIST, Judaism, 55: “[…] a cult of personality grew around Darius, through the
autobiographies, the myth of Darius the Lawgiver, and the need for absolute personal loyalty for
anyone in the vast imperial bureaucracy’s employ. Through all of these mechanisms, Darius
strengthened and asserted his imperial power and then turned to issues of expansions.”
BRIANT, From Cyrus, 165-171.
GERSTENBERGER, Israel in der Perserzeit, 60: “Gegen Ende des 5. und durch das 4. Jh. v.Chr.
hindurch mischte sich Persien immer wieder in die griechischen Angelegenheiten ein, teilweise
durch Unterstützung Spartas gegen Athen. Aber es gelang dem riesigen Imperium nicht, dauerhaft
auf die europäische Seite das ägäischen Meeres überzugreifen.”
BERQUIST, Judaism, 60.
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belastingpolitiek doorzetten64, waardoor in Juda vooral de armen werden getroffen. Het was niet meer mogelijk de economische politiek van zijn vader te continueren. De middelen om de tolerantiepolitiek te financieren, om de tempelbouw
en het opzetten van lokale bestuursstructuren in de diverse kolonies mogelijk te
maken, en daardoor een opwaartse spiraal te creëren, waren er niet meer. Perzië
kwam in een neerwaartse beweging terecht. De mogelijkheden die Darius had
om de kolonies aan zich te binden waren voorbij. Het gevolg hiervan was dat er
meer geld vanuit de kolonies moest komen65. De bovenlaag van de bevolking, de
inwoners van Jeruzalem, zagen nog wel kans om hun eigen leven veilig te stellen,
maar de bewoners van ‘de steden van Juda’ raakten in de verdrukking. De verslechterende economische situatie wekte hier en daar ook nationalistische gevoelens op, zodat Xerxes zich genoodzaakt zag deze te onderdrukken door zelfs de
tempels die zijn vader had laten bouwen, weer te vernietigen66. De tempel van
Jeruzalem had alleen te maken met verminderde inkomsten en dit bracht de
offerpraktijk in gevaar; volgens sommigen kon er op de offers best bezuinigd
worden (vgl. Mal)67.
Door de vele problemen die er waren en door de bemoeienissen met Griekenland, had Xerxes aanvankelijk geen oog voor wat er zich aan het hof voordeed.
Zijn aandacht ging vooral uit naar wat er zich aan het front afspeelde, maar niet
naar wat er gebeurde in het centrum van de macht. Hij werd het slachtoffer van
liefdes- en machtsintriges in het paleis en werd vermoord in 465 v.Chr. Het was
ook door deze golf van intriges en moorden dat Artaxerxes aan de macht kwam
en bleef, hoewel hij niet als opvolger gold68. Artaxerxes stond voor dezelfde economische en militaire problemen als zijn vader en moest diens politiek doorzetten. Hij putte de kolonies uit om zijn eigen Perzische volk de nodige welvaart te
kunnen geven. Hij ondernam wel pogingen om de kolonies met meer religieuze
tolerantie opnieuw aan zich te binden, maar hij slaagde daarin niet omdat hij hen
op economische terrein onvoldoende tegemoet kwam69. Met het oog op de toenemende invloed van Egypte en Griekenland was het hem er zeer aan gelegen Juda
te steunen, maar zijn pogingen bleven halfslachtig, en hadden op termijn niet het
––––––––––
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ALBERTZ, Religionsgeschichte, 474.
Xerxes staat ook bekend als een fervent bouwheer (VEENHOF, Geschichte, 300).
BERQUIST, Judaism, 89.
BERQUIST, Judaism, 89.94.
BERQUIST, Judaism, 91.105-106.
BERQUIST, Judaism, 105-106.
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beoogde effect. Tijdens de tweede helft van Artaxerxes’ regering nam de
(indirekte) handel van Juda met Griekenland toe70, maar dit betekende voor Juda
niet dat het economisch opbloeide: Perzië was nog altijd de koloniale macht en
bleef Juda ‘leegzuigen’.
Het is tegen de achtergrond van een tanende economie, een sociale ontwrichting en een ‘te’ zelfstandige ontwikkeling van Juda, dat de komst van Ezra en
Nehemia gezien moet worden. Zij werden de sterke leiders halverwege de vijfde
eeuw. Het wordt algemeen aangenomen dat Nehemia naar Juda kwam in 445
v.Chr.; de vermelding van het twintigste jaar van Artaxerxes in Neh 2,1 laat geen
andere mening toe. Wat betreft Ezra bestaat er nog steeds onduidelijkheid of hij
in het zevende jaar van Artaxerxes I (458 v.Chr.) of in het zevende jaar van
Artaxerxes II (398 v.Chr.) kwam. In het eerste geval moet hij met Nehemia hebben samengewerkt (vgl. Neh 8,10; 12,26). In het geval dat Ezra pas ten tijde van
Artaxerxes II aankwam, lijkt de volgorde die door Ezr; Neh wordt gesuggereerd
erg onlogisch te zijn. Berquist kiest voor de vroege datering en ziet Ezra samen
met Nehemia als gouverneur met een sterk mandaat van de Perzische koning71.
Ons inziens past Ezra het beste in de tijd van Artaxerxes I, chronologisch niet te
ver van Darius en zijn religieuze bemoeienis vandaan. Artaxerxes I had een duidelijk bedoeling met het sturen van deze twee Judeeërs naar hun ethnische thuisland. Hij wilde de religieuze en politieke positie van Jeruzalem versterken72, en
daarom werd aan Ezra de opdracht gegeven om de wetten verder te promulgeren
en hun naleving te eisen, en aan Nehemia om de stad met een muur te versterken.
De vijfde eeuw is voor Juda vooral belangrijk vanwege de door Artaxerxes I
geautoriseerde komst van Ezra en Nehemia (stadhouder) en de wederopbouw
van de muren van Jeruzalem, hetgeen veel tegenstand en vertraging ondervond
van de zogenaamde Samaritanen, het volk van de naburige provincie, dat de
opkomst van Juda met lede ogen aanzag. “[…] it seems that the governor of
Samaria and his neighbors (Gasmu, Tobiah) were uneasy about the strength––––––––––
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BERQUIST, Judaism, 109. Vgl. ROTH, Israel und die Völker, 52: “Hellenistischer Einfluss auf
das Wirtschaftsleben trifft Palästina dagegen schon vor der Zeit Alexanders des Großen.”
BERQUIST, Judaism, 110. VEENHOF, Geschichte, 301, komt op basis van de gelijktijdigheid met
de hogepriester Jochanan, zoon van Eljasib (Ezr 10,6) tot een late datering.
ALBERTZ, Religionsgeschichte, 472, brengt de zending van Nehemia en Ezra in verband met
nationaal en internationaal oproer.
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ening of the governor of Judah’s power, which is why they attempted to stir up
the fears of the Persian government”73. Door de op de ‘vijanden’ bevochten herbouw van de tempel en de stad is het niet onlogisch dat ook in de theologie, die
haar weerslag vond in de geschriften en de profetische teksten, een grotere aandacht onstond voor de betekenis van Jeruzalem74.
Al in de vroeg na-exilische tijd was de landbouweconomische situatie in Juda
slecht. Haggai brengt deze in verband met het traag op gang komen van de bouw
van de tempel (Hag 1,2-11). Slechte oogsten teisterden het land, en Haggai riep
het volk op aan de bouw van de tempel te beginnen; dan zou de vruchtbaarheid
van het land terugkeren en de heilzame tijd aanvangen. De terugkeer van de ballingen moet ook geleid hebben tot onduidelijke eigendomssituaties en conflicten.
De aanspraken van de terugkerende ballingen brachten de achtergebleven
Judeeërs in de problemen.
Eigentumsansprüche gegenüber den Daheimgebliebenen mußten gerichtlich durchgefochten werden und schufen erneute soziale Spannungen (Sach 5,1-4), Wohnhäuser zu ihrer Unterbringung
mußten instandgesetzt und gebaut werden (Hag 1,9). Das heißt, die breite Bevölkerung war
vollauf mit der Sicherung ihrer eigenen Lebensbedürfnisse beschäftigt75.

Sociale spanningen en tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen ontstaan dikwijls door economische regressie. De belastingpolitiek van de latere Perzische
koningen droeg hier in belangrijke mate aan bij. Op economisch terrein was
Perzië veel minder tolerant dan op religieus gebied76, en het Judeese zelfbestuur
stond in dienst van de strenge belastingheffing77. Tegenstellingen tussen arm en
rijk, tussen bovenlaag en onderlaag bleven bestaan en werden niet opgeheven in
wat toch de nieuwe tijd zou hebben moeten worden. Nehemia’s missie in 445
v.Chr. moest een oplossing bieden voor dit probleem, maar was tevens gericht op
een continuëring van de belastingpolitiek van de Perzen78. De tegenstellingen
tussen arm en rijk werden meer gecompliceerd door de religieuze tegenstellingen
die voortkwamen uit de terugkeer van de gola. Zowel de ex-ballingen als de
achtergeblevenen konden zich ‘het ware Israël’ noemen:
––––––––––
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BRIANT, From Cyrus, 587.
WILLI, Juda, 116: “Erstmal war Jerusalem […] wieder die Stadt Israels, nicht eine unter vielen.”
ALBERTZ, Religionsgeschichte, 480.
Vgl. ALBERTZ, Religionsgeschichte, 474.
ALBERTZ, Religionsgeschichte, 475.
Vgl. BRIANT, From Cyrus, 585-586.
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Während in vorexilischer Zeit die Konflikte bei aller Schärfe immer dadurch begrenzt waren, daß
sich die Kontrahenten fraglos ein und demselben Volk bzw. Staat zugehörig wußten, so war es
jetzt möglich, daß eine Gruppe der anderen die Zugehörigkeit zur Gemeinschaft generell absprach
und für sich selber den Anspruch erhob, das ‘wahre’ Israel zu sein79.

De tegenstelling tussen beide groepen was van economische, politieke en sociale aard80; de godsdienstige identiteit stond echter niet geïsoleerd van deze
identiteitskenmerken. Er ontstonden nog meer tegenstellingen doordat een gedeelte van de bovenlaag vatbaar bleek voor een meer sociaal-ethische opstelling
ten opzicht van de armen en zich daarmee feitelijk tegen de Perzische overheid
opstelde.
Die Oberschicht geriet somit in einen Interessenkonflikt zwischen der öffentlichen Verpflichtung,
für das Wohl der ganzen Gemeinschaft Sorge zu tragen, und ihren privaten wirtschaftlichen Interessen; und sie geriet zudem in einen Loyalitätskonflikt, ob sie nun der vertrauensvollen
Zusammenarbeit mit den persischen Behörden oder dem Wohl der judäischen Gesellschaft die
Priorität einräumen sollte81.

Religieuze items waarover de meningen konden verschillen waren de tempel
en het koningschap. In de koningstijd waren godsdienst en politiek nauw met
elkaar verweven, en in de ogen van de priesters was deze vermenging mede oorzaak geweest van alle ellende. Na de ballingschap probeerden de hervormingsgezinde priesters82, ontstaan rond de exilische priester-profeet Ezekiël, de cultus
uit de handen van de staat te houden en meer aan zich te binden. Hierin past de
ontwikkeling van het ambt van hogepriester als een alternatief voor de liturgkoning van weleer (1K 8). In deze opzet slaagde men ook: “Hinsichtlich der
rechtlichen Stellung des Tempels gelang es der Priesterschaft, ihre Forderung
nach Selbstverwaltung relativ weit durchzesetzen”83. De koning — die er uiteindelijk toch niet zou komen — of zijn ‘plaatsvervanger’ (ayfin ' vorst; Ez 44,3;
46,2) moest op afstand gehouden worden: hij mocht uiteraard bij de diensten in
de tempel aanwezig zijn, maar er geen aktieve rol in spelen. Om in deze opzet te
slagen kwamen de priesters er niet onderuit om samen te werken met de
––––––––––
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ALBERTZ, Religionsgeschichte, 478.
Vgl. KRATZ, Judentum, 100: “Auch der Gegensatz zwischen Ansässigen und Rückkehrern aus
der Gola, der die Geschicke Judas nach dem biblischen Zeugnis so sehr bestimmt, dürfte mehr die
Köpfe der Theologen als die Realität bewegt haben.”
ALBERTZ, Religionsgeschichte, 541.
ALBERTZ, Religionsgeschichte, 446-459.
ALBERTZ, Religionsgeschichte, 490.
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Perzische overheid84; deze kon ongewenste politieke ontwikkelingen voorkomen.
Dat de tempel uiteindelijk toch niet exclusief priesterlijk zou worden, blijkt uit
het gegeven dat de Davidide Zerubbabel de bouwheer werd, en niet zijn tijdgenoot en compagnon, de hogepriester Jozua.
Naast de hervormingsgezinde priesters was er ook de groep van niet-priesterlijke cultusdienaren (tempelzangers en cultusprofeten) die zich intensief bezig
hielden met de literair-theologische erfenis van de profeet Jesaja (Deutero-Jes)85.
Zij zagen dat JHWH door middel van de volken en door gebruik te maken van
niet-Israëlieten (bijv. Cyrus) straf dan wel heil bracht over Israël. De theologen
van Deutero-Jes zagen een nieuwe heilstijd voor Israël dagen, waarin er slechts
plaats zou zijn voor één universele God. De volkeren hadden in hun visie een
plaats: zij zouden uiteindelijk naar Jeruzalem optrekken, haar als moeder aanvaarden, en JHWH als enige Koning vereren. Voor een aardse koning is in de
theologie van Deutero-Jes geen plaats meer86. De instrumentalisering en toelating
van de volken was een nieuwe en aanstootgevende overtuiging.
De konings- en Sionstheologie die hoogtij had gevierd in de voor-exilische periode, en die lange tijd haar geldigheid had bewezen, was door de ervaringen van
de ballingschap achterhaald. Toch zou deze theologie niet helemaal verdwijnen
en elementen ervan zouden naar voren blijven komen. In de voorstellingen van
de aanhangers van deze theologie konden de volken alleen door onderwerping
aan Israël een plaats krijgen. Het verlangen naar het koningschap zou niet helemaal verdwijnen, en pogingen om dit koningschap te herstellen werden in de naexilische tijd ondernomen. De theologen van deze richting treffen we aan onder
degenen die het deuteronomistische geschiedwerk hadden voortgebracht, en die
geen nieuwe positieve visie hadden kunnen ontwikkelen met betrekking tot de
toekomst van Israël. In hun ogen had het tot de verwoesting van Jeruzalem kunnen komen door eigen nalatigheid bij het onderhouden van de geboden. Zowel
––––––––––
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De bouw van de tempel zou zonder de (financiële) steun van de Perzen niet tot stand zijn gekomen.
Vgl. ALBERTZ, Religionsgeschichte, 431-446.
Vgl. ALBERTZ, Religionsgeschichte, 444: “Der davidische König war für sie nicht nur zeitweise
durch Kyros aus seiner Position verdrängt, sondern hatte auch in ihrer Zukunftsschau überhaupt
keinen Platz mehr. Ihrer Meinung nach würde Jahwe selber die Verbannten in einem triumphalen
Marsch durch die Wüste nach Hause führen und auf dem Zion direkt die Königsherrschaft
übernehmen (40,9-11; 52,7-12).”
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de hervormingsgezinde priesters als de volgelingen van Deutero-Jes zagen voor
het herstel van het koningschap geen mogelijkheid; beiden waren het erover eens
dat in de voor-exilische tijd tempel en paleis, ‘kerk en staat’, te nauw met elkaar
verbonden waren geweest87.
De diverse politieke, economische, sociale en godsdienstige aspecten van de
(vroeg) na-exilische samenleving hingen sterk met elkaar samen en werkten op
elkaar in. Er was geen sprake van eenheid en saamhorigheid, maar van een desintegrerende maatschappij. Er zouden in het jodendom verschillende stromingen
blijven bestaan, die soms ook tot schisma’s en afscheidingen zouden leiden. Het
schisma van de Samaritanen, waarvan de datering omstreden blijft, is hiervan
een voorbeeld. In de profetische literatuur zouden de eschatologie en de apocalyptiek zich verder ontwikkelen als gevolg van de toenemende spanningen en
Sektenbildung88. In deze maatschappelijke constellatie is het profetische boek
Zach ontstaan en tot ontwikkeling gekomen.

––––––––––
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ALBERTZ, Religionsgeschichte, 455: “Das Merkwürdige ist, daß die Ezechielschüler von völlig
anderen theologischen Voraussetzungen her etwa zu der gleichen Einsicht kamen wie die
Deuterojesajaschüler: daß die Verquickung Gottes mit der staatlichen Macht die Göttlichkeit Jahwes
beschädigt und deswegen beide voneinander getrennt werden müssen.”
ALBERTZ, Religionsgeschichte, 549.
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4. Literaire compositie
Het vorige hoofdstuk bevat historische notities over het tijdvak waarin het
boek Zach is ontstaan. Het was niet voldoende ons te beperken tot de beginjaren
van Darius — de jaren namelijk waarin Zach wordt gesitueerd — maar we hebben de beschreven periode uitgebreid met de decennia waarin naar onze mening
het boek geleidelijk tot is stand is gekomen. Voor de genese van Zach is de periode 520-(±) 450 v.Chr. van belang. Ook al is het ontstaan van de tekst niet het
onderwerp van ons onderzoek, er zijn wel invloeden van latere datum in de tekst
te traceren. Ontwikkelingen van ná 520-518 v.Chr. hebben consequenties voor
de interpretatie en verwerking van deze beginjaren; dit komt tot uiting in de latere toevoegingen. Het was dan ook belangrijk het hele historische tijdvak te beschouwen. De historische component van ons onderzoek mag ons echter niet
afleiden van een integrale lezing van het boek. Het hele boek wordt gesitueerd in
de beginjaren van Darius en moet van daaruit geïnterpreteerd worden. Wij willen
de eenheid en de compositie van Zach 1–14 als uitgangspunt nemen en onderzoeken hoe deze met het optreden van Haggai, Zacharia, Zerubbabel en Jozua in
verband zijn te brengen.
In dit vierde hoofdstuk willen wij op basis van een synchrone analyse komen
tot een andere groepering van de hoofdstukken van Zach 1–14. Deze zal niet
gebaseerd zijn op literair-historische verschillen tussen Zach 1–8 en 9–14, maar
uitgaan van de compositionele eenheid. We gaan op zoek naar literaire aanwijzingen voor een indeling van de tekst op het synchrone niveau zonder rekening
te houden met haar ontstaansgeschiedenis en genese. De klassieke benadering
heeft geleid tot een indeling in Proto-, Deutero- (en Trito-)Zach, waardoor we
voor het probleem geplaatst worden hoe we de divergerende delen weer bijeen
kunnen brengen. De indeling die wij voorstellen is als volgt: Zach 1–7; 8; 9–13;
14. Zach 8 beschouwen wij als het centrum van de totale compositie en Zach 14
als de apotheose en de afsluiting van het geheel. Ten opzichte van de klassieke
indeling valt op dat Zach 8 zich van Zach 1–7 en Zach 14 zich van Zach 9–13
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heeft losgemaakt. In ons onderzoek zullen wij ons met name richten op de redenen waarom Zach 8 en Zach 14 los gezien kunnen worden van respectievelijk
Zach 1–7 en 9–13, en waarom Zach 8 het centrum is van het boek. De alternatieve indeling wil geen afbreuk doen aan het diachrone onderzoek, maar een
antwoord geven op de vraag hoe Zach 1–14 in de receptie als een eenheid kan
worden gelezen. Het gaat er niet om de resultaten van de diachronie te weerleggen, maar om een alternatief te bieden dat meer recht doet aan de integriteit van
de bestaande tekst.
Wij gaan op zoek naar aanwijzingen voor deze compositie. Welke literaire gegevens zijn er om Zach 8 als een separaat hoofdstuk te beschouwen, en hoe is
Zach 1–7 een afgeronde teksteenheid (paragraaf 4.1.)? Speciale aandacht verdient de verhouding van hfst. 7 en 8, omdat deze dikwijls als het derde deel van
Proto-Zach worden beschouwd. Dezelfde vragen stellen we ten aanzien van
Zach 9–14: waarom kan Zach 14 los gezien worden van Zach 9–13 en wat
maakt Zach 9–13 tot een eigen gedeelte in het geheel van de compositie (4.2.)?
Om te kunnen spreken van een compositie moet er een weloverwogen samenhang zijn tussen de diverse delen. Zach 1–7; 8; 9–13 en 14 staan niet gelijkwaardig naast elkaar. Zach 8 is het centrum van het hele boek; het houdt het eerste en
het tweede gedeelte bij elkaar en verbindt ze. Het heeft een zodanig eigen karakter dat het noch met Zach 1–7, noch met 9–13 tot een eenheid samengevoegd
kan worden. We zullen diverse argumenten naar voren brengen om de centrale
positie van Zach 8 aan te tonen (4.3.). In een laatste fase van het onderzoek gaan
we in op het karakteristieke van Zach 14 als afsluiting (4.3.), waarbij we moeten
opmerken dat er veel parallellen bestaan met Zach 8. De apotheose bouwt voort
op het centrale gedeelte van het literare werk.

4.1. Zacharia 1–8 met de speciale positie van hoofdstuk 8
4.1.1. Het eigenstandige karakter van Zacharia 8
Horst was de eerste1 en een van de zeer weinigen die in zijn commentaar
(1964) koos voor het zelfstandige karakter van Zach 8: “Den Abschluß des
eigentlichen Sacharja-Buch bildet eine Zusammenstellung von Einzelsprüchen
––––––––––
1

Zo vermeldt Beuken in zijn dissertatie op blz. 173.
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mit heilseschatologischem Inhalt (c. 8). Sieht man von der Spruchkomposition in
8 9-13 ab, so sind es durchweg kurze und in sich geschlossene Einheiten”2. Het
achtste hoofdstuk van Zach bestaat uit exact tien godsspraken, die telkens worden ingeleid door (tAab'c.) hw'hy> rm;a' hKo zo spreekt JHWH [van de machten]
(Zach 8,1-2.3.4-5.6.7-8.9-13.14-17.18-19.20-22.23). Deze Botenformel komt al
eerder voor in Zach 1–7, maar niet in de geconcentreerde en gestructureerde
vorm zoals in Zach 8. In het kader van de visioenen die zo kenmerkend zijn voor
de eerste zes hoofdstukken wijst de Botenformel (Zach 1,14.16.17; 2,12; 3,7) op
de orakels die de nachtgezichten onderbreken. In de beschrijving van historische
gebeurtenissen komt de Botenformel ook voor: Zach 6,12; 7,9. De openingsprofetie van Zach 1,1-6 maakt tweemaal gebruik van de Botenformel (1,3.4) en
Zach 9–14 eenmaal namelijk in Zach 11,4 als begin van de oproep tot de
symboolhandeling waarin de profeet de rol van een herder op zich moet nemen.
Het verschil tussen Zach 8 en Zach 9–14 is duidelijk, omdat de Botenformel —
op één uitzondering na (Zach 11,4) — niet voorkomt. Het verschil met Zach 1–
7 is gebaseerd op het gestructureerde gebruik van de Botenformel in Zach 8, en
de systematische aaneenschakeling van godsspraken. Een dergelijke collectie
kwamen we in Zach niet eerder tegen.
De indeling van tien godsspraken vertoont een enigszins kunstmatig karakter.
De verschillende orakels zijn niet steeds logisch samengesteld: het eerste en
tweede orakel zouden samen ook één orakel kunnen zijn (over Jeruzalem); het
tiende lijkt samen begrepen te moeten worden met het negende (over de
pelgrimage van de volken naar Jeruzalem) en het zevende orakel zou goed in
twee aparte verdeeld kunnen worden (Zach 8,14-15 [de ommekeer van JHWH
van toorn naar weldadigheid] en 8,16-17 [aansporingen tot sociale gerechtigheid]). Horst ziet in Zach 8,9-13 een uit drie orakels samengestelde eenheid:
“Nur 9-13 macht davon eine Ausnahme[3], sofern hier zur Begründung und
Bekräftigung der in 9 ergehenden Ermutigung eine Komposition aus drei, formal
als ursprünglich selbständig erkennbaren Sprüchen angeschlossen wird (911.12.13a)”4. We kunnen ons bij Petitjean aansluiten als hij zegt — met betrek––––––––––
2
3
4
5

HORST, Sacharja, 211.
Van het principe dat de orakels afgesloten teksteenheden zijn “von denen jede einen einzelnen
Gedanken zur Durchführung bringt” (blz. 241).
HORST, Sacharja, 241.
PETITJEAN, Oracles, 420.
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king tot Zach 8,1-8 — dat het gebruik van de Botenformel een artificieel karakter heeft5. Er is bewust een compositie gecreëerd van tien orakels.
Ook Beuken (1967) ziet in Zach 8 een aparte verzameling van godsspraken en
een ander genre dan in Zach 7; hij behandelt Zach 7 en 8 in onderscheiden
hoofdstukken en noemt ze respectievelijk Die Fastenpredigt en Sammlung von
Heilsverheissungen und Schlusswort6. Zach 7 heeft slechts één keer een Botenformel en deze valt samen met de Wortereignisformel (7,8-9a). Zach 7 is duidelijk anders gestuctureerd dan Zach 8. Alleen in Zach 8 zijn de secties die onderscheiden kunnen worden op basis van de Wortereignisformel (8,1-17.18-23)
verder onderverdeeld in godsspraken. Een variatie aan godsspraken is samengebracht in één hoofdstuk.
In Zach 8 komen de namen van de personen waarover het in Zach 1–7 gaat
en die optraden in de vroeg na-exilische tijd niet meer voor: Zacharia (Zach
1,1.7; 7,1.8), Zerubbabel (Zach 4,6.7.9.10), Jozua (Zach 3,1.3.6.8.9; 6,11) en
Darius (Zach 1,1.7; 7,1). Er wordt nog wel een keer gerefereerd aan Zacharia als
ontvanger van de profetieën (Zach 8,18 [yl;ae tot mij]; vgl. 4,8; 6,9; 7,4), maar
zijn naam wordt niet meer gebruikt! De godsspraken van Zach 8 overstijgen de his––––––––––
6

7
8

BEUKEN, Haggai, 174, geeft een literair-historische reden voor het ontstaan van een dergelijke
verzameling van spreuken: “diese Reihe von Heilsverheißungen ist das Ergebnis einer Arbeitsweise,
die der Zusammenstellung der Prophetenbücher zugrunde liegt. Heilsworte wurden gesondert
gesammelt, und derartige Serien bildeten das Schlußstück zu kleineren oder größeren Sammlungen
prophetischer Sprüche. Natürlich galt dieses redaktionelle Verfahren eigentlich den Gerichtsprophetien: so entstand das bekannte Schema ‘Unheil – Heil’. Man kann sich aber denken, daß
diese Arbeitsweise auch bei einem Heilspropheten wie Sacharja angewandt wurde. Hier war dies
mögich, weil die Nachtgesichte nicht eine Reihe loser Sprüche bilden, sondern einen Komplex von
Visionen. In struktureller Hinsicht ist Kapitel 8 somit keine Wiederholung. Außerdem spricht Kapitel
7, der vorausgehende Bericht, von Unheil, wenn auch in einem Rückblick auf die Vergangenheit.
Der Ton dieses Stückes ist in Moll gehalten, und somit konnte das bei der Zusammenstellung eines
Prophetenbuches gebräuchliche Schema auch hier angewandt werden.”
WILLI-PLEIN, Haggai, 126, spreekt van undatierte Einzelworte; dit ongedateerde karakter geldt
eigenlijk al vanaf Zach 7,8, waar Zacharia voor het eerst niet meer in de tijd van Darius geplaatst
wordt (blz. 51-53).
Wij verstaan onder eschatologie een vorm van literatuur waarin naar een heilvolle door God geïnitieerde toekomst wordt uitgezien. Een eschatologische wereldvisie, die uit haar aard teleologisch
is, staat in zekere zin tegenover een theocratische, waarin het heil al gerealiseerd geacht wordt
(vgl. ZENGER, Einleitung, 83). “Er [God] will Israel befreien und zur Geltung bringen; das wird
innergeschichtlich inszeniert, und bis zum Ende der Geschichte durchgeführt” (GERSTENBERGER,
Israel in der Perserzeit, 370). Vanuit deze tijd ontwikkelt zich de ideale toekomst, en gelovigen
worden opgeroepen zich voor deze toekomst in te zetten. Volgens Gowan is het typische van
oudtestamentische eschatologie niet alleen dat de toekomst in de handen van God ligt, maar dat de
mens op een of andere wijze participeert (GOWAN, Eschatology). De profetieën van Zach 8 zijn
— voorzover ze géén aansporingen bevatten — niet gericht op de beïnvloeding van het hic et nunc
(zoals in de klassieke voor-exilische profetie gangbaar was).
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torische setting die in Zach 1–7 aanwezig is7; ze krijgen een meer eschatologisch
karakter8.
Het valt op dat de Wortereignisformel in Zach 8,1 niet geadresseerd is in tegenstelling tot alle andere vermeldingen (Zach 1,1.7; 4,6.8; 6,9; 7,1.4.8; 8,18)9.
Het bevat geen adressaat, noch ‘Zacharia’ (3e pers. enk.) noch ‘mij’ (1e pers.
enk.). Hieruit mogen we concluderen dat Zach 8,1 niet zomaar een opschrift is
als alle andere, maar dat het een speciale positie bekleed en een nieuw begin
markeert in de tekst van Zach. Doordat er in Zach 8,1 geen geadresseerde vermeld staat, heeft dit opschrift een meer algemeen karakter en onttrekt het zich
aan het historische kader dat in Zach 7 wordt gepresenteerd. We moeten hier niet
spreken van een deficient opschrift10 maar van een opschrift dat belangrijker is
dan en zich onderscheidt van de opschriften in Zach 7,1.4.8; 8,18.
Het eigenstandige karakter van Zach 8 doorbreekt de eenheid die dikwijls
wordt gezien tussen Zach 7 en 8. De ontkoppeling van beide hoofdstukken
brengt enkele moeilijkheden met zich mee, die wij zullen moeten pareren. De
aanleiding voor de profetieën die gedateerd worden op de 4e dag van de 9e
maand van het 4e jaar van Darius (Zach 7,1), is de vraag van de delegatie uit
Betel11 naar de zin van het vasten, dat men al zoveel jaren onderhoudt (7,2-3)12.
––––––––––
9
10
11

12

De combinatie van hw'hy>-rb;d> woord van JHWH met een vervoegde vorm van hyh zijn, gebeuren
vinden we in het geheel niet in Zach 9–14. Op basis van structuurelementen heeft Zach 9–14 een
duidelijk ander karakter dan Zach 1–7/8.
Zoals PETITJEAN, Oracles, 363: “…on note l’absence de données chronologique en VIII, 1 et
l’on en déduit que ce verset ne représente qu’une formule d’introduction mineure.”
De oude versiones en de moderne auteurs zijn het niet eens over de interpretatie van de namen van
Zach 7,2. VAN DER WOUDE, Zacharia, 125: “LXX en V [Vg] beschouwen lae-tyBe als accusativus
van richting en ‘Sareser en Regem-Melek en zijn mannen’ als subject van xl;v.YIw:, ‘en zond’. Daarbij
vat V lae-tyBe niet als ‘naar Betel’, maar als ad domum Dei, ‘naar het huis Gods’, op, laat het
derhalve slaan op de tempel te Jeruzalem. […] Vele oude en nieuwe commentaren beschouwen
lae-tyBe als onderwerp (von Orelli, Michell, Horst, Nötscher, Gelin, Delcor, Ridderbos, Rudolph; zo
ook het NBG). De plaatsnaam zou staan voor de gemeente aldaar (vgl. Ezra 2:28; Neh. 7:32). De
genoemde personen zouden het gezantschap vormen of de leidslieden van de daar woonachtige
Joden zijn.” Van der Woude somt nog meer meningen op, maar kiest zelf ten slotte in beginsel voor
die van Wellhausen, die lae-tyBe en rc,a,-rf; als één naam beschouwt: Betelsareser: “«(In het vierde
jaar van koning Darius…) zond Betelsareser sommigen, te weten Regem-Melek en zijn mannen,
om YHWH te vereren».” Wij kiezen ervoor om Bethel te beschouwen als subject van de zin, en de
plaats van herkomst van de delegatie, en Sareser samen met Regem-Melek als leden van de delegatie.
De verwoesting van de tempel, de ruïnering van Jeruzalem en de deportatie van de bevolking heeft
geleid tot een vastenpraktijk; men vraagt zich nu af, of dit nog wel zinvol is, nu er een nieuwe en
voorspoedige toekomst aan gaat breken.
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De verzen die direkt op de vraag volgen (Zach 7,4-6) formuleren wel een reactie,
maar het direkte antwoord volgt eigenlijk pas in Zach 8,19. Dit zou ertoe kunnen
leiden dat Zach 7 en 8 niet van elkaar los gemaakt worden. Vraag en antwoord
zouden thuis horen in één sectie13.
Het antwoord dat direkt op de vraag van de delegatie volgt, is een wedervraag
en richt zich op de intenties van de vragenstellers (Zach 7,5-6). Het gaat
Zacharia niet alleen om de uiterlijke praktijk van het vasten, of het nu wel of niet
gedaan moet worden en in welke maanden. Het gaat om de intentie waarmee het
gedaan wordt: of het een spirituele betekenis heeft en in het teken staat van oprechte bekering. De vraag naar de zin van het vasten is in Zach 7 — gezien vanuit het perspectief van de profeet Zacharia — reeds afdoende beantwoord. Het
antwoord in Zach 8,19 is eigenlijk niet meer van belang, en kan daarom tekstueel zo
ver verwijderd van de vraag terecht komen. Door de kritische reactie van de profeet in Zach 7,5-7/14 wordt het directe antwoord waarop de delegatie hoopte
secundair. Het thema van het vasten is eigenlijk alleen in Zach 7 aanwezig en
wordt ook in dat hoofdstuk afdoende behandeld. Dat er toch een concreet antwoord komt op de vraag die gesteld werd, is van ondergeschikt belang. Zach
8,19 is slechts een van de tien orakels die het hoofdstuk bevat; het is niet het
belangrijkste en ook niet het meeste uitgebreide. We mogen er niet zoveel gewicht aan geven. Bovendien is v. 19 niet het slotorakel van Zach 8. Het afsluitend thema is de bedevaart der volken naar Jeruzalem. Als we zouden moeten
spreken van een inclusie in Zach 7–8 zou het vasten ook de apotheose moeten
zijn en het geheel moeten afsluiten en samenvatten. Er is echter een ander thema
waarin het geheel van de orakels uitmondt, en dat thema is ontleend aan Zach
2,15. Het orakel over het vasten is slechts een van de tien orakels, en vormt niet
het overkoepelende noch het afsluitende onderwerp.
4.1.2. De interne eenheid van Zacharia 1–7
Omdat wij Zach 8 beschouwen als een aparte teksteenheid in het geheel van
de compositie van Zach 1–14 en niet rekenen tot Zach 1–8, verdient de interne
eenheid van Zach 1–7 vervolgens onze aandacht. Er zijn duidelijke overeenkomsten tussen Zach 1,1-6 en 7,1-14 (inclusie): de verwijzing naar de ~yaiybiN>h;
~ynIvao rIh' de vroegere profeten (Zach 1,4; 7,12), de weigerachtige houding van de
––––––––––
13

BODA, From Fasts to Feasts, 394: “[…] a complete question-and-answer scheme […].”
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vaderen (Zach 1,4; 7,11-12) en de uiteindelijke bestraffende en dreigende tussenkomst van JHWH (Zach 1,6b; 8,13-14).
Het antwoord van Zacharia in Zach 7,5-7 is gebaseerd op de oproep in Zach
1,1-6. De profeet spreekt het gezantschap uit Betel aan op de innerlijke
gesteltenis die hoort bij een authentieke bekering. Deze inclusie blijkt met name
uit de introductie van de ‘vroegere profeten’ (~ynIva
o rIh' ~yaiybiNh> ;; Zach 1,4; 7,7.12)14
en de verwijzing naar hun optreden in het verleden en de reacties van de vaderen
destijds. In Zach 1,4 worden de profeten uit het verleden geplaatst tegenover de
vaderen van toen; dezen luisterden niet en zijn daarom een negatief voorbeeld
voor de tijdgenoten van Zacharia. De zogenaamde vroegere profeten voldeden
aan de verwachtingen die men van profeten mag hebben. De schuld van alle
onheil lag bij de vaderen. Ook de ‘vroegere profeten’ in Zach 7,7 zijn goede profeten; zij spraken de woorden van JHWH (dy:B. hw'hy> ar'q' rv,a] ~yrIb'D>h;-ta, aAlh]
~ynIvao rIh' ~yaiybiNh> ; zijn dit niet de woorden die JHWH roept door de hand van de
vroegere profeten). Dit geldt ook voor de ‘vroegere profeten’ in Zach 7,12a. Telkens worden de voorvaderen afgeschilderd als onwilligen en ongehoorzamen. In
Zach 7 loopt dit uit op een terugblik op de uitbarsting van Gods toorn (7,12b14). Er bestaat nog steeds het gevaar dat men niet luistert naar de woorden van
de profeten; een nieuwe of een voortgaande ballingschap behoort nog steeds tot
de mogelijkheden (Zach 7,14: “Ik zal hen wegblazen over alle naties die zij niet
kennen, en het land zal verlaten achter hen blijven liggen, zodat niemand er nog
voorbijtrekt en terugkeert, en zij maken van het heerlijke land een woestenij”).
De toorn van JHWH kan nog steeds over het volk komen (Zach 1,2; 7,12: @cq
toornig zijn). Door dezelfde benadering van de profeten uit het verleden van Israël en van de vaderen kunnen we spreken van een duidelijke parallel tussen
Zach 1,1-6 en 7,1-14. Beide teksten omkaderen Zach 1–7.
Hoewel we elders in deze dissertatie (hfst. 8) zullen terugkomen op de plaats
van de profeten in het algemeen en op de plaats van Zacharia in het bijzonder15,
moeten we nu aandacht besteden aan Zach 8,9. Het gaat in dit vers namelijk niet
over de vroegere profeten zoals in Zach 1,4; 7,7.12. Deze constatering is belangrijk omdat het ons een nieuw argument geeft voor de conclusie dat er niet in
––––––––––
14
15

Met de ~yaiybiN>h; de profeten in Zach 1,5.6 wordt dezelfde groep bedoeld.
In Zach 1–6 vertelt Zacharia zijn visioenen en fungeert als verteller, in Zach 11 treedt hij anoniem
op en stelt symbolische handelingen, en in Zach 13,2-6 wordt het ambt van profeet ter discussie
gesteld. Al deze teksten bij elkaar zijn belangrijk genoeg om gezamenlijk te analyseren.
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Zach 1–8, maar in Zach 1–7 sprake is van een inclusie. Zach 8,9 bevat actuele,
of op z’n minst recente prediking. Het verwijst naar de tempelbouw en de aansporingen die Haggai daartoe gaf: “jullie moeten jullie handen sterk maken
[~k,ydEy> hn'qz. x: T/ ], , [jullie] die in deze dagen luisteren naar deze woorden uit de mond
van de profeten, want op de [die] dag werd het huis van JHWH van de machten
gefundeerd [tAab'c. hw'h
' y>-tyBe dS;yU ~AyB. rv,a]] , de tempel om op te bouwen” (Zach
8,9). In Hag 2,4 wordt ook de stam qzx sterk zijn, grijpen gebruikt om Zerubbabel
en Jozua aan te sporen de tempelbouw samen met het volk te hervatten. In Hag
2,18 is er sprake van de dag dat de fundering van de tempel werd gelegd (~AYh;
hw h' y>-lk;yhe dS;y-U rv,a] de dag dat het heiligdom van JHWH gefundeerd werd; vgl.
Zach 4,9), en er is daarbij tevens een verwijzing naar de voorafgaande periode
van economische en agrarische regressie, die in de ogen van Haggai een gevolg
was van de onwil om de restauratie ter hand te nemen (Hag 1). Dit aspect van de
tempelbouw wordt ook in Zach 8,10.12 aangehaald. De bouw van de tweede
tempel brengt welvaart en economische voorspoed.
De profeten waarover het in Zach 8,9 gaat, zijn dan ook Haggai cum suis16,
die (samen met Zacharia; vgl. Ezr 5,1; 6,14) het volk wisten te inspireren. Omdat de orakels van Zach 8 in de mond van Zacharia zelf zijn gelegd, kunnen we
strikt genomen Zacharia niet insluiten17. We zouden ons niet consequent houden
aan onze synchrone analyse. Zach verwijst naar de prediking van Haggai; de
verwijzingen in de tekst naar het boek Hag maken dat ook duidelijk. Als het gaat
om de bouw van de tempel, speelt profetie nog een belangrijke rol. Profetie in de
vroeg na-exilische tijd is gericht op de restauratie (van de tempel). Zach 8 vermeldt niet de ‘vroegere profeten’ zoals Zach 1–7. De profeten die worden aangehaald, als het ware geciteerd, verwijzen naar de contemporaine periode, de tijd
dat de tweede tempel nog in aanbouw is.
Zach 1–7 kunnen we onderscheiden in drie delen: 1,1-6; 1,7–6,15; 7,1-14.
Het opvallendste van deze drie is ongetwijfeld het middelste gedeelte met de visioenen. Zacharia doet verslag van wat hij in de nacht heeft gezien en wat de
engel hem heeft verduidelijkt. De visioenen worden afgewisseld en soms onder––––––––––
16
17

Vgl. MITCHELL, Commentary, 210; MEYERS – MEYERS, Haggai, 420.
Contra RUDOLPH, Haggai, 148: “Diese können niemand anderes sein als Haggai und Sacharja, deren
Wirksamkeit bereits in der Vergangenheit liegt, und allem nach schon seit geraumer Zeit […]. Es liegt also auf
der Hand, daß hier nicht Sacharja redet.”
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broken door orakels18. Alleen in deze sectie gaat het over de historische figuren
Zerubbabel en Jozua en hun onderlinge verhouding.
De acht visioenen vormen een literaire en organische eenheid; ze spelen zich in
één hele nacht af (de 24e dag van de 11e maand van het 2e jaar van Darius [januari/februari 519]), waarna (in de ochtend?) nog een symbolische handeling
plaats vindt (Zach 6,9-15). “The basic purport of the data formula and vision
introduction in Zech. 1:7-8 and the absence of other such markers until Zech.
7:1 is that all the visions were received within a single night”19. Het woord hl'yl> ;
nacht komt slecht één keer voor en wel aan het begin in Zach 1,8. Meerdere
keren slaat Zacharia zijn ogen op, en wordt in een waaktoestand gebracht20. Dat
dit herhaaldelijk gebeurt, blijkt uit het syntagma yn:y[e aF'aw, ' bWva'w ' ik keerde terug
en hief mijn ogen op (Zach 5,1; 6,1). Zenger verdeelt de visoenen schematisch
over de nacht, waarbij dan het eerste visioen plaats vindt in de avond, het vierde
op middernacht en het achtste in de morgen21. Als we ervan uitgaan dat de visioenen in één nacht door de profeet zijn ontvangen, doen we daarmee geen historische uitspraak, maar een literaire.
Er is een symmetrische structuur te ontdekken die de samenhang tussen de afzonderlijke acht visioenen in Zach 1,7–6,8 versterkt. In de opbouw die gebaseerd is op acht visioenen — dat doet recht aan de canonieke tekst — worden
Zach 3 en 4 veelal samen als het middelpunt beschouwd22. De symmetrie wordt
––––––––––
18

Zo staat bijvoorbeeld Zach 2,10-17 tussen het derde (2,5-9) en vierde visioen (3,1-10) en doorsnijdt 4,6b-7.810a het op zich overzichtelijke visioen van de lampenstandaard en de twee olijfbomen. Deze orakels zijn te
herkennen aan de Botenformeln (2,12; 4,6aa.8) of Orakelformeln (2,10a.14b).

19

PETERSEN, Haggai, 111. Lang niet alle exegeten gaan hiervan uit. Vgl. GALLING, Exilswende,
123: “[…] ergäbe sich folgendes Bild: nach Babylon und in die Zeit des Aufbruchs gehören die
Visionen: ‘Reiter’ (1,8-15), ‘Hörner’ (2,1-4), ferner ‘Meßschnur’ (2,5-9) und ‘Wagen’ (6,1-8). In
die Zeit kurz vor dem Baubeginn wird man den Spruch 1,16f. und vielleicht des Zitat 6,15a, in die
erste Zeit des Bauens die Visionen ‘Leuchter’ (4,1ff.), ‘Schriftrolle’ (5,1-4) und ‘Hohlmaß’ (5,511) einschließlich der Epexegesen 2,14-16; 4,6ab-10a (und 3,1ff.) zu setzen haben. Zum Datum in
1,7 (Februar 519) gehört 6,9ff., der Auftrag für das Diadem.” Galling accepteert de in Zach 1,7
genoemde datum niet als uitgangspunt voor de datering van de visioenen, omdat hij ‘keine
unmittelbare Fortsetzung erfährt’ in 1,8 (begin van het Ich-Bericht; GALLING, Exilswende, 109).
De visioenencyclus is wel samengesteld in 519 v.Chr. (GALLING, Exilswende, 125).
FUHS, Vision, 812: “Die Vision ereignet sich im Wachbewußtsein des Visionärs, darin von Traum
oder Ekstase unterschieden.”
ZENGER, Einleitung, 527.
ZENGER, Einleitung, 526-527, spreekt van visioen IV A en IV B.
SMITH, Micah, 199: “Many European scholars (T. Chary 73; H. Gese 26; K. Elliger 103; F. Horst
210; Jeremias 201-25) do not consider this fourth vision a part of the original cycle of visions
because of its differences in form from that of the other visions.” Vgl. SEYBOLD, Bilder zum
Tempelbau.

20
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23
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soms echter gebaseerd op de cyclus van zeven visioenen, want Zach 3 wordt niet
door iedereen als oorspronkelijk gezien23. Om recht te doen aan het exegetisch
onderzoek van de afgelopen decennia — en niet voor de voortgang van ons onderzoek — vermelden we dat Zach 3 soms wordt begrepen als een toegevoegd
visioen. Er is een behoorlijk aantal verschillen met de andere visioenen, zodat er
wordt gedacht aan een latere complementering. Er zijn de volgende opmerkelijke
verschillen:
1.
2.
3.

Er wordt in Zach 3 geen ‘engel die met mij sprak’ genoemd.
Er zijn geen mysterieuze personen en zaken.
De gebruikelijke inleidingsformule (yn:y[e[-ta,] aF'aw, ' ik hief mijn ogen op
en/of hNEhwi > [ar<awe '] ytiyair' ik keek en zie) is in Zach 3,1 vervangen door
door een constructie met har zien Hifil, en bij de persoonvorm is geen
subject vermeld (passivum theologicum).
4. Zacharia heeft als profeet een rol in het visioen als zodanig en is niet
alleen toeschouwer. Ook JHWH verschijnt en heeft een rol.
5. Er is interactie tussen de personages en er vinden gebeurtenissen plaats;
de andere visioenen zijn statischer.
Om de samenhang tussen de visioenen te omschrijven en om enig idee te hebben van de inhoud van deze nachtgezichten citeren we een auteur (Rendtorff) die
de cyclus als volgt omschrijft en samenvat:
Die Visionen sind offenbar als zusammenhängender Zyklus komponiert. Dies wird besonders
deutlich, wenn man den Abschnitt über den Hohenpriester Josua in Kap. 3 als selbständiges
Überlieferungstück betrachtet (Jepsen), da hier die charakteristischen Elemente der Visionsschilderung fehlen. Die verbleibenden sieben Visionen bilden eine geschlossene Komposition mit
einem symmetrischen Aufbau (Gese, vgl. Galling, Seybold). Im Zentrum steht die vierte (in der
jetzigen Gesamtzahl fünfte) Vision (4,1-14) vom Leuchter und den beiden Ölbäumen, d.h. den
Gesalbten; davor und dahinter je ein Visionspaar, das die äußere, politische Befreiung Jerusalems
(2,1-4.5-9) und die innere Befreiung von Sünden (5,1-4.5-11) schildert; am Anfang und am Schluß
je eine Vision, in der das Eingreifen Jhwhs in das Weltgeschehen angekündigt (1,8-15) und
schließlich in Gang gesetzt (6,1-8) wird. Das Ganze geschieht um Jerusalems willen (1,12.14,
vgl. 16f)24.

De cyclus van visioenen wordt omkaderd door Zach 1,1-6 en Zach 7,1-14.
Deze vormen een inclusie die gebaseerd is op de vermelding van de vroegere
profeten en de vaderen van weleer en het daarmee samenhangende retrospectieve karakter van de teksten.
––––––––––
24

RENDTORFF, Einführung, 251. In onze optiek hoort Zach 3 gewoon in de cyclus van visioenen en
vormt het met Zach 4 het middendeel. Ze gaan beide over de leiders van Jeruzalem.
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Zach 8 heeft ten dele een samenvattend en resumerend karakter. Dit blijkt uit
het gegeven dat er een selectie is gemaakt van tien orakels. We hoeven dit in het
kader van deze paragraaf niet inhoudelijk uit te werken; het is voldoende een
aantal opvallende lijnen te signaleren. Het meest in het oog springend is het
thema Jeruzalem/Sion, dat in het eerste visioen werd geïntroduceerd en in het
eerste en tweede orakel van Zach 8 is terecht gekomen. ‘JHWH heeft geijverd
voor Jeruzalem en voor Sion met grote ijver’ (Zach 1,14; 8,2). Nauw hiermee
verbonden is de intentie van JHWH om wederom in Jeruzalem te gaan wonen
(Zach 1,16; 2,15; 8,3a). Zach 8 vult deze thematiek op een eigen wijze aan en
geeft eigen woorden aan deze heilvolle toekomst (Zach 8,3b). Zo wordt er een
beeld geschetst van Jeruzalem waarin de pleinen weer gevuld zijn met ouderen
en kinderen (Zach 8,4). In het derde visioen (Zach 2,5-9) werd al vooruit gekeken naar een Jeruzalem dat te klein is om alle mensen en alle vee te kunnen herbergen.
Er heeft zich een omslag voorgedaan in de tijdsomstandigheden: de tijd van de
ballingschap is voorbij, en JHWH heeft zich weer naar het volk toegekeerd (Zach
8,14-15; vgl. 1,12). Ook in de relatie met de volken is een verandering opgetreden. In Zach 1–2 werden ze nog gezien als vijanden die er de oorzaak van waren
dat Israël destijds gedeporteerd werd (Zach 1,15; 2,1-4.10-13). Maar in Zach 8
— voortbordurend op de bescheiden maar opmerkelijk positieve vermelding van
de volken in Zach 2,15a — worden de volken gezien als belangstellenden voor
JHWH en voor Jeruzalem (Zach 8,20-23). Zach 8 is literair gezien een apart
hoofdstuk, maar er lopen allerlei verbindingslijnen met de voorafgaande hoofdstukken.
Zach 8 vormt een hoofdstuk waarin tien orakels bijeen zijn geplaatst. Het onderscheidt zich van de voorafgaande hfst. 1–7 die in drie etappes worden verbonden met de regeringsperiode van Darius I (Zach 1,1.7; 7,1). Alle hoofdstukken met een historisch gerelateerd opschrift bevinden zich in het eerste deel van
de compositie van Zach 1–1425. Er zijn in het kort tijdsbestek van ruim twee jaren diverse gebeurtenissen en profetieën geplaatst; er is weinig tijdsverloop. Zach
8 onttrekt zich aan dit historische kader en is eschatologischer van aard (met
––––––––––
25

We zullen later zien dat de twOaf.m; lasten ook in één deel van de compositie bijeen zijn geplaatst
(Zach 9–13).
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name Zach 8,1-8.18-23), alhoewel een aantal orakels een duidelijke historische
verwijzing hebben (bijv. Zach 8,19). Zach 8 bevat wel historisch relevante orakels, maar is als zodanig niet historisch verankerd en gedateerd. Zach 7 heeft wel
een historische setting, en lijkt in dit opzicht veel op Zach 6,9-15, waarin wordt
verteld van ex-ballingen die worden betrokken bij institutionele ontwikkelingen
in het vroeg na-exilische Juda.

4.2. Zacharia 9–14 met de speciale positie van hoofdstuk 14
Zoals we voor de eerste acht hoofdstukken (‘Proto-Zacharia’) hebben aangetoond dat vanuit synchroon perspectief beter gesproken kan worden van een
separaat hoofdstuk 8, zo willen we ook voor ‘Deutero-Zach’ een vergelijkbare
indeling geven: Zach 14 vormt een slothoofdstuk dat niet behoort bij Zach 9–13.
Er is geen sprake van Zach 9–14 (‘Deutero-Zacharia’) of van Zach 12–14
(‘Trito-Zacharia’26). Zach 14 heeft in het geheel van het boek een aparte plaats
en betekenis. We willen methodisch op eenzelfde wijze te werk gaan als in paragraaf 4.1. Welke argumenten zijn er om Zach 14 van Zach 13 te scheiden, en op
basis waarvan kunnen we Zach 9–13 als een interne eenheid verstaan?
4.2.1. Het eigenstandige karakter van Zacharia 14
De structuurelementen zoals we die in 4.1. op het spoor zijn gekomen met betrekking tot Zach 1–8 (Botenformel, Orakelformel, Wortereignisformel) komen
we in Zach 14 niet tegen. Dit hoofdstuk wordt gestructureerd door ‘op die dag’
(aWhh;-~AYB;). Het komt exact zevenmaal voor (14,4.6.8.9.13.20.21)27. Het gaat bij
deze Zukunftereignisformel28 niet zozeer of niet alleen om de afbakening van de
diverse profetieën29 maar om de symbolische waarde van het getal zeven. Larkin
werkt deze symboliek nog verder uit voor Zach 12–14:
––––––––––
26
27
28

29

In dit geval wordt ‘Deutero-Zacharia’ beperkt tot Zach 9–11.
In Zach 12–13 komt het tien maal voor: 12,3.4.6.8[2x].9.11; 13,1.2.4! In Zach 9–11 staat het
slechts twee maal (9,16; 11,11) en in Zach 1–6 drie maal: 2,15; 3,10; 6,10.
Vgl. het Glossary-gedeelte van FLOYD, Minor Prophets, 650: “Various stock phrases using the
terms ~Ay (‘day’) or t[e (‘time’) to indicate an indefinite future time, such as aWhh;-~AYB; (‘on that
day’), ayhih; t[eB' (‘at that time’), ~yaiB' ~ymiy '-hNEhi (‘behold, the days are coming’).” In Zach gaat het
bij de Zukunftereignisformel om aWhh;-~AYB; (hy'h'w>).
Dat dit syntagma óók structurele betekenis kan hebben vermeldt LUTZ, Jahwe, 130, voetnoot 2:
“Die fast 200 mal auftretende Wendung ist nicht technischer Ausdruck für den ‘Tag Jahwes’,
sondern […] ein ‘temporal adverb’, dessen Funktion als einer ‘editorial connective formula’ darin
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[…] in Zechariah 12–14 the formula has possibly been used with numerological significance. In
chapters 12–13 it is used ten times (12:2,4,6,8 (twice),9,11; 13:1,2,4), with the addition of hyh
[zijn, gebeuren] four times (12:3,9; 13:2,4); and in chapter 14 it will again be used seven times
(vv. 4,6,8,9,13,20,21), with the addition of hyh three times (14:6,8,13). It will be noted that the
longer version of the formula, with hyh is thus used seven times in all, in these three chapters.
Seven and three are symbolical of completeness […]30.

Het gebruik van de Zukunftereignisformel in Zach 14 duidt op een weloverwogen compilatie. Zo komt ook Jeruzalem tienmaal voor: 14,2.4.8.10.11.12.
14.16.17.2131. Dit bekrachtigt de interne eenheid van Zach 14.
Het opschrift van Zach 14 is duidelijk van alle andere opschriften in Zach 9–
14 onderscheiden en doorbreekt de eenheid die sommigen veronderstellen tussen
12–13 en 1432. Het ‘op die dag’ dat gaandeweg steeds meer voorkomt in Zach 1–
14 culmineert als het ware in de zevenvoudige vermelding in Zach 14 én in het
opschrift, waarin ~Ay dag in een bijzondere constructie voorkomt: aB'-~Ay hNEhi
hw'hyl; zie, de dag komt voor JHWH. Er wordt hier gebruikt gemaakt van hNEhi zie
gevolgd door een substantief en een participium. Deze constructie komt ook voor
aan het begin van de tweede aF'm; last: ~Øl
i v; W' ry>-ta, ~f' ykinaO ' hNEhi zie ik plaats Jeru33
zalem (Zach 12,2) . Volgens Clark wordt Zach 12–14 door dit syntagma in twee
secties verdeeld: “One can hypothesise that the whole expression aB'-~Ay hNEhi
hw'hyl; [zie, de dag komt voor JHWH] is an opening marker similar to ~AYB; hy'hw' >
aWhh; [het zal gebeuren op die dag] but on a higher rank. Such a hypothesis
would divide Chapters 12–14 into two major parts, 12.2–13.9 and 14.1-21, with
12.1 functioning on a higher rank as an introduction to the whole section 12–
14”34. We merken hierbij op dat Zach 14 door Clark wel los van 12–13 wordt
gezien, maar toch nog steeds ondergeschikt is aan het opschrift aF'm; last van Zach
12,1. Met betrekking tot ‘Deutero-Zach’ krijgen we dan in essentie geen andere
indeling dan de klassieke: 9–11; 12–14. Zach 14 is in deze these niet een tekst––––––––––

30
31
32
33
34

besteht, ursprünglich nicht zusammengehörige Stücke miteinander zu verbinden”. Vgl. SÆBØ,
Sacharja en FLOYD, Minor Prophets, en UTSCHNEIDER – NITSCHE, Arbeitsbuch, 88. Ook
VAN DER WOUDE, Zacharia, 252, hanteert ‘op die dag’ als aanduiding van een nieuwe perikoop,
alhoewel hij toegeeft dat dit niet steeds duidelijk is.
LARKIN, Eschatology, 153.
In Zach 12 elfmaal. Samen is dit de helft van het totale aantal in het hele boek Zach.
STADE, Deuterozacharja, 36, beschouwde Zach 14 reeds als een doublet toegevoegd aan 12,114; 13,1-6.
De enige andere keer dat deze constructie in Zach voorkomt is in Zach 11,16: h[,ro ~yqime ykinOa'-hNEhi yKi
want zie, ik doe een herder opstaan. Het is hier zeker geen markering van een nieuwe sectie.
CLARK, Zechariah 9–14, 68. Vgl. LARKIN, Eschatology, 193.
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eenheid naast 1–6; 8; 9–13, maar ‘slechts’ een deel van Zach 12–14. We stellen
ons de vraag of Zach 14 niet los staat van de tAaf.m; lasten.
De auteur die het duidelijkst en het meest uitgebreid Zach 14 heeft geprobeerd
te onderscheiden van de rest van het boek — en daarom geven we zijn argumentatie weer — is Schaefer. In een tweetal artikelen in Revue Biblique (1993) verdedigt hij de these dat Zach 14 later gecomponeerd is op basis van traditiemateriaal afkomstig van Zacharia — in zoverre het reeds bestond — en van de
profeten Jeremia en Ezechiël35, en dat deze redactie invloed heeft gehad op de
uiteindelijke vorm en inhoud van Zach 1–1336. Deze artikelen zijn voor ons belangrijk voor de criteria die de auteur hanteert om Zach 14 te onderscheiden van
Zach 9–13. Schaefer onderscheidt externe en interne criteria voor het gegeven
dat Zach 14 een aparte eenheid is37. We geven een lijst van zijn argumenten. Als
externe criteria somt Schaefer op:
1.

2.

Er is een thematische breuk na Zach 13,9:
a. Zach 14 onderscheidt zich door het thema van de nieuwe schepping
die de oude verdringt.
b. Zach 14 is eschatologisch en heeft het karakter van een theofanie;
historische referenties zijn afwezig.
c. Zach 14 opent niet met een verwijzing naar een eerdere catastrofe of
golf van geweld; hij maakt geen allusies naar het begin van Zach 12, dat
ook hetzelfde thema bespreekt.
d. Er is geen vermelding meer van Israël en Efraïm; een messiaanse figuur
en menselijke functionarissen komen niet meer voor.
e. Er is geen referentie aan de grootschalige zuivering en rouw van Zach
12,1–13,1.
Er is een syntactische breuk na 13,9:
a. hnh zie introduceert een nieuwe sectie.

––––––––––
35
36

37

Hierover gaat het eerste artikel The Ending of the Book of Zechariah. A Commentary.
SCHAEFER, Zechariah 14 and the Composition of the Book of Zechariah, 382: “This hypothesis
[‘that chap. 1–8 has influenced the formulation of the prominence of the Jerusalem tradition in
chaps. 9–14’] needs to be examined more closely, for it is equally conjecturable that chap. 8 along
with other above-mentioned texts, with their themes of Yhwh’s return to Zion, Jerusalem’s prosperity,
and the place of enlightenment for all people, were composed under the influence of chap. 14 as a
prefiguration of the finale”.
SCHAEFER, Ending, 166-167.
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b. Er is in het discours een verandering van persoon: Zach 14,1 richt zich
tot Jeruzalem in de 2e pers. enk.
Als interne criteria geeft Schaefer:
1. Er is een inclusie tussen v. 1 en vv. 20-21 (hw'hyl; aB'-~Ay de dag komt
voor JHWH en aWhh; ~AYB' op die dag) en een zevenvoudige vermelding
van ‘die dag’. Het unieke van de dag van JHWH wordt nog benadrukt
door dx'a-, ~Ay één dag in Zach 14,7.
2. Jeruzalem wordt tienmaal vermeld (supra).
3. ~yIAG volken (14,2.3.14.16.18.19) en ~yMi[; volken (14,12) komen samen
zevenmaal voor.
In zijn tweede artikel voegt Schaefer nog een argument toe: “there is distinct
vocabulary in chap. 14”38. Hij geeft een tamelijk uitputtende lijst van voorbeelden39:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Zach 14 gebruikt brq binnenste (14,1; ook in 12,1) terwijl elders in het
boek %wt midden wordt gebezigd (Zach 2,8.9.14.15; 5,4.7.8; 8,3.8).
Voor ‘rest’ gebruikt Zach 14 rty overblijven (14,16; ook in 13,8); in
Zach 8,6.11.12 tyrIav
e . rest.
@sa betekent ‘verzamelen van de volkeren’ en het ‘binnenhalen van de
buit’ (Zach 12,3; 14,2.14); de synoniemen awb komen en #bq verzamelen
drukken het verzamelen van de verstrooide ballingen uit (Zach 8,8;
10,8.10).
De twee keer dat [gn raken, reiken tot voorkomt heeft het verschillende
betekenissen. In 14,5 (Hifil) ‘uitstrekken, reiken’, en in Zach 2,12 (Qal)
‘aanraken’.
Zach 14 spreekt van %l,m,l. hw'hy> JHWH Koning (vv. 9.16.17); in de
voorafgaande hoofdstukken is het #r<ah
' -' lK' !Ada] de Heer van heel de
aarde (Zach 4,14; 6,5) en yn d
' ao ] Heer (Zach 9,4.14).
bvy zitten in passieve vorm (Zach 9,5; 12,6; 14,10.11) brengt hetzelfde
idee onder woorden als de derivaten van !kv wonen in Zach 2,14.15;
8,3.8.

––––––––––
38
39

SCHAEFER, Zechariah 14, 370.
SCHAEFER, Zechariah 14, 370-371.
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7.

In Zach 14,17.18 heeft hx'Pv
' m. i families betrekking op vreemde volken,
in 12,12-14 op joodse families.
In Zach 14,19 wordt taJ'x; zonde, straf gebruikt (vgl. in 13,1) terwijl in
Zach 3,4.9 het synoniem !w[ zonde, schuld voorkomt.

8.

Tenslotte maakt de auteur er ons nog op attent dat de Wortereignisformel en
de Botenformel alleen in Zach 1–13 voorkomen (supra).
De redenen van Schaefer om Zach 14 te onderscheiden zijn nogal thematisch
van aard. Deze argumenten kunnen ook geldig zijn, maar wij geven de voorkeur
aan de literaire aanwijzingen. Er is in Zach 14 inderdaad een eigen vocabulaire,
maar dikwijls komt dit woordgebruik ook voor in Zach 12 of 13 (brq binnenste,
rty overblijven, @sa verzamelen, bvy zitten, taJ'x; zonde, straf). Een strikte
scheiding tussen Zach 14 en Zach 12/13 is dus op basis van het vocabulaire niet
mogelijk. De verschillen met Zach 1–8 zijn over het algemeen wel duidelijk. Dit
geldt met name voor ‘rest’ (rav in Zach 8 en rty in Zach 13–14). Ook een
woord als bvy zitten (als hb'vy. w' > zij zal gezeten zijn in combinatie met Jeruzalem)
is typisch voor ‘Deutero-Zach’ (12,6; 14,10.1140), terwijl in ‘Proto-Zach’ !kv
wonen gebruikelijk is (2,14.14; 8,3.8). De waarde van de argumenten voor het zelfstandige karakter van Zach 14 op basis van het vocabulaire is beperkt. Er zijn te weinig woorden/thema’s die exclusief in Zach 14 voorkomen en die gebruikt kunnen
worden om Zach 14 af te scheiden van de overige hoofdstukken.
De slotopmerkingen in het tweede artikel over het ontbreken van de
Wortereignisformel en Botenformel in Zach 14 is uiteraard wel van belang, en
door ons al eerder opgemerkt. Ook de Orakelformel (hw'hy>-~aun> godsspraak van
JHWH) ontbreekt, terwijl die in het geheel van Zach tot aan hfst. 13 veelvuldig
voorkomt (1,3.4.16; 2,9.10.14; 3,9.10; 5,4; 8,6.11.17; 10,11; 11,6; 12,1.4;
13,2.7.8).
De interne criteria uit Schaefers eerste artikel zijn waardevoller. Ze sluiten aan
bij wat wij zelf reeds gezien hebben. Het ontbreken van de structuurelementen,
zoals we die in Zach 1–13 veelvuldig tegenkomen, is opvallend en maakt Zach
––––––––––
40

In Zach 2 en 7 is Jeruzalem ook ‘gezeten’ maar daar worden andere morfologische constructies
gebruikt: 2,11; 7,7: tb,v,Ay […] !Ayci/~Øil;v'Wry> Jeruzalem/Sion gezeten, 2,8: ~Øil;v'Wry> bveTe Jeruzalem zal
gezeten zijn.
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14 tot een bijzonder hoofdstuk. Bovendien zijn er symbolische aantallen in de
tekst verborgen. Naast het reeds door ons gesignaleerde ‘Jeruzalem’ (tienmaal),
het ‘op die dag’ (zevenmaal) voegt Schaefer ‘volken’ toe (zevenmaal). Deze symbolische aantallen wijzen op een interne compositie en afbakening.
4.2.2. De interne eenheid van Zacharia 9–13
Een aparte status voor Zach 14 impliceert dat Zach 9–13 een eigen deel van
de compositie is. Dit heeft gevolgen voor Zach 9,1; 12,1(-2), de verzen die in het
algemeen als opschriften van Zach 9–11; 12–14 worden geïnterpreteerd. De
volgende vraag speelt een hoofdrol: zijn Zach 14,1-21 en 12,2–13,9 — beide
beginnend met een hNEhi zie-constructie — samen ondergeschikt aan het opschrift
van Zach 12,1 óf is Zach 14,1-21 een deel van de compositie naast Zach 12,1–
13,9 (of Zach 9–13), en heeft het een eigen opschrift? We kunnen de vraag ook
anders formuleren: staan beide hNEhi zie-constructies op gelijke voet als twee teksteenheden ín Zach 12–14 óf maken ze deel uit van het overkoepelend opschrift
Zach 12,1 en vormen ze samen het deel Zach 12–14? Als we de vraag stellen
naar de positie van Zach 14,1 ontkomen we vervolgens niet aan de vraag naar de
positie van Zach 12,1-2 en 9,1. Is Zach 12,1-2 een opschrift náást 9,1 of is het
secundair? Hiermee is ook de vraag verbonden naar de preciese afbakening van
de drie opschriften Zach 9,1; 12,1-2; 14,1: waar houdt het opschrift op en begint
de inhoudelijke profetie?
Er wordt in de exegetische literatuur nogal veel aandacht besteed aan aF'm;
hw'hy>-rb;d> een last, het woord van JHWH en aan de positie ervan als inleiding tot
de profetie. Op de eerste plaats ziet TM — gelet op het conjunctieve accent onder aF'îm;41 last en de maqqef tussen rb;d' woord en hw'hy> JHWH — het syntagma
van Zach 12,1 als een dubbele status constructus; aF'm; last staat niet los van
hw'hy>-rb;d42
> woord van JHWH. Dit blijkt ook uit de interpretatie van LXX (lh/mma
––––––––––
41
42

De typografie van BHS (bij Zach 9,1) is in deze verwarrend en inconsequent. In BHK geldt dat ook
voor Zach 12,1 en Mal 1,1.
Vgl. KUNZ, Ablehnung, 79: “hwhy rbd aXm stellt eine zweifache Genitivverbindung dar, in der das
Nomen rectum rbd zugleich als das Nomen regens des ihm folgenden Genitivs hwhy fungiert.” Vgl.
RUDOLPH, Haggai, 168. Contra FLOYD, Minor Prophets, 458: “Some have wanted to construe
aF'm; as a noun in construct relationship with the immediately following phrase, hwhy-rb;d> (‘the word
of Yahweh’), so that the heading would read something like ‘the aF'm; of Yahweh’s word’ (e.g.
Hanson, ‘Zechariah 9,’ 41; Lamarche, 36). This reading is improbable because aF'm; is almost
always found in construct relationship with nouns or noun phrases indicating the subject matter or
theme of the prophecy that it designates, rather than with other prophetic terms like hwhy-rb;d> (e.g.,
Isa 13:1; 15:1; 17:1; 19:1; 21:1; 23:1; 30:6; Nah 1:1).”
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lo,gou kuri,ou) en Vg (onus verbi Domini). Ook syntactisch is met name in Zach
9,1 het zogenaamde opschrift niet los te maken van de profetie die erop volgt43.
Het opschrift gaat automatisch over in de godsspraak en het is maar zeer de
vraag of we van een apart opschrift mogen spreken. We zullen de syntactische
moeilijkheden voor zover nodig bespreken. Normaliter heeft een aF'm; last een
destinaat44; in Zach 9,1 zou dit %r'dx
> ; #r<a, het land Chadrak moeten zijn gecombineerd met B. in, zoals laerf
' y. I Israël in Zach 12,1 met l[; over en in Mal 1,1 met
la, tot wordt samengesteld. De profetie die volgt is echter niet speciaal op het
verder onbekende Chadrak gericht; er worden vele geografische namen genoemd
in Syro-Fenicië en Filistea tot wie de profetie zich richt. Dat de aF'm; last geen
destinaat heeft, is bijzonder vreemd.
Het volgende probleem is het antecedent van A zijn in Atx'nUm. zijn rustplaats
(Zach 9,1ab). In het geval dat hw'hy>-rb;d> aF'm; last, een woord van JHWH een los
opschrift is, ontbreekt het antecedent. Soms wordt dit probleem tekstkritisch opgelost door ervan uit te gaan dat door haplografie eenmaal hwhy Heer is uitgevallen45.
Zach 9,1 blijft een complexe zin en we sluiten ons bij de commentaar van
Meyers – Meyers aan die zegt dat hw'hy>-rb;d> aF'm; een last, een woord van JHWH
een dubbele functie heeft: opschrift én begin van de profetie46. Er is in Zach 9,1
geen duidelijk afgebakend opschrift, zoals er dat wel is in Zach 1,1.7; 7,1. Er is
een doorlopende tekst die ‘gewoon’ begint. Zach 9,1 presenteert ons een andere
tekst, een ander genre ook, maar er is niet een duidelijk afgebakend opschrift.
Zach 9–11 sluit aan bij de opschriften die in Zach 1–7 vermeld staan en die de
––––––––––
43

44

45

46

Vgl. RUDOLPH, Haggai, 168: “Die Genitiv-Verbindung (siehe die Akzente! ) ’y rbd ¾m begegnet
auch in 12,1 [sic!] und Mal 1,1, aber mit dem Unterschied, daß dort diese drei Worte deutlich die
Überschrift bilden, während sie hier ohne weiteres in unmöglicher Weise in die Konstruktion des
ersten Satzes übergehen.”
Gewoonlijk komt aF'm; in één syntagma voor met de naam van een land of een streek voor wie de
profetie bedoeld is, of over wie de profeet een godsspraak wil meedelen. Zo heeft Jes 13,1 bijvoorbeeld: lb,B' aF'm; (last over/tegen Babel). Een enkele keer wordt er een prepositie gebruikt (Jes
21,13: br''[.B; aF'm; last over Arabië) of een relativum (Hab 1,1: aybiN'h; qWQb;x] hz'x' rv<a] aF'M;h; de last
die Habakuk de profeet schouwde; Jes 22,25).
RUDOLPH, Haggai, 168. HANSON, Dawn, 294-295, neemt deze conjectuur in zijn reconstructie
en vertaling op. Voor FLOYD, Minor Prophets, 458, is het separeren van aF'm; last en hw'hy>-rb;d>
woord van JHWH juist bedoeld om Atx'nUm. zijn rustplaats van een antecedent te kunnen voorzien
(d.i. JHWH).
MEYERS – MEYERS, Zechariah, 90.
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historische en politieke achtergrond bieden voor het verstaan van de profetieën,
ook die van Zach 9–11.
Ook in Zach 12,1(-2) is geen sprake van een volledig literair opschrift maar
van een opschrift dat overgaat in een profetie. Op de eerste plaats wordt er geen
profeet genoemd door wie de openbaring bemiddeld wordt47. Zach 12,1b begint
— na het ‘opschrift’ in 12,1a — met hw'hy>-~aun> godsspraak van JHWH. Het is ongebruikelijk dat dit syntagma staat aan het begin van een profetie; meestal staat
het aan het einde van of ín het orakel. Volgens de typografie van BHS besluit
hw'hy>-~aun> godsspraak van JHWH het ‘opschrift’, maar hiertegen verzet zich de accentuering van dezelfde BHS (atnach onder laerf
' y. I Israël). Op de Orakelformel
volgt in eerste instantie ook geen profetie, maar een theologoumenon, namelijk
dat JHWH Schepper is van hemel en aarde en van de geest van de mens. Deze
theologie speelt een belangrijke rol in Zach 14, waar van een opheffing van het
ritme van dag en nacht wordt gesproken, en van een nieuwe kosmische setting
van de stad Jeruzalem. De eigenlijke godsspraak begint pas in Zach 12,2. Ook
voor het begin van Zach 12 kunnen we niet spreken van een apart opschrift en
moeten we constateren dat het opschrift bijna ongemerkt overgaat in de profetie.
Het syntagma hw'hy>-rb;d> aF'm; een last, een woord van JHWH heeft niet de literaire waarde die er dikwijls aan wordt toegekend. Het is van minder gewicht dan
de gedateerde opschriften in Zach 1,1.7; 7,1. Het leidt wel een nieuwe teksteenheid in, maar mag geen opschrift genoemd worden in de strikte zin van het
woord48, en het is geen aanduiding van een hoofdstukindeling. Het is wel een
literair kenmerk van profetische teksten, en het markeert wel het begin van een
nieuw tekstgedeelte. Het eigen karakter van Zach 9,1 en 12,1(-2) laat zien dat
Zach 9–13 op de eerste plaats als een eenheid gezien moet worden, onderscheiden van Zach 14 en van Zach 1–8.
We geven een overzicht van het gebruik van de Wortereignisformel, het
syntagma hw'hy>-rb;d> woord van JHWH (zonder het verbum hyh zijn, gebeuren) en
de Botenformel. We kunnen hieruit namelijk enkele conclusies trekken die voor
––––––––––
47
48

Mal 1,1 is wel een echt opschrift; er wordt een destinaat én een geadresseerde genoemd: aF'm;
ykia'l.m; dy:B. laer'f.yI-la, hw'hy>-rb;d> een last, woord van JHWH tot Israël door de hand van Maleachi.
FROLOV, Narrator, 28, denkt ook niet aan echte opschriften: “[…] construing 9:1a and 12:1 as
superscriptions is not the only valid exegetical option.”
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de compositie belangrijk zijn en die aansluiten bij het voorafgaande onderzoek
naar de ‘opschriften’ van de teksteenheden. Zach 9–13 maakt veel minder van
deze literaire syntagma’s gebruik.
De Wortereignisformel hw'hy>-rb;d> hy'h' een woord van JHWH geschiedde (of
een variatie daarop wat betreft de persoonsvorm) komt exclusief voor in Zach 1–
8 (1,1.7; 4,8; 6,9; 7,1.4.8; 8,1.18), en in het geheel niet in Zach 9–14. Zonder
hyh zijn, gebeuren treffen we de formule aan in Zach 4,6; 9,1; 11,1149; 12,1. In
Zach 9,1; 12,1 wordt hw'hy>-rb;d> woord van JHWH niet gecombineerd met hyh
zijn, gebeuren maar met aF'm;50 last. De ‘opschriften’ van Zach 9,1; 12,1 staan
niet parallel aan Zach 1,1.7; 7,1, maar aan de andere verzen die de
Wortereignisformel bevatten; dit blijkt het duidelijkst uit de niet-discursieve orakel-‘opschriften’ van Zach 4,8; 6,9; 7,4.8; 8,1.18. hw'hy>-rb;d> woord van JHWH
wordt in Zach 1–8 in een Wortereignisformel verwerkt, en in Zach 9–13 in een
aF'm;-uitspraak. De tAaf.m; lasten bevinden zich op een ander niveau dan de opschriften met een datering Zach 1,1.7; 7,1. Zach 9–13 moet in eerste instantie als
een geheel gezien worden en niet bij voorbaat in twee delen worden opgesplitst.
Dat er nog wel een andere indeling mogelijk is, blijkt uit het gebruik van de
Botenformel in Zach 11,4. Dit structuurelement verschijnt veelvuldig in Zach 1–
8 (supra); in Zach 9–14 slechts eenmaal. Het markeert in Zach 11,4 duidelijk
een nieuwe profetie: de opdracht aan de profeet tot het stellen van een symbolische handeling. Waarom zou yh'la
{ / hw'hy> rm:a' hKo zo spreekt JHWH mijn God niet
min of meer even belangrijk zijn als hw'hy>-rb;d> aF'm; een last, een woord van
JHWH? Rudolph ziet in de Botenformel van Zach 11,4 een belangrijkere cesuur
dan in de aF'm; last van Zach 12,1. Hij verdeelt de tekst van Zach 9–1351 namelijk
in twee gedeelten: Zach 9,1–11,3 en 11,4–13,952, en beschouwt daarbij hfst. 12
als een logische voortzetting van de Hirtenallegorie.Wij beschouwen de aF'm-; formule niet als de hoofdindeler van Zach 9–14, maar als een van de weinige
structuurelementen die in de tekst van Zach 9–13 aanwezig is.
––––––––––
49
50
51

52

Deze vermelding telt niet echt mee, omdat het syntagma in een bijzin staat (aWh hw'hy>-rb;d> yKi dat dit
het woord van JHWH was).
De combinatie van aF'm; last en hw'hy>-rb;d> woord van JHWH is typisch voor Zach en Mal.
Ook voor Rudolph is het duidelijk dat Zach 14 los gezien moet worden van Zach 9–13: “Allerdings
zeigte es sich schon bald, daß Kap. 14 so sehr seine eigenen Wege geht, daß es sich schlecht in 9–
13 einordnen läßt” (RUDOLPH, Haggai, 161). Hij spreekt met betrekking tot Zach 14 zelfs van
Tetartosacharja (blz. 162).
RUDOLPH, Haggai, 161.

4. LITERAIRE COMPOSITIE

109

Zach 9–13 is het derde deel van de compositie van Zach; het gebruik van een
gering aantal structuurelementen (tweemaal een aF'm;-Formel en een Botenformel) is een belangrijk kenmerk. Het is een compilatie van divine oracles/
utterances en prophetic sayings53. Binnen Zach 9–13 is er een verschuiving van
divine speech naar prophetic speech 54, en van een toenemend gebruik van het
eschatologische aWhh; ~AYB; op die dag (Zach 9,16; 11,11; 12,3.4.6.8.9.11;
13,1.2.4; 14,4.6.7.8.9.13.20.21). In het kader van Zach 1–14 verschuift het accent van goddelijke uitspraken en visioenen naar profetische, en komt er meer
nadruk te liggen op de eigen interpretatieve werkzaamheid van de profeet. De
profetieën worden dan ook verbonden met de visioenen en profetieën van
Zacharia, die duidelijk van JHWH afkomstig zijn. De tekst van Zach 9–14 heeft
uiteraard een eigen historische achtergrond, maar die wordt niet geëxpliciteerd,
en kan ook maar moeilijk worden gereconstrueerd vanwege zijn eschatologisch
karakter55. We hebben in Zach 9–14 te maken met profetische literatuur in navolging van Zach 1–8, en deze nieuwe literatuur moeten we verstaan vanuit deze
historisch-hermeneutische context. Zoals de visioenen en orakels bijeen zijn gebracht in het deel Zach 1–7 (dus vóór Zach 8), zo zijn de tAaf.m; lasten verzameld
in Zach 9–13, dat deel van de compositie ná het centrum in Zach 8. Een belangrijk inhoudelijk kenmerk van deze profetieën is de problematische relatie tussen
(het volk en) JHWH enerzijds en de leiders anderzijds. Noch in Zach 1–8, noch
in Zach 14 komt het leiderschap als een probleem aan de orde. Voor Zach 9–13
geldt dat in deze hele sectie leiderschap en de problematiek daaromtrent een
grote rol spelen (Zach 9,9-10; 10,2-5; 11,4-17; 12,8-14; 13,7).
Een bijkomende reden waarom Zach 9–13 een eenheid is, is de verbondsformule die we aantreffen in Zach 13,9. We vinden deze hier volledig (yMi[; yTirm
> a; '
yh'la{ / hw'hy> rm:ayO aWhw> aWh Ik zal zeggen: hij is mijn volk, en hij zal zeggen JHWH
is mijn God) en niet half zoals in Zach 2,15 (~['l. yli Wyh'w> zij zullen voor Mij een
volk zijn). Deze verbondsformule is een afsluiting van een sectie waarin veel on––––––––––

53
54
55

Vgl. PETERSEN, Zechariah, 24.
Vgl. PETERSEN, Zechariah, 25.
CHILDS, Introduction, 480-481: “However, the inability of critical research to establish a convincing
case for one period is further evidence that the present canonical text has been dislocated from its
original moorings.” Op blz. 485 zegt Childs met zoveel woorden dat de historisch-kritische exegese een ramp is geweest: “The referential reading of Zechariah which assumes that its text can
only be illuminated when it is properly correlated with the historical moment from which it emerged
has been an utter disaster for exegesis.”
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heil, beproeving en negativiteit naar voren zijn gekomen56. Het is een vooruitblik
op de toekomst waarin de gezuiverde rest weer een goede relatie heeft met
JHWH. Het is een afsluiting van de sectie Zach 9–13. De thema’s straf, zuivering
en herstel in de verbondsrelatie (vgl. Zach 8,8) worden in deze korte passage samengevat: “[…] its tripartite scheme of punishment, purification and restoration
is arguably a reflection of the pattern displayed on a larger scale in 12:2–13:6,
which it brings to a conclusion, [and chapter 14, which it introduces]”57.
Zach 14 is een tekst sui generis: er komen in het geheel geen structuurelementen voor die we in meerdere of mindere mate wel in de andere delen van
Zach aantreffen. Er is geen sprake meer van orakels, maar van eschatologischapocalyptische profetieën. Thema’s uit voorafgaande hoofdstukken worden hernomen en op een eigen wijze onder ‘de dag voor JHWH’ gepresenteerd. Tot aan
Zach 14 werd er wel gesproken over ‘die dag’ maar de invulling daarvan en een
naam ervoor bleven achterwege; aWhh; ~AYB; op die dag bleef bij de synchrone lezing van Zach tot nu toe een vaag syntagma met een ongedefinieerde inhoud. In
Zach 14 wordt de theologie over de dag bijeengebracht, wordt de dag als het
ware een naam gegeven en wordt de actor van de dag bekend gemaakt. Eertijds
lag de tijd in de handen van Darius; hij bepaalde het verloop van de wereldgeschiedenis waarvan Israël deel uitmaakte. Maar de tijd behoort voortaan aan
God. Het uiteindelijke verloop van de geschiedenis wordt door JHWH bepaald.
Het gebruik van de l-genitivus in Zach 14,1 verwijst naar dezelfde constructie in
Zach 1,1.7; 7,1, waar deze wordt gebruikt voor koning Darius aan wie het verloop van jaren, maanden en dagen toebehoort (vw<y r' d
> l' . van Darius). De tijd die
eertijds onder patronage van Darius stond, staat nu onder leiding van JHWH. De
geschiedenis van Israël wordt in het eschatologische tijdperk niet meer geplaatst
onder een aardse machthebber, maar onder JHWH zelf.

––––––––––
56
57

Vgl. SMITH, Micah, 283: “It [13,7-9] is an eschatological oracle of hope and salvation which will
be fulfilled after a period of tribulation.”
LARKIN, Eschatology, 179. Omdat RUDOLPH Zach 13,7-9 na 11,4-17 plaats zegt hij: “Sie wurde
aber später an den Schluß der Sammlung 11,4–13,6 versetzt, damit diese durch 13,9b einen
gewichtigen und volltöndenden Abschluß bekommme” (Haggai, 215). Vgl. NOGALSKI,
Redactional Processes, 234-235.
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4.3. Zacharia 8 en 14 als centrum en apotheose
Wij stellen een indeling van Zach voor in vieren: 1–7; 8; 9–13 en 14. We stonden met name stil bij de verschillen met de klassieke indeling in Proto- en
Deutero-/Trito-Zacharia. Er zijn genoeg redenen om vanuit een synchrone analyse te komen tot een alternatieve compositie van het boek. De volgende vraag is
nu of deze vier delen op gelijk niveau naast elkaar staan of dat er een onderlinge
verhouding is. In deze paragraaf willen we aantonen dat Zach 8 het centrum
vormt van de compositie en dat Zach 14 de apotheose is naar analogie van Zach
8. In het eerste deel Zach 1–7 vinden we het ‘historische’ verhaal dat verslag
doet van de orakels en visioenen van de profeet Zacharia, die hij in een nacht
ontving, en die aansluiten bij de historische gegevens die we hebben van de
vroeg na-exilische tijd waarin Zerubbabel en Jozua twee belangrijke leiders
waren, en waarin Zacharia zelf en Haggai de restauratie van de tempel propageerden. Het derde deel van de compositie bestaat uit eschatologische teksten die
gedetailleerd ingaan op de relatie van Israël met de volken en de interne problematiek van het leiderschap. Dit mondt uit in aandacht voor ‘de dag voor JHWH’
waarvan we in Zach 14 een theologie aantreffen. Het feit dat Zach 8 het centrum
is van de compositie betekent dat het relaties heeft met zowel Zach 1–7 als met
9–13 en dat het zelf een hoogtepunt is. Zach 14 als slothoofdstuk brengt diverse
krachtlijnen uit 1–13 samen tot een nieuw theologisch hoogtepunt.
Er is een klein aantal auteurs dat Zach 8 (maar dan dikwijls samen met Zach
7; supra) maakt tot centrum van de compositie. We denken hierbij aan Kline en
Bauer. Wij kunnen op hen een beroep doen met dien verstande dat in onze ogen
Zach 7 bij Zach 1–6 hoort en niet bij Zach 8. Het moderne literaire onderzoek
lijkt steeds meer oog te hebben voor een alternatieve compositie, en spreekt niet
meer zo gemakkelijk van een indeling in Zach 1–8 en 9–14. In deze paragraaf
verzamelen we de argumenten voor de centrale plaats van Zach 8. Op het einde
onderzoeken we de analogie die er tussen Zach 8 en 14 bestaat.
In Zach 8 wordt het genre van de orakels, dat in Zach 1–7 verspreid en in afwisseling met de visioenen voorkomt, tot het genre bij uitstek; de historische inkadering
verdwijnt. JHWH brengt op samenvattende wijze zijn boodschap over en wel rechtstreeks aan het volk. De bemiddeling van Zacharia raakt op de achtergrond en wordt
nog maar summier aangehaald (Zach 8,18). Voor het eerst spreekt JHWH het volk
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rechtsteeks toe; Hij spreekt het volk aan met ‘jullie’ (Zach 8,9-19). Dit gebeurde ook
al in Zach 7,9-10, maar daar stonden de morele aansporingen tot genade en barmhartigheid en de oproep tot sociale rechtvaardigheid in het kader van de verwijzing
naar de tijd van de vaderen en de vroegere profeten, en dit refereert sterk aan Zach
1,1-6. Zach 8 doet een sterk appèl op het volk van Juda en Israël. Ten eerste wordt
het volk aangespoord de restauratie krachtig ter hand te nemen: “jullie moeten jullie
handen sterk maken” (Zach 8,9.13), want het zal welvaart en voorspoed opleveren
(Zach 8,10-13). De aansporingen staan in het centrum van het boek Zach, en behoren daarom ook tot de kern van de boodschap. Wat het boek op de eerste plaats wil
bereiken is een verandering in het gedrag van het volk. De toekomstgerichtheid van
de orakels moet het volk daarin bevestigen.
Er is in Zach 8 een aantal woorden dat samenhangt met de exhortaties en die
daarom de centrale positie van Zach 8 onderstrepen. Sommige woorden komen
zodanig verspreid voor in het boek dat Zach 8 de centrale locatie is. Zo is het
woord tm,a/ waarheid in Zach (7–)8 een centraal begrip (Zach 7,9; 8,3.8.16.19).
Het is de naam van de stad Jeruzalem (Zach 8,3: tm,a/h'-ry[i ~Øil;v'Wry> Jeruzalem
trouwe stad). Waarheid is een kwalificatie die door God aan de stad gegeven
wordt, doordat Hij in ijver voor haar is ontbrand en er komt wonen (Zach 8,2-3).
Gods inwonen maakt Jeruzalem tot een stad van waarheid en trouw. De andere
keren dat tm,a/ waarheid in Zach gebruikt wordt (7,9; 8,16.19) is er een morele
connotatie. Het woord wordt gebruikt in de aansporingen die JHWH aan het
volk geeft om sociaal rechtvaardig te leven: de Israëlieten moeten waarachtig en
eerlijk rechtspreken (Wjpov. tm,a/ jP;v.mi spreekt eerlijk en rechtvaardig recht), ze
moeten de waarheid tegen elkaar spreken (jP;v.miW tm,a/ Wh[erE-ta, vyai tm,a/ WrB.D:
spreekt waarheid tot elkaar, waarheid en recht) en de waarheid liefhebben
(Wbh'a/ ~AlV'hw; > tm,ah
/ w' > bemint de waarheid en de vrede). Jeruzalem kan slechts het
centrum van waarheid en gerechtigheid zijn als het volk zijn morele en godsdienstige verplichtingen nakomt. Het gecentreerde gebruik van tm,a/ waarheid door
Zacharia laat zien dat Jeruzalem van JHWH een moraal-theologische dimensie
krijgt, die door het volk moet worden waargemaakt.
De stam vdq heilig zijn die in Zach 8,3 met Jeruzalem als de tm,ah
/ -' ry[i trouwe
stad in verband wordt gebracht, komt ook evenwichtig verdeeld over het boek
Zach voor als abstractum (vd,qo heiligheid) dat (in een genitiefconstructie) het adjectief vervangt58 (Zach 2,16.17; 8,3; 14,20-21) of als een adjectief dat gesub-
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stantiveerd wordt (Zach 14,5: ~yvidq
o -. lK' alle heiligen). In wezen gaat het bij ‘heilig’ om datgene wat van het profane is afgescheiden59. Het kan allerlei objecten betreffen, van mensen en dieren tot huizen, geografische gebieden en steden. Wat heilig
is behoort niet meer tot het domein van de mens, maar tot dat van God. In Zach is
8,3 is de centrale locus: vd,Qoh; rh; heilige berg. Het is de eerste keer in Zach, dat
duidelijk wordt dat Sion op een berg gelegen is60; Sions heiligheid hangt af van
Gods aanwezigheid. In Zach 2,16 neemt JHWH Juda als eigendom en heilig
erfdeel en laat er Israël wonen, zoals ook JHWH zelf een heilige woning ter beschikking heeft (Zach 2,17: Avd>q' !A[m' zijn heilige woning). De paarden en de
utensilia in de tempel (Zach 14,20-21) behoren op het einde van de tijden ook
tot het goddelijke domein. Hoewel de uitdrukking hw'hyl; vd,qo heilig voor JHWH
veelvuldig voorkomt (bijv. Ex 16,23; 30,10; Lev 23,20; 27,21; Num 6,5; Deut
26,19; Ezr 8,28; Jes 23,18; Jer 2,3; 31,40; Ez 48,14) is het alleen de hogepriester
die de woorden als een inscriptie draagt (Ex 28,36; 39,30). In Zach 14,20-21
wordt dit syntagma vermeld op de bellen van de paarden en op de kookpotten
die ten dienste staan van de offercultus61!
Een ander begrip dat centraal in Zach 8 te vinden is en dat met het getrouwe
Jeruzalem in verband kan worden gebracht is ~Alv' vrede. Het komt viermaal
voor in Zach 8 zelf (8,10. 12.16.19), en eenmaal ervoor en eenmaal erna (Zach
6,13; 9,10). In Zach 8,16.19 staat ~Alv' vrede parallel aan tm,a/ waarheid en heeft
het betrekking op de sociale verhoudingen62. Van het volk wordt verwacht dat
het uit is op waarheid en vrede. In Zach 8,10 blikt Zacharia terug op de tijd van
weleer, toen de tempel nog niet gefundeerd was (Zach 8,10aa); er was toen geen
economische voorspoed (Zach 8,10ab) en geen vrede tussen de mensen (Zach
––––––––––
58
59
60
61

62

KORNFELD – RINGGREN, vdq, 1186: “Das Abstraktum vd,qo ‘Heiligkeit’ ist das am häufigsten
belegten vdq-Derivat. Es ersetzt oft das Adj. als Genitivattribut (Lev 19,8) und ist adjektivisch im
absoluten Gebrauch (Lev 10,10) oder prädikativ mit hyh verwendet (Lev 19,24).”
Vgl. KORNFELD – RINGGREN, vdq, 1181.
In Jes was dit vanaf het allereerste begin al duidelijk (Jes 2,2-4). In Ez wordt eigenlijk ook maar één
keer vermeld dat Jeruzalem met de tempel op een hoge berg gelegen is (Ez 20,40; 43,12).
HORST, Sacharja, 260: “Rituelle Heiligkeit ist nach 20f. das Kennzeichen des erneuerten Jerusalem
und seiner Landschaft. Sie wird beispielhaft sichtbar daran, daß die am Geschirr der Pferde zur
Abwehr böser Macht angebrachten Glökchen […] die gleiche Beschriftung wie das hohepriesterliche
Diadem tragen (cf Ex 28,36), aber nicht um ihre Amulettwirkung zu erhöhen, sondern um die
Einbeziehung der in den Pferden repräsentierten säkularen Macht (cf 10,5) in die Sphäre Jahwes
zu bekunden.”
STENDEBACH, ~Alv', 37: “In der Parallelität zu tm,a/ [waarheid] bedeutet ~Alv' [vrede] ehestens
ein soziales Verhalten, das mit ‘Frieden wie heilvolles Wirken jeder Art’ […] ausgedruckt werden
kann.”
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8,10b: Wh[erB
E . vyai ~d'a' h' -' lK'-ta, xL;va; w] : rC'h-; !mi ~Alv'-!yae er was geen vrede vanwege
de tegenstander, en ik liet iedere mens los, ieder tegen zijn naaste). De situatie
neemt echter een wending en er komt een tijd van vruchtbaarheid en voorspoed,
een tijd dat het zaad van de vrede zal worden uitgestrooid (Zach 8,12: [r:z <
~AlV'h); . De bouw van de tweede tempel zal economische voorspoed en welvaart
brengen; ook dat is ~Alv' vrede. In Zach 6,13 is er vreedzaam en heilzaam overleg (~Alv' tc;[)] tussen Jozua en Zerubbabel. De ~Alv-' teksten culmineren in Zach
9,10 als de messias-koning het wereldwijde vredesrijk zal stichten en de wapens
uit Israël en Juda zal vernietigen. Deze tekst heeft óók de connotatie van afwezigheid63 van oorlog.
Ook het thema van het verbond laat zien dat hoofdstuk 8 het centrum is van
Zach. De verbondstheologie loopt als een rode draad door het boek. We geven de
teksten die de verbondsformule in volledige of gedeeltelijke vorm weergeven:
Zach 2,15ab; 8,8; 13,964. De eerste keer dat de technische formule voorkomt is
dat in onvolledige vorm: ~['l. yli Wyh'w> zij zullen voor Mij een volk zijn en heeft
betrekking op de volken (Zach 2,15ab); JHWH’s aandeel in de syntactische constructie lijkt te zijn ingenomen door het syntagma %keAtb. yTink
> v; w' > ik zal wonen in
jouw midden (Zach 2,15ba). In Zach 8,8 staat de formule in de meest klassieke
vorm (~yhila
{ le ~h,l' hy<ha. , ynIaw] : ~['l. yli-Wyh'w> zij zullen voor Mij een volk zijn en Ik
zal voor hen God zijn) en in Zach 13,9 wordt de formule geciteerd door respectievelijk JHWH en het volk: yh'la
{ / hw'h' y> rm;ayO aWhw> aWh yMi[; yTirm> a; ' Ik zal zeggen:
hij is mijn volk, en hij zal zeggen JHWH is mijn God. Het is vooral in de twee
laatste teksten duidelijk dat het verbond gesloten wordt met de rest die terugkeert uit de ballingschap (Zach 8,7-8) of met de rest die gelouterd is en niet is
uitgeroeid (Zach 13,9).
Wat Zach 8 ook tot het centrum maakt van Zach 1–14 is het thema Jeruzalem.
De aandacht voor Jeruzalem/Sion is met name geconcentreerd in de hoofdstukken 1–2; 8; 12; 14. We komen hier later nog uitgebreid op terug, maar signaleren
––––––––––
63
~Alv' vrede is een erg veelzijdig begrip, dat moeilijk in één grondbetekenis is te vatten; dat blijkt

64

alleen al uit de teksten in Zach. Het gaat om heelheid, herstel van onrechtvaardige of ongeordende
verhoudingen die om genoegdoening vragen, maatschappelijke harmonie, welzijn en welvaart, veiligheid, rust en zekerheid, geluk, vruchtbaarheid, zegen en vrede. Het hoeft ook niet per se een
religieuze connotatie te hebben (vgl. STENDEBACH, ~Alv', 17-18.38).
Er zijn nog teksten die het woord tyrIB. verbond bevatten (Zach 9,11; 11,10) maar deze laten we
hier buiten beschouwing.
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dit gegeven reeds hier. Zach heeft verreweg de grootste concentratie van ‘Jeruzalem’ in de profetische literatuur65. We geven een overzicht van de frequentie van
Jeruzalem en Sion in Zach 1–14 per hoofdstuk.
Jeruzalem
hfst. 1

5x

2

4

3

1

dochter
Jeruzalem

Sion66

dochter
Sion

2
1

1

4
5
6
7

1

8

6

9

1

2
1

1

1

1

6

2

10
11
12

11

13

1

14

10

totaal

40

De naam Jeruzalem komt in Zach 41 maal67 voor, Sion achtmaal68, waarvan
dochter Jeruzalem en dochter Sion respectievelijk een- en tweemaal (Zach 2,14;
9,9). De aandacht voor Jeruzalem is in het corpus Hag–Zach–Mal exclusief voor
––––––––––
65
66

67
68

Per 10.000 woorden komt Jeruzalem in Zach 131 maal voor (ANDERSEN FORBES, Vocabulary,
337). Vervolgens komen Ob (69), Jl (63), Mi (57), Sef (52), Jer (49), Jes (29), Mal (23), Ez (14)
en Am (10). In Hos, Jona, Nah, Hab en Hag ontbreekt het.
Sion (staatje volgende blz.) treffen we in Zach 26 maal aan per 10.000 woorden (ANDERSEN
FORBES, Vocabulary, 406). Dit is gelijk aan het aantal keren in Sef. Voor de andere profetische
boeken zijn de cijfers: Jl (73), Ob (69), Mi (64), Jes (28), Am (10) en Jer (8). In de overige boeken
ontbreekt het.
Zach 1,12.14.16 (2x).17; 2,2.6.8.16; 3,2; 7,7; 8,3 (2x).4.8.15.22; 9,9.10; 12,2 (2x).3.5.6
(2x).7.8.9.10.11; 13,1; 14,2.4.8.10.11.12.14.16.17.21.
Zach 1,14.17; 2,11.14; 8,2.3; 9,9.13.
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Zach, en ook alleen daar komt de eigennaam Sion voor69. In Zach 8 krijgt Jeruzalem belangrijke nieuwe epitheta: ‘getrouwe stad’ en ‘heilige berg’ (Zach 8,3);
alles wat Jeruzalem moet symboliseren wordt in deze theologische namen uitgedrukt. Hag concentreert zich op de herbouw van de tempel en denkt daarbij niet
aan de plaats waar die tempel moet komen. Mal is eerder geconcentreerd op het
cultisch functioneren van de tempel en dan met name van de priesters. Zach
bevat een Sionstheologie in de brede zin van het woord.
Uit het woordgebruik blijkt nog op een andere wijze dat Zach 8 het centrum
is. Er zijn woorden die gebruikt worden tot en met Zach 8 en er zijn andere
woorden die vanáf Zach 8 voorkomen. Dit wijst op de centrale plaats van het
hoofdstuk. Er vindt een overgang plaats van het ene deel van de compositie
(Zach 1–7) naar het andere deel (Zach 9–13). Hieronder volgt een aantal voorbeelden.
In Zach 8,13 worden voor het eerst Juda en Israël (d.i. het Noordrijk) genoemd als
delen van het ene volk Gods; zij worden beide begunstigd als teken van de nieuwe
tijd70. In Zach 9–11 is het ideaal van het ene Israël en de hereniging van het
Noord- en Zuidrijk een belangrijk thema. Beide geografische grootheden worden
genoemd en dat houdt het besef levend dat Israël historisch en theologisch niet
alleen Juda kan zijn. Dit ideaal wordt uitgesproken in Zach 8,13: het huis van
Juda en het huis van Israël hebben gezamenlijk gedeeld in de vervloeking, ze
delen ook samen in de zegen van de nieuwe tijd. Het samengaan van Juda en
Israël wordt niet tot een apart thema gemaakt maar is wel impliciet in de tekst
aanwezig. In Zach 9,1 richten de ogen van ‘alle stammen van Israël’ zich op
JHWH, en de buurvolken die worden genoemd, zijn gelegen rondom het oude
Israël en er wordt zelfs gerefereerd aan het vóór-Israëlitische Jebus (Zach 9,7)
––––––––––
69
70

Een goed overzicht van het gebruik van Jeruzalem en Sion vinden we in FOHRER, Zion – Jerusalem,
195-205.
In Zach 2,2 (TM) komen Juda en Israël ook samen voor. Vele auteurs twijfelen aan de
oorspronkelijkheid hiervan, omdat Israël geplaatst is tússen Juda en Jeruzalem, en bovendien
asyndetisch tussengevoegd is (vgl. RUDOLPH, Haggai, 81). Wij hebben echter steeds de
masoretentekst als uitgangspunt genomen van ons onderzoek, en pleiten er ook nu niet voor TM te
wijzigen. Zach 2,2 ondermijnt niet onze stelling dat in Zach 8–11 ‘Juda en Israël’ een rode draad
vormt in de tekst, omdat hfst. 2 te ver vóór hfst. 8 ligt en omdat Zach 2,4, waar alleen Juda wordt
genoemd, een duidelijke correctie is, en aangeeft dat het accent in het begin van het boek nog op
Juda ligt.
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dat eertijds in het Godsvolk werd ingelijfd71. In de daaropvolgende perikoop
Zach 9,9-10 wordt Efraïm genoemd naast Jeruzalem (pars pro toto). En in Zach
9,13 werken Juda en Efraïm samen in hun strijd tegen Griekenland. In Zach
10,6 wordt het huis van Juda door JHWH gesterkt en het huis van Jozef verlost,
en beide zullen uit de ballingschap worden teruggevoerd72. In Zach 11,14, aan
het einde van Zach 9–11, wordt de beoogde broederschap tussen Juda en Israël
verbroken. Het ideaal dat men zich stelde is niet haalbaar.
Een andere reden waarmee we onderstrepen dat Zach 8 vooruitwijst is het
gebruik van ‘huis van Juda’ (Zach 8,13.15; 10,3.6; 12,4). tyIB; huis in de zin van
familie of dynastie komt pas vanaf hfst. 8 voor: huis van Israël (Zach 8,13), huis
van Jozef (Zach 10,6), huis van David (Zach 12,7.8.10.12; 13,1), huis van
Natan (Zach 12,12) en huis van Levi (Zach 12,13). Als aanduiding voor de tempel komt tyIB; huis in het hele boek Zach voor: Zach 1,16; 3,773; 4,9; 7,3; 8,9; 9,8;
11,13; 14,20.21. Met bveAy inwoner (participium enk. en mv.) zien we eenzelfde
verschijnsel: het is kenmerkend voor Zach 9–13 (inwoners van Jeruzalem: Zach
12,5.7.8.10; 13,1; bewoners van het land Zach: 11,6), maar wordt al gebruikt in
Zach 8,20-21: ‘inwoners van de steden van de volken’.
Dat Zach 8 vooruitblikt, blijkt ook uit de theologische interpretatie van de terugkeer uit de ballingschap door het gebruik van [vy redden Hifil74 (en [vy gered
worden Nifal75). De terugkeer is een reddingsactie van JHWH. De wijze waarop
Zach 9–14 over (het einde van) de ballingschap spreekt, vinden we al in Zach
8,7 maar niet eerder. Zach 9,16; 10,6 zijn sterk aan Zach 8,7 verwant. Het volk
wordt bevrijd ([vy redden Hifil) en door JHWH teruggebracht (Zach 10,6; bwv
––––––––––
71

72

73
74
75

VAN DER WOUDE, Zacharia, 172: “Evenzo zal Ekron (en wij mogen aannemen: ook de resterende filistijnse steden) een status vergelijkbaar met de Jebusieten, de oorspronkelijke bevolking
van Jeruzalem, krijgen. De opname van de Jebusieten in het Godsvolk (vgl. Joz. 15:63; Richt. 1:21)
wordt als voorbeeld van de inlijving van Ekron (en Asdod) in het messiaanse rijk gebezigd.”
RUDOLPH, Haggai, 197: “Das alte Nordreich war ja gegenüber Juda dadurch im Nachteil, daß
es für es nie eine Zurückführung gegeben hatte, so daß der Exilszustand schon mehrere Jahrhunderte
währte und die Hoffnung auf dessen Beendigung immer mehr entschwand. Dieser Rückstand soll
nun ausgeglichen werden: In der Endzeit wird Ephraim dasselbe Erbarmen bei Jahwe finden wie
Juda, und die so lange währende Verstoßung findet ihr Ende. […] Hier wird also die religiöse
Gleichwertigkeit der Exulanten aus dem ehemaligen Nordreich anerkannt (Jer 30,22; 31,1.33).”
MEYERS – MEYERS, Haggai, 195: ‘institution or building’; VAN DER WOUDE, Zacharia, 69:
‘tempelgebouw, niet de gemeente.’
Zach 8,7.13; 9,16; 10,6; (12,7).
Zach 9,9.
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Hi terugkeren)76, en er is een (defectieve vorm van een) verbondsformule77. Het
is eigenlijk vreemd dat er bij de afronding van Zach 1–7 in Zach 8 nog over de
ballingschap gesproken wordt alsof het einde ervan nog moet komen. Zach 8 is
het open einde dat vooruitwijst naar Zach 9–14, en niet alleen een afsluiting is
van Zach 1–8, zoals in de diachrone exegese is gesteld.
Er is nog een woord in Zach 8 dat wel in Zach 9–14, maar nauwelijks in Zach
1–7 wordt gebruikt: ~yhil{a/ God (Zach 9,7.16; 10,6; 11,4; 12,5.8; 13,9; 14,5)78.
Het wordt vooraf gebruikt in Zach 8,8.23 (én in 6,15). “God is with you. The
use of ~yhil{a/, ‘god,’ at the very conclusion of the Book of First Zechariah is
climatic. It is used only three times in Haggai (1:122, 14), all cases possibly
attributable to the compiler, and three times in Zechariah (6:15; 8:8,23), in contrast with the ubiquitous appearance of ‘Yahweh’ (about 125 times)”79.
We hebben tot nu toe woorden besproken die vanaf Zach 8 voorkomen. Er
zijn ook wortelstammen die kenmerkend zijn voor Zach 1–8. We denken hierbij
aan anq ijveren (Zach 1,14; 8,2) en @cq toornig zijn (Zach 1,2.15; 7,12; 8,14).
Het is in het kader van dit onderzoek niet mogelijk het hele vocabulaire van Zach
te onderzoeken. De diachrone analyse wijst in de richting van Zach 1–8 als
tekstcomplex, maar de vorige alinea’s tonen aan dat het vocabulaire en bepaalde
concepten in Zach 8 doorgezet worden in Zach 9–14. Het is niet evident dat
Zach 8 de afsluiting is van Zach 1–7; het kan evengoed het begin zijn van Zach
9–13/14. Zach 8 heeft een middenpositie.
Het is al meermaals ter sprake gekomen dat Zach 8 een eschatologisch karakter heeft. We hebben eerder al een omschrijving gegeven van wat we onder
eschatologie verstaan (voetnoot 8 in 4.1.1.). Aan het einde van deze paragraaf
moeten we hier nader op in gaan, omdat dit ‘genre’ in Zach 8 tot een hoogtepunt
komt. Wat in de exegese met eschatologie door de verschillende auteurs wordt
––––––––––
76
77
78
79

Het gebruik van awb Hi wijst in dezelfde richting (Zach 8,8; 10,10; 13,9); het heeft ongeveer dezelfde betekenis als bwv Hi.
Zach 9,16: “hun God […] zijn volk.” Zach 10,6: “Ik ben JHWH, hun God.” In Zach 8 staat de
verbondsformule in het vers dat direkt op 8,7 volgt: “En zij zullen voor Mij een volk zijn, en Ik zal
voor hen God zijn in waarheid en gerechtigheid” (8,8).
(twabc) hwhy komt in alle hoofdstukken voor en is tamelijk gelijkmatig over het hele boek verdeeld.
MEYERS – MEYERS, Haggai, 442.
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bedoeld is niet steeds duidelijk; dit geldt eveneens voor apocalyptiek80. Dat
eschatologie en apocalyptiek een grote rol spelen in Zach staat vast. Dat deze
‘genre’s’ niet in alle hoofdstukken op dezelfde wijze voorkomen, is ook duidelijk.
Wij kunnen in het kader van deze studie geen uitputtende verhandeling schrijven
over alle facetten van eschatologie en apocalyptiek (definitie, oorsprong, genre
enz.) en over de onderlinge verhouding tussen beide; we stellen dit onderwerp
slechts aan de orde in zoverre de studie van de compositie van Zach ons daartoe
aanzet. Het eschatologisch-profetische en apocalyptisch-profetische karakter van
de tekst ontwikkelt zich en is daarom ook een argument dat nodig is om Zach 1–
14 in te kunnen delen. Ook Zach 14 wordt in deze fase van het onderzoek betrokken.
Het wordt algemeen aanvaard dat eschatologie en (proto-)apocalyptiek beide
in het boek Zach voorkomen, en de mening kan verdedigd worden dat (proto-)
apocalyptiek zich vanuit eschatologische profetie heeft ontwikkeld81. Bij eschatologie gaat het om een heilvolle toekomst. Historische positieve en negatieve
ontwikkelingen worden in de toekomst overtroffen en geïdealiseerd en zonodig
getransformeerd. Eschatologie blijft niet staan bij het beschrijven van historische
ontwikkelingen en geeft ook niet de verhalen uit het verleden, maar richt zich op
een gelukkige tijd. Soms zijn er positieve ontwikkelingen die hoop bieden voor
de toekomst, en soms zijn er negatieve waarvan men hoopt dat deze in de toekomst zullen worden bijgesteld. De vroeg na-exilische tijd met als belangrijke
kenmerken: de herbouw van de tempel en de traditie van de profetieën van Jes
40vv; Ez 40–48, bood aanknopingspunten voor een nieuwe harmonisering van
de samenleving in Juda. Ook de terugkeer van Zerubbabel naar Jeruzalem gaf
gelegenheid tot gespannen verwachtingen ten aanzien van het herstel van de
davidische dynastie (Hag 2,23). De eschatologie ontwikkelde zich naarmate
verwachtingen niet haalbaar of niet realiseerbaar bleken. Een meer teleologische
tendens tekende zich af in de mate dat profetieën nog niet tot vervulling waren geko––––––––––
80

81

SMEND, Eschatologie, 261: “Von der Strenge, mit der man den Begriff der Apokalyptik definiert,
hängt es ab, wieviel davon man schon von vornherein apokalyptisch nennen kann. Häufig geschieht
das bei Ez 38f; Jes 24–27 (‘Jesaja-Apokalypse’); Joel und Sach 12–14, aber es gibt auch Gründe,
die Apokalyptik bereits mit den Nachtgesichten des Sacharja beginnen zu lassen (Gese). Unstreitig
gehört das Buch Daniel in die Apokalyptik.”
HANSON, Apocalypses, 281. Vgl. SMEND, Eschatologie, 256-257: “In Gestalt der Apokalyptik
ist eine wesentliche Fortbildung eschatologischen Denkens bereits im Alten Testament vertreten;
und diese, damit aber zugleich die biblische Eschatologie überhaupt, hat ihre stärkste Wurzel in
der Prophetie.”
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men, maar wel als profetieën gelezen bleven worden. In deze historische context
ontwikkelde zich het concept van een eindtijd, een dag in de toekomst. Het was niet
belangrijk om te weten wanneer deze dag zou komen, maar wel wat er op deze dag
zou moeten gebeuren en welke beloften en verwachtingen op die dag door JHWH
zouden worden ingelost.
Apocalyptiek verschijnt daar waar JHWH’s interventie een omkering tot gevolg heeft van de natuurlijke en aardse constellatie. De wereld kan zich in moreel
opzicht dermate in de verkeerde richting ontwikkelen dat een heilzame toekomst
alleen nog maar vorm kan krijgen door een radicale interventie van JHWH in de
scheppingsorde. In dergelijke noodsituaties is een drastisch ingrijpen van JHWH
nodig. In Zach 14 is er van een dergelijke nieuwe orde sprake: het heuvelachtige
landschap rondom Jeruzalem ondergaat veranderingen — de Olijfberg splijt uiteen en Jeruzalem komt op de hoogste berg te liggen — en de wisseling van dag
en nacht houdt op te bestaan82. In de (proto)-apocalyptiek wordt impliciet een
belangrijke theologische uitspraak gedaan: JHWH zal ingrijpen en een nieuwe
wereld stichten die beantwoordt aan het heil dat Hij voor zijn volk heeft bedoeld.
Kenmerken van apocalyptiek zijn: de indeling van de geschiedenis in tijdvakken
(bijv. Dan 9; Apoc 20), de barensweeën die leiden tot het ingaan van de eindtijd,
het martelaarschap (bijv. Apoc 17,6), het epigone karaker van de teksten, de
pseudonimiteit van de auteur, het zich openen van de hemel en de nieuwe kosmische orde. De meeste van deze kenmerken komen in Zach niet voor.
Apocalyptiek heeft ook opmerkelijke literaire kenmerken. De communicatie
van JHWH met de ziener door middel van visioenen en het optreden van de engel is typisch voor deze vorm van literatuur (bijv. Ez 1; 40,1–48; Dan 10; Apoc
1,9-10; 4,1). Deze literaire kenmerken komen in ieder geval in Zach 1,1–6,8
voor, het gedeelte dat het meest bij de historische situatie van de eerste jaren na
de ballingschap aansluit (niet alleen in historisch opzicht, maar ook literair, vanwege de opschriften van Zach 1,1.7; 7,1). Er is in de visioenen sprake van een
heilzame toekomst die door JHWH wordt bewerkt: Hij maakt het mogelijk dat
––––––––––
82

PETERSEN, Eschatology, 578: “One senses, in such texts as Zechariah 14, the notion of a
fundamentally different sort of cosmic and social order, one in which the experience of time,
natural order, social existence, religious affiliation, even Yahweh’s lordship, will be of a fundamentally
different sort from that which had existed earlier. Whereas earlier eschatology had focused on an
‘end,’ with apocalyptic literature a new age is foreseen. There is something beyond ‘the end.’
Concern with the new time appears as one hallmark of apocalypticism.”
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Jeruzalem weer uitgroeit tot de centrale plaats om in te wonen (Zach 1–2), Hij
weert de vijanden, die het volk in de verstrooiing hadden gebracht, af (Zach 2,14), Hij zuivert Juda van onreinheid door de goddeloosheid naar Sinear te transporteren (Zach 5) en Hij zorgt voor de aanstelling van nieuwe leiders (Zach 3;
4). Deze beloften komen tot Zacharia door middel van de visioenen waarin de
engel optreedt en uitlegt wat er te zien is. Er is in Zach 1–6 geen sprake van een
omkering van de kosmische orde en in zoverre kunnen we deze visioenen dan
ook geen apocalyptiek noemen.
Het accent ligt in Zach 1–6 op de mogelijke historische verwerkelijking van
het heil voor het nieuwe Juda en Jeruzalem. Het volk keert langzaam (en slechts
gedeeltelijk!) terug naar Juda, de tempel wordt daadwerkelijk herbouwd en de
aanstelling van Jozua en Zerubbabel lijkt aanvankelijk een eigen bestuur mogelijk te maken (al is het maar in de ogen van een enkele idealist). Een verdergaande eschatologisering83 doet zich echter ook al voor; dit blijkt uit de
Zukunftereignisformel (Zach 2,15; 3,10). In Zach 2,15 worden op een totaal
onverwacht moment de volken als pelgrims voor Jeruzalem geïntroduceerd, en in
Zach 3,10 is er sprake van een geïdealiseerde toekomst onder de wijnstok en de
vijgeboom. Beide teksten harmoniëren niet met de contekst84.
Zach 8 is een bij uitstek eschatologisch hoofdstuk, niet vanwege de Zukunftereignisformel — deze komt namelijk niet voor (behalve Zach 8,23: hM'hh
e ' ~ymiY B' ; in
die dagen) — maar vanwege de inhoud. Het onderscheidt zich abrupt van Zach
7, dat eindigt met een aankondiging van een nieuwe ballingschap in het geval dat
het volk niet naar de profeten wil luisteren. Een dergelijke onheilsprofetie komen
we in Zach 8 niet meer tegen. In de tien orakels worden de positieve perspectieven samengebracht. Er wordt hiervoor een kritische selectie gemaakt uit het
––––––––––
83

84

Vgl. DE VRIES, From Old Revelation, 330: “At early redactional levels the historical element is
maintained in prominence, but at more remote levels this gives way to the spiritualizing and the
eschatological. The redactors were now forecasting new situations or conditions rather than unitary
events. Their concern was less for the immediate future and more for an eventual new state of
being lying in the remote future.”
Vgl. DE VRIES, From Old Revelation, 216: “Zech 3:10, introduced by aWhh; ~AYB; and the oracle
formula, interprets the foregoing private oracle to Joshua, concerning his and the community’s
proximate future, in terms of its general effect in the remote future.” Of De Vries Zach 2,15 ook als
een latere invoeging beschouwd, is niet duidelijk; hij behandelt de tekst in ieder geval niet, omdat
aWhh; ~AYB; op die dag niet secundair is (blz. 39). Er kunnen echter andere redenen zijn waarom we
Zach 2,15 wel als secundair zouden moeten beschouwen.
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voorafgaande materiaal en de voorafgaande thematieken van Zach 1–785. We
kunnen in dit verband denken aan de hernieuwde betekenis van Jeruzalem (Zach
8,2-3; vgl. 1,14-17; 2,10-11; 3,2), JHWH’s inwoning (Zach 8,3; vgl. 1,16; 2,15),
de herbevolking van Jeruzalem (Zach 8,4-5; vgl. 2,8), het einde van de ballingschap (Zach 8,7-8; vgl. 1,12; 2,1-4.10), het verbond (Zach 8,8; vgl. 2,15), de
herbouw van de tempel (Zach 8,9-13; vgl. 1,16; 4,9; 6,12-15), de verandering
van gedachten van JHWH (Zach 8,14; vgl. 1,12), de morele aansporingen (Zach
8,16-17; vgl. 7,9-10), het vasten (Zach 8,19; vgl. 7,3-7) en de komst van de volken (Zach 8,20-23; vgl. 2,15). Het accent in Zach 8 ligt op het toekomstig heilsbestel86. Het eschatologische karakter van Zach 8 blijkt verder ook uit de gezamenlijke vermelding van Israël en Juda (Zach 8,13), die een hereniging impliceert die wel belangrijk is voor de identiteit van het volk maar historisch niet
meer gerealiseerd zal kunnen worden. De deportatie van de stammen van het
Noordrijk had plaats in 722 v.Chr., anderhalve eeuw eerder dan de deportatie
door Nebukadnessar. We kunnen het ons niet goed voorstellen dat de Israëlieten
uit het Noordrijk in 520 v.Chr. nog als zodanig bekend waren. Belangrijker is
echter dat in de herinnering van het Judeese volk het Noordrijk wel degelijk een
rol bleef spelen.
Although the twelve tribes of Israel were actually united politically for only a short period in all of
history, under the reigns of David and Solomon, in the minds of the people there clearly existed
the conviction that despite their political and religious differences, the ‘people of God’ consisted
of the twelve tribes, and this feeling was expressed in passages such as this, which promised
reunion one day87.

Gowan spreekt in het bovenstaande citaat over Ez 37,15-23; Jer 3,18; 30,3;
Zach 10,6-12, maar hetzelfde theologische concept speelt ook een rol in de
toekomstverwachting van het volk Gods in Zach 8,13 (en 9,1.10). De ideale
eindtijd van het volk Gods moet een tijd zijn, waarin het Noordrijk weer met het
Zuidrijk verbonden is.
Een belangrijk kenmerk van eschatologische teksten is de prominente aanwezigheid van Jeruzalem/Sion (Zach 8,2.3.4.8.15.22). Dit is een thematische reden
waarom we Zach 8 als een eschatologische tekst mogen zien. Gowan noemt
––––––––––
85
86
87

Er is in Zach 8 niet een epigoon aan het werk geweest.
We kunnen de visie van Schaefer onderschrijven, afgezien van zijn mening dat Zach 7 en 8 bijeen
horen: “In chaps. 7–8 the concerns of the first part of the book culminate in a vision of peace and
prosperity” (SCHAEFER, Zechariah 14, 372).
GOWAN, Eschatology, 25.
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Jeruzalem ‘an eschatological symbol’; al wat hij als belangrijke thema’s ziet van
de oudtestamentische eschatologie komt overeen met Zach’s visie op Jeruzalem88:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gods volk wordt de mogelijkheid gegeven naar het beloofde land terug
te keren (Zach 8,7-8).
Er wordt geen koning genoemd, en dat is niet verwonderlijk, want een
‘messiaanse figuur’ komt niet frequent in het Oude Testament voor.
Er gaat geen dreiging meer uit van de volken (Zach 8,13); zij komen
vrijwillig naar Jeruzalem (Zach 8,20-23).
Het volk van Sion maakt het mogelijk om Jeruzalem te karakteriseren als
een betrouwbare stad (Zach 8,3).
Vrede en veiligheid is voor iedereen weggelegd (Zach 8,4-5).
De vloek van de natuur (Zach 8,10a) zal worden gekeerd; het land zal
weer vruchtbaar zijn (Zach 8,12).

De veelvuldige vermelding van Jeruzalem is kenmerkend voor eschatologische
teksten. De ideale toekomst wordt op haar geprojecteerd. In Jeruzalem zal de
toekomst van het volk voltooid worden. Jeruzalem symboliseert alles wat het
volk van God verwacht. Zach 8 is een onderdeel van de compositie van Zach met
een eigen eschatologisch karakter.
Zach 14 gelijkt in zoverre op Zach 8 dat het ook een samenvattend karakter
heeft. Dit blijkt uit de vermelding van Jeruzalem, die vanaf Zach 12 sterk toeneemt89 en in Zach 14 wordt geïntensiveerd, en uit de Zukunftereignisformel,
waarvan het gebruik in Zach 14 tot een climax komt in het opschrift van Zach
14,1 en in het zevenvoudige gebruik ervan in de tekst zelf. De theologie van de
dag van JHWH culmineert in Zach 14. Belangrijke thema’s die in Zach 14 terugkomen zijn de belegering van Jeruzalem door de naties en de deportatie van het
volk (Zach 14,1-2; vgl. 10,9; 12,2-9; 13,7-8), de strijdvaardigheid van JHWH
(Zach 14,3-5; vgl. 9–10) en de bedevaart der naties (Zach 14,16-21; vgl. 2,15;
8,20-23). Dit zijn de grote thematieken die bij het sluiten van het boek Zach de
toon zetten. Schaefer ontdekt ook diverse parallellen tussen Zach 8 en 14:
––––––––––
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GOWAN, Eschatology, 4.
In de hoofdstukken 10–11 ontbreekt Jeruzalem/Sion geheel.
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“Chapters 8 and 14 have in common four elements of the Jerusalem tradition:
the city will be the source for the fertility of the whole land (8:4-5, 12); Zion will
be a mountain above the surrounding country (8:3; 14:10-11); Jerusalem will be
the central place for worship and religious enlightenment for all peoples (8:2023; 14:16-19), destined to be holy (8:3; 14:20-21)”90. Dat Schaefer in tegenstelling tot Mason een omgekeerde ontstaansvolgorde hanteert is voor de compositie
als zodanig niet van belang91. De Sionstheologie is een belangrijk kenmerk van
Zach 8 en 14 (en van Zach 1–2).
It is striking that the same set of themes concerning Jerusalem ends both Proto- and DeuteroZechariah: (1) fertility in the land resulting from God’s presence (8:4-6; 14:8,16-19); (2) Jerusalem
as the center of worship (8:20-23; 14:16); (3) Jerusalem as a holy city (8:3; 14:20-21). [...] Continuity
does exist between both parts at points where Jerusalem is seen as God’s residence and the source
of life and blessing for the whole world. This linking of the two parts is particularly evident in
chaps. 8 and 1492.

Zach 8 en 14 vormen beide een samenvatting van het voorafgaande profetische materiaal. Beide brengen het toekomstideaal tot een afrondend hoogtepunt.
In deze zin lijken beide hoofdstukken op elkaar. Zach 14 is ten opzichte van
Zach 8 een nieuw theologisch concept waarin de ontwikkelingen van de tussenliggende hoofdstukken zijn verwerkt.

4.4. Conclusie
We kunnen nu de resultaten van ons onderzoek naar de compositie van Zach
1–14 samenvatten en een eigen hypothese formuleren. De tekst van Zach 1–14
zoals die nu voor ons ligt, vormt een weloverwogen compositie. De indeling van
het boek in vier delen is niet toevallig, al kunnen er allerlei historische (en misschien soms triviale) redenen zijn geweest die tot de totstandkoming van het
boek hebben geleid. Op dat terrein liggen echter niet onze onderzoeksvragen. We
merken allereerst op dat het lang niet altijd zo eenvoudig is strikte scheidingen
––––––––––
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SCHAEFER, Zechariah 14, 382.
SCHAEFER, Zechariah 14, 382: “MASON, ‘The Relation,’ 231, infers that chaps. 1–8 has influenced
the formulation of the prominence of the Jerusalem tradition in chaps. 9–14. This hypothesis needs
to be examined more closely, for it is equally conjecturable that chap. 8 along with other abovementioned texts, with their themes of Yhwh’s return to Zion, Jerusalem’s prosperity, and the place
of enlightenment for all people, were composed under the influence of chap. 14 as a prefiguration
of the finale.”
HARTLE, Literary Unity, 150.
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aan te brengen tussen het ene en het andere tekstdeel93. De tekst van Zach 1–14
is op de eerste plaats een doorlopende tekst; hoofdstukindelingen zoals wij die
gewend zijn, kent de oorspronkelijke tekst niet. We mogen dit niet uit het oog
verliezen. Dit wil overigens niet zeggen dat er niet een indeling mogelijk is, en
dat er niet sprake kan zijn van een compositie van deelteksten in één grote tekst.
De verbindingselementen tussen deze teksteenheden zijn echter niet steeds even
helder en eenduidig.
Zach 8 vormt het centrum van de compositie. Het bestaat uit tien orakels en
heeft een samenvattend karakter. Thema’s uit de voorafgaande hoofdstukken
worden er opnieuw aan de orde gesteld. Het gaat hierbij om de identiteit van
Sion (Zach 8,2-5; vgl. Zach 1–2), maar ook om de morele aansporingen die
direkt aan de toehoorders worden gericht (Zach 8,16-17; vgl. 7,9-10). Zach 8
staat niet los van historische omstandigheden — er wordt gerefereerd aan de
bouw van de tempel en aan de vastenpraktijk — maar een historische setting,
zoals in Zach 1–7, ontbreekt. Dit blijkt uit de beginwoorden in Zach 8,1: de
Wortereignisformel heeft geen adressaat meer. In Zach 8 wordt het verschijnsel
van de verspreid voorkomende orakels (in Zach 1–7) tot het genre bij uitstek;
visioenen en narratieve teksten ontbreken. Het is duidelijk eschatologisch van
aard en het bevat louter positieve heilsuitspraken: de tijd keert zich ten goede,
het volk hoeft er alleen maar aan mee te werken om deze heilstijd te kunnen ervaren.
Zach 14 is het sluitstuk van de compositie. Het gebruik van symbolische aantallen — bekend van Zach 8 — wordt hier nog overtroffen: zevenmaal ‘op die
dag’, zevenmaal ‘de volken’ en tienmaal ‘Jeruzalem’. De eindtijd-theologie, die
vanaf Zach 12 een grote vlucht heeft genomen, wordt samengebracht in Zach 14
en ingeleid door de plechtige aanvangswoorden “zie, de dag komt voor JHWH.”
De eschatologisch-(proto-)apocalyptische toon van het hoofdstuk wordt hiermee
gezet. Evenals in Zach 8 speelt ook in Zach 14 het toekomstige Jeruzalem een
vooraanstaande rol, en worden als slotaccoord van de Sionstheologie de volken
in het heilsbestel betrokken. Deze thematiek is kenmerkend voor beide hoofdstukken en maakt Zach 8; 14 tot steunpilaren van de tekst van Zach 1–14. Een
––––––––––
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We hoeven hiervoor maar te verwijzen naar de vele verschillende voorstellen die er gedaan zijn
voor de perikopenindeling van Zach 9–13.
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bijzonder kenmerk waardoor Zach 14 onderscheiden wordt van de rest van het
boek is het ontbreken van enig stuctuurelement zoals een Botenformel of een
Wortereignisformel.
De overige hoofdstukken hebben ook een eigen karakter. Zach 1–7 kan onderverdeeld worden in drie ongelijke delen: 1,1-6; 1,7–6,15; 7,1-14, waarbij het
middelste en langste deel de acht visioenen bevat afgewisseld met orakels, en het
eerste en het laatste deel verwijzen naar de tijd van de vroegere profeten en de
voorvaderen om het contemporaine volk tot een ommekeer te bewegen. De
nachtgezichten en orakels worden in de beginjaren van koning Darius I geplaatst
(520-518 v.Chr.). Zach 9–13 bestaat uit een veelheid van profetieën waarin o.a.
de strijd met de volken en de moeizame verhouding met de leiders een grote rol
spelen. Er is een gering aantal structuurelementen aanwezig, die gebruikt kunnen worden om de tekst verder onder te verdelen (Zach 9,1; 11,4; 12,1). Het
thema Jeruzalem is ook in deze hoofdstukken niet onbelangrijk; het vormt een
interne inclusie en leunt ‘aan de binnenkant’ aan tegen de beide pijlers die dit
tweede grote tekstblok van Zach markeren, te weten Zach 8; 14. Jeruzalem
wordt namelijk vermeld in Zach 9,8-17 en in 12,1–13,1, terwijl Zach 10–11
geheel vrij blijft van deze thematiek.
Zach 8 is van het geheel van de compositie het centrum. Het blikt terug in
zoverre het de historische situatie van de vroeg na-exilische periode nog laat
doorklinken, en in zoverre het aansluit bij een literair genre dat in Zach 1–7
voorkomt. Het wendt zich af van 1–7 en blikt vooruit naar 9–14, omdat het
eschatologisch is en de thematiek van Jeruzalem naar de toekomst transponeert.
Wat betreft de Sionstheologie vormt Zach 8 het middelpunt; de aanzet voor deze
theologie wordt gegeven in Zach 1–2 en afgesloten in Zach 14. Ook het vocabulaire wijst erop dat Zach 8 de overgang vormt tussen beide grote tekstblokken
van 1–7 en 9–13.
Dat Zach 8 het centrum is van het boek, is in het licht van de moderne exegese
niet ongewoon. Een van de weinige auteurs die Zach 8 in het midden van de
compositie plaats is Bauer (1992). Hij bestudeert het driedelige corpus van Hag–
Zach–Mal en beschouwt het als één compositie met Zach 7–8 als het centrum:
Hag; Zach 1–6; Zach 7–8; Zach 9–14; Mal. Zijn resultaten betreffende de compositie zijn louter op synchroon onderzoek gebaseerd94. Socio-economische
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motieven doortrekken het geheel, en economische voorspoed is gekoppeld aan
de bouw en het functioneren van de tempel. “Das große und übergreifende Thema
des Haggai–Sacharja–Maleachi–Korpus besteht in der Koppelung wirtschaftlichen
Wohlergehens an gerechte Strukturen in einer ‘theophoren’ Gesellschaft”95. De tempel heeft een economische waarde en functie, en die is van grote invloed op de
welvaart. Hetgeen door Hag werd bedoeld en hetgeen in Zach 1–6 in visioenen
wordt geschouwd, is in Zach 7–8 gerealiseerd96: de tempel functioneert en dit
leidt tot zegen. “An diesem Ort fließen die Schätze aus aller Welt zusammen,
dort ist eine globale Macht angesiedelt, und dort hat ein den Erdkreis
umspannender Kultus seinen Mittelpunt. ‘Völker und Nationen’ werden dorthin
kommen, um kultische Feste zu feiern”97. In tegenstelling tot ons houdt Bauer
hfst. 7–8 bij elkaar. Hiervoor zijn echter onvoldoende gronden aan te wijzen
zoals wij hebben aangetoond. De zeer recente commentaar van Willi-Plein
(2007) lijkt eerder bij onze these aan te sluiten: “Allerdings kann v.a. für die
Worte in Sach 8 nicht immer sicher bestimmt werden, ob sie Ausklang von
«Protosacharja» (Sach 1–8) oder vielmehr Vorausblick auf «Deuterosacharja»
sind”98. Vanuit zijn middenpositie kijkt Zach 8 als het ware neer op de beide
teksteenheden waarin zich de dagelijkse gang van zaken en de dagelijkse strijd
afspeelt, en het kijkt vooruit naar de volgende top, op het einde van het boek.

––––––––––
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BAUER, Zeit des Zweiten Tempels, 95: ‘eine um ein Zentrum herum gestaltete Ringkomposition’;
vgl. blz. 138: “Die Gesamtstruktur des Textbereiches von Hg 1,1 bis M 3,24 zeigt eine thematische
Stringenz, die auf ein wohldurchdachtes Ganzes einer Haggai–Sacharja–Maleachi–Korpus schließen
läßt. Die Vielzahl von Wiederaufnahmen bestimmter Begriffe und Formeln, die insgesamt einem
einzigen Prozeß zugeordnet sind, haben zu dieser Annahme geführt.”
BAUER, Zeit des Zweiten Tempels, 14.
BAUER, Zeit des Zweiten Tempels, 96.
BAUER, Zeit des Zweiten Tempels, 137.
WILLI-PLEIN, Haggai, 51.
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5. Inleiding tot het literaire drama
5.1. Wat is een dramatische tekst?
In het vorige hoofdstuk zijn we op basis van synchroon literair onderzoek tot
de conclusie gekomen dat het zinvol en mogelijk is om Zach te lezen als een
tekst die bestaat uit vier delen: Zach 1–7; 8; 9–13; 14, en niet uit twee: Zach 1–
8; 9–14 of drie: Zach 1–8; 9–11; 12–14, en dat hfst. 8 beschouwd kan worden
als het middelpunt en hfst. 14 als de apotheose. We zetten onze synchrone analyse nu vanuit een ander gezichtspunt voort om meer zicht te krijgen op de onderlinge verhoudingen en de positie van de afzonderlijke delen. We zullen het
boek Zach benaderen als een dramatische tekst1. Modern onderzoek heeft aangetoond dat profetische teksten als een drama gelezen kunnen worden2.
Wat bedoelen we met ‘drama’? We zouden hierbij kunnen denken aan het
script van een toneelstuk, waarin diverse personages afwisselend en in dialoog
met elkaar ten tonele worden gevoerd, en waarin hun tekst staat uitgeschreven.
Het belangrijkste dat het script bevat zijn de woorden van de acteurs ofwel de
actanten. Deze actanten zijn voortdurend met elkaar in gesprek, voeren een dialoog met elkaar en reageren op elkaars uitspraken. In zijn commentaar op
Deutero-Jes vat Baltzer de bijbelse tekst als zodanig op. Hij noemt Jes 40–55 een
liturgisch drama, en gaat ervan uit dat het op diverse plaatsen werd opgevoerd
bij gelegenheid van het Pesach-feest. Hij deelt de tekst van Deutero-Jes op in zes
––––––––––
1

2

LEENE, De vroegere en de nieuwe dingen, 34, maakt terecht een onderscheid tussen een dramatische tekst en een drama. Een tekst met een aantal (i.c. drie) dramatische trekken is nog geen
drama, dat opgevoerd kan worden. Daarvoor is het nodig dat er nog aan een vierde kenmerk
voldaan wordt: plurimedialiteit (‘een zich bedienen van beeld, gebaar en geluid in allerlei vorm’).
UTZSCHNEIDER, Michas Reise, 57, gaat ervan uit dat alle profetische teksten dramatisch zijn en
op Figurenrede zijn gebaseerd. Utzschneider en Nitsche hebben onderzoek gedaan naar de dramatiek van respectievelijk Mi 1,1–4,7 (Michas Reise in die Zeit. Studien zum Drama als Genre
der Prophetischen Literatuur des Alten Testaments) en Jes 24–27 (Jesaja 24–27: ein dramatischer Text. Die Frage nach den Genre prophetischer Literatur des Alten Testaments und die
Textgraphik der großen Jesajarolle aus Qumran), waarbij de laatste zijn these bevestigt ziet door
de lay-out van de tekst van de Jesajarol uit de grotten van Qumrân (IQIsa). De afwisseling van
personageteksten wordt in Q-tekst door ‘wit’ aangegeven.
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akten, die op hun beurt weer onderverdeeld worden in scènes en afgebakend
door hymnen gezongen door een koor. Het geheel wordt voorafgegaan door een
proloog en afgesloten met een epiloog. De plaats van het koor tussen de akten
maakt het voor de actanten i.c. toneelspelers mogelijk om van kleding te wisselen
en opnieuw op te komen. Baltzer vindt in de tekst velerlei aanwijzingen voor
deze these, en hij beschouwt de tekst van Jes 40–55 als het draaiboek dat de regisseur ten dienste stond3. In de visie van Baltzer is er pas echt van een drama
sprake wanneer ook daadwerkelijk de opvoering plaats vindt: “Erst die
Aufführung macht den Text zum ‘Drama’, zum lebendigen Wort”4.
Een dergelijke historische interpretatie van drama bedoelen wij niet. Er zijn
geen aanwijzingen dat er in Israël liturgische toneelstukken werden opgevoerd,
en dat het drama ‘op de planken’ kwam. Baltzer laat zich inspireren door de
schaarse voorbeelden uit Babel, Egypte en Griekenland, maar toont niet aan dat
er daarom ook in Israël van een dergelijke opvoeringspraktijk sprake moet zijn
geweest5. De exegese ontwikkelt zich heden ten dage vooral op literair terrein.
Het enige wat we hebben, en waar we ons mee bezig moeten houden, is de tekst
die ons is overgeleverd. Als wij het boek Zach als drama willen verstaan, bedoelen wij een literair drama. Het verloop van de gebeurtenissen en de handelingen
moeten tekst-intern geïnterpreteerd worden. Als wij over Zach spreken als over
een literair drama gaat het om het genre van de tekst om het daarmee te kunnen
onderscheiden van andere literaire genre’s zoals verhalen en poëzie (epiek en
lyriek).
Wat zijn de kenmerken van een dramatische tekst? We hebben al gezien dat
de tekst grotendeels bestaat uit gesproken tekst, d.i. de tekst waarmee de actanten zich tot elkaar en tot het impliciet aanwezige publiek richten. We noemen
dit onderdeel van het drama lexis6. De lexis in strikte zin bestaat uit de woorden
––––––––––
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BALTZER, Deutero-Jesaja, 38: “[…] dass Jes 40–55 zunächst »Festrolle« für den Festleiter ist. Es
ist eine Art »Drehbuch«, in der Terminologie der Autoren zu den ägyptischen Texten »libretto«
oder »aide-mémoire«.”
BALTZER, Deutero-Jesaja, 38.
Er is één bijbels drama bekend, handelend over Mozes en over de uittocht van Israël uit Egypte.
Het is door de joodse tragedieschrijver Ezechiël geschreven in het Grieks en dateert waarschijnlijk
uit de 3e eeuw v.Chr. (Alexandrië). Het neemt het bijbelse verhaal over en breidt dit uit met midrasjteksten. Het is, ook al bij klassieke auteurs, bekend onder de naam Exagoge (Uittocht) en onder
andere in 1983 uitgegeven door E. Vogt, Tragiker Ezechiel, Jüdische Schriften aus hellenistischrömischer Zeit IV, Poetische Schriften (vgl. BALTZER, Deutero-Jesaja, 37).
Vgl. NITSCHE, Prophetische Texte, 159.
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en de redevoeringen die de diverse personages in de mond worden gelegd. De
lexis vormt de eigenlijke Haupttext van het geschrift. De profetische tekst geeft
niet vooraf een lijstje met acteurs, zoals het script van een modern of klassiek
westers toneelstuk; hij geeft ook niet expliciet aan welke passages door welke
acteur worden uitgesproken. Onderzoek van de tekst zal dit moeten uitwijzen.
Welke personages er voorkomen en wie wat zegt, maakt een belangrijk onderdeel uit van ons onderzoek. De personages die ín de tekst van het drama voorkomen (de tekst-interne personen) noemen we de actanten of de dramatis
personae. Het zijn de handelende, sprekende en toegesproken personen7; zij
presenteren zich rechtstreeks en zonder de bemiddeling van een verteller aan het
publiek8.
Volgens Leene is dit het eerste kenmerk van dramatische teksten: “in de dramatische tekst ontbreekt de verteller als de bemiddelende instantie tussen de
voorgestelde geschiedenis en de recipient. Dat heeft ingrijpende gevolgen, want
het doet de indruk ontstaan van onmiddellijke tegenwoordigheid van het voorgestelde gebeuren, van gelijktijdigheid tussen wat zich afspeelt en de receptie daarvan door de dramatoeschouwer of -lezer”9. Profetische teksten hebben inderdaad
een direct karakter: de (goddelijke) uitspraken worden direct tot het publiek gericht. Er is geen verteller die ze kan omschrijven, verzachten, interpreteren of
contextualiseren. Een ander kenmerk van drama — en dat zit eigenlijk in het
vorige besloten — is dat “de gepresenteerde geschiedenis onmiddellijk tegenwoordig is”10. Wat gezegd wordt, gebeurt op het moment zelf. Het gaat in een
drama niet óver gebeurtenissen uit het verleden die vanuit historische interesse
nog eens worden opgediept, maar de (impliciete) toehoorder raakt ‘onbemiddeld’
betrokken in de geschiedenis zelf. Een volgend kenmerk dat uit deze twee als
vanzelf naar voren komt, is het performatieve karakter. Het spreken zelf is eigenlijk al de handeling. Wat er gezegd wordt, vindt ook plaats. En dit vergroot de
directe betrokkenheid van het publiek. Een laatste consequentie van deze kenmerken is de beleving van tijd. In verhalende literatuur is het heel gebruikelijk
dat over een kortdurende gebeurtenis een uitvoerige verhandeling gegeven wordt.
––––––––––
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UTZSCHNEIDER – NITSCHE, Arbeitsbuch, 85: “[…] Akteure, also handelnden, sprechenden
oder angesprochenen Personen […].”
HOUSE, Unity, 40: “Epics normally are narrated by some person chosen by the author, lyrics are
narrated by the authors himself, and dramas […] are narrated through direct presentation.”
LEENE, De vroegere en de nieuwe dingen, 30-31.
VAN DER WOUDE (Annemarieke), Geschiedenis, 28.
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Het is bijv. mogelijk de gedachten en gevoelens van de actant, die een bepaalde
handeling wil stellen, uitgebreid te beschrijven. De tijd die de beschrijving van de
handeling in het boek inneemt staat in geen verhouding tot de duur van de handeling in werkelijkheid. In dramatische literatuur kan deze discrepantie tussen
verteltijd en vertelde tijd nooit zo groot zijn. Het vertelde is direct aanwezig en
sluit bespiegelingen uit. Bij dramatische teksten moeten er andere manieren zijn
om dit soort achtergronden naar het publiek over te brengen.
In een drama komen ook passages voor die niet worden uitgesproken door een
van de dramatis personae. Het gaat hierbij om aanwijzingen, toelichtingen, inleidingen of beschrijvingen van een verteller. We noemen dit Nebentext:
Der Nebentext besteht aus allem, was nicht von den Charakteren gesprochen wird, also aus den
Bezeichnungen der Sprecher (den Rollennamen vor einer Figurenrede) und aus den
Regiebemerkungen (Schauplatzschilderungen, Hinweise auf Geräusche und Musik, auf
Tageszeiten, auf die psychische Verfassung der Charaktere, Hinweise auf stummes Spiel)11.

In narratieve teksten vormt dit het belangrijkste deel van het geschrift. Een
verteller schets een situatie en deelt mee wat de personages doen, zeggen of voelen. Tussen de (hoofd)personen van het verhaal en de lezer opereert een bemiddelende instantie, die de gebeurtenissen (soms fictief) uit het verleden communiceert met en interpreteert voor de lezer. In een dramatische tekst blijft deze tekstvorm tot een minimum beperkt. Omdat louter Figurenrede de lezer voor grote
vragen en problemen kan stellen, is de Nebentext wel essentieel. Om de woorden
van de personages te kunnen begrijpen is het veelal belangrijk te weten in welke
omstandigheden zij optreden.
De Haupttext zelf kan ook aanwijzingen bevatten voor de context waarin het
drama zich afspeelt. Uit wat de personen zeggen, kunnen conclusies worden
getrokken over de omstandigheden waarin we het verhaal moeten plaasten, en
over de situatie waarin de personages zich bevinden. Deze aanwijzingen in de
Haupttext noemen we Wortkulissen: “Beschreibungen von Szenerie und
Situationen in den Reden der Figuren”12. Samen met de Nebentext spreken we
hier van opsis. Dit zijn de elementen in de tekst die ons een optische voorstelling
geven en die de context vormen waarin de woorden van de acteurs worden uitgesproken.
––––––––––
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NITSCHE, Prophetische Texte, 159.
NITSCHE, Jesaja 24–27, 44, voetnoot 16.
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Lexis en opsis vormen samen de profetische tekst. Het zijn de tekstuele en de
visuele elementen samen die een drama laten ontstaan. Als we vanuit deze twee
gezichtspunten de tekst analyseren, moet er een betekenis te ontdekken zijn. Er
ontstaat bij het lezen een opeenvolging van scènes en handelingen die een plot
bouwen: “Durch die Figurenreden und die provozierte optische Vorstellung entsteht ein Plot”13. De personages van het drama bouwen in een bepaalde setting
met elkaar een relatie op, die problematisch kan zijn en vraagt om een oplossing.
De afloop van dit ‘verhaal’ noemen we plot. Dikwijls gaat het om het ontstaan
van een moeilijke en ingewikkelde situatie en om de uiteindelijke ontknoping14.
Dit handelingsverloop kunnen we in het drama alleen maar aan de weet komen
via het door de personages gesproken woord; er is geen verteller die toelichting
kan geven15.
In de beschrijving die Leene geeft van het karakter van drama, komt plot niet
als een kenmerk voor. Van der Woude (Annemarieke) maakt dit nog eens duidelijk en valt Leene hierin bij: “Naar mijn overtuiging is de aanwezigheid van een
plot in een dramatische tekst te weinig onderscheidend ten opzichte van verhalende en poëtische teksten. Goede verhalen zijn immers altijd gebouwd rond een
plot. En zelfs een gedicht kan een plot bevatten”16. Plot is geen typisch kenmerk
van drama, het behoort ook bij andere vormen van literatuur. Maar in zoverre
een drama een geschiedenis tot inhoud heeft — en dat bevestigt Van der
Woude17 — heeft het ook een plot. Het is dan misschien geen onderscheidend
––––––––––
13
14

15

16
17

NITSCHE, Prophetische Texte, 158.
HOUSE, Unity, 115, geeft de volgende werkdefenitie: “From this brief survey it is possible to offer
a working definition of ‘plot’. Plot is a selected sequence of logically caused events that present a
conflict and its resolution by utilizing certain established literary devices (introduction, complication,
crisis, denouement, etc.). Further, it is character-oriented, normally reflects a comic or tragic
perspective, and must have an important message to proclaim.”
HOUSE, Unity, 57-58: “First-person narration best fits drama because it forces a writer to allow
characters to speak for themselves. Nothing can be told about a plot or person unless it is uncovered
through a character’s speeches or actions. […] Third-person narration enjoys many luxuries not
afforded the dramatist. For example, the writer of prose narrative can insert personal opinion about
a character or event into a work. [...] The narrator may be either reliable or unreliable, all-knowing
or limited, sane or insane [...] biased or unbiased. [...] In a third-person narrated plot the author
exercises great power over the audience in that the reader only knows what the writer chooses to
disclose.”
VAN DER WOUDE (Annemarieke), Geschiedenis, 33-34.
VAN DER WOUDE (Annemarieke), Geschiedenis, 34-35: “Verder onderscheiden dramatische
en verhalende teksten zich ten opzichte van poëtische omdat zij een geschiedenis tot inhoud hebben. […] Evenals een verhalende tekst presenteert een dramatische tekst, het is zojuist al genoemd, een story, een geschiedenis (histoire, Geschichte). ‘Een geschiedenis is een serie logisch
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criterium, maar wel een criterium en dus een onderdeel van het onderzoek naar
de dramatiek van een tekst. Naast de lexis en de opsis is ook het plot een belangrijk onderdeel van het literaire drama.
Het boek van de profeet Zacharia is een literaire en canonieke eenheid, en
onze belangrijkste onderzoeksvraag is of deze eenheid niet gevonden kan worden
op het niveau van het drama, op de interactie tussen de diverse tekst-interne personages in hun historische omgeving. De compositie van het boek is op een
drama gebaseerd. Dit wil niet zeggen dat Zach 1–14 in één keer geschreven
moet zijn; dit beweren wij geenszins. Het boek als geheel kan echter, in de afrondende fase van zijn ontstaan, vanuit een bepaald dramatisch gezichtspunt geconcipieerd zijn, waarbij de teksten die reeds bestonden in een nieuwe (of in een met
het verleden continue) samenhang werden gebracht.

5.2. Kenmerken van het boek Zacharia
Er kunnen bij het dramatische karakter van Zach vragen gesteld worden; het
is niet vooraf evident dat het om een dergelijke tekst gaat. Zach bevat nogal wat
narratieve elementen, meer dan sommige andere profetenboeken18. Bij het lezen
van Zach valt het direct op dat de profeet als een verteller ‘op de Bühne’ verschijnt19. Hij ontvangt in een nacht een achttal visioenen en hij vertelt deze aan
zijn publiek (Zach 1–6). Zacharia staat als het ware op het toneel en declameert
wat hij gezien heeft en hoe hij met de engel over de betekenis heeft gecommuniceerd. In deze visioenen komen diverse personages voor waarvan de meeste anoniem blijven. Het gaat om ruiters te paard die de aarde hebben doorkruist (Zach
1,10-11; vgl. 6,1-8); om vier handwerkslieden, die gekomen zijn om de horens
van de naties die Juda, Israël en Jeruzalem hebben verstrooid, op te schrikken en
neer te werpen (Zach 2,3-4); en om een jongeman die met een meettouw naar
Jeruzalem trekt (Zach 2,5-8). In het vierde visioen (Zach 3,1-10) betreft het geen
anonymus maar een bekende, namelijk Jozua, die vóór JHWH door de satan
wordt aangeklaagd; Jozua speelt ook buiten de visioenen een rol. Het gaat vervolgens ook om planten die een metaforische betekenis krijgen (Zach 4,3.11-14:
––––––––––

18
19

en chronologisch aan elkaar verbonden gebeurtenissen, die worden veroorzaakt of ondergaan door
“acteurs”.’.” Dit laatste citaat komt uit M. Bal, De theorie van vertellen en verhalen. Inleiding in
de narratologie (Muiderberg: Coutinho, 51990), blz. 18.
Bijvoorbeeld Hos, Hag en Mal. Het boek Jona is bijna in zijn geheel narratief.
We mogen hem niet verwarren met de verteller van het boek (de impliciete auteur).
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olijfbomen/takken) en om objecten met een metaforische duiding (Zach 4,2.1112: de gouden lampenstandaard; 5,1-2: een boekrol die door de lucht vliegt; 5,611: een efa met een loden deksel). Tenslotte zijn er menselijke gestalten zoals de
vrouwenfiguren met vleugels als van een ooievaar (Zach 5,9) en de vrouw als
verbeelding van de goddeloosheid (Zach 5,7-8). Al deze personen en personificaties hebben een rol ín het visioen en mogen niet gezien worden als dramatis
personae van het boek Zach. Zij behoren tot de opsis en niet tot de lexis van de
tekst.
De problemen zijn ingewikkelder bij het andere personage dat in combinatie
met de visioenen voorkomt, namelijk ‘de engel die met mij sprak’ (rbEDh
o ; %a'lM. h; ;
yBi, en die in de literatuur soms angelus interpres wordt genoemd, ofwel de engel
van JHWH (hw'hy> %a'l.m;). De angelus interpres is een kenmerk van apocalyptische literatuur, en brengt de communicatie tot stand tussen de profeet en de
cryptische voorstellingen die hij te zien krijgt. Hij hoort eigenlijk niet ín het visioen thuis, maar toch ook niet erbuiten. Het is een personage dat door de ziener
wordt waargenomen, en van wie het publiek geen weet heeft zonder het verslag
van de profeet. De belangrijkste taak van de angelus interpres is het tot stand
brengen van communicatie tussen JHWH en de profeet en via de profeet met de
impliciete lezer20. Wij zullen de engel betrekken in onze analyse van de dramatis
personae, als we komen te spreken over JHWH. De engel van JHWH (Zach
1,11.12; 3,1.3.5.621) kan moeilijk van de angelus interpres worden onderscheiden zoals dikwijls betoogd wordt22. De engel van JHWH zou andere taken hebben dan de angelus interpres. Zo is hij gezeten op een paard te midden van de
mirten (Zach 1,7.10-11), brengt hij de klacht van het volk bij JHWH ter sprake
(Zach 1,12) en in Zach 3,2 bestraft hij de satan (als representant van JHWH).
De angelus interpres zou de specifieke taak hebben de visioenen aan Zacharia te
ontsluieren. Toch kan dit specifieke onderscheid niet gemaakt worden: ook de
––––––––––
20

21
22

DÖRFEL, Engel, 94-95, pleit voor de vertaling ‘der Engel der durch mich redete’ en benadrukt
daarmee de bemiddelende functie van de profeet. De vertalingen die de auteur afwijst zijn: ‘der in
mir redete’ en ‘der zu mir redete’ (cursieveringen RvdH). Wij houden ons aan de gebruikelijke
vertaling ‘die met mij sprak’ maar willen daar ook mee uitdrukken dat er met het impliciete gehoor
gecommuniceerd wordt.
In Zach 12,8 wordt hij genoemd in een vergelijking, maar is er zeker geen dramatis persona.
DÖRFEL, Engel, 85-116, pleit uitdrukkelijk voor een differentiëring van de diverse engelgestalten
om reden van de verschillende namen die gebruikt worden in een relatief korte teksteenheid (Zach
1,8-14) en omdat er verschillende vertelniveau’s in de tekst onderscheiden moeten worden (contra
REVENTLOW, Propheten, 41; VAN DER WOUDE, Zacharia, 32-33).
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zogenaamde angelus interpres participeert in de voortgang van de visioenen
(Zach 2,7; 5,8), en de engel van JHWH communiceert ook met de profeet (Zach
1,10). Deze twee taken kunnen niet goed over de beide engelgestalten verdeeld
worden. In het derde visioen is er wel sprake van een rxea; %a'lm
. ;; deze andere engel functioneert alleen ín het visioen. Hieruit blijkt dat we in dit geval van een
tweede engel moeten spreken, en dat niet álle engelen met elkaar geïdentificeerd
kunnen worden. De engel van JHWH en de ‘engel die met mij sprak’ beschouwen wij evenwel als een en dezelfde engel. Evenals de engel van JHWH valt ook
de ‘engel die met mij sprak’ sterk met JHWH samen; de visionaire openbaringen
worden in wezen door JHWH zelf toegelicht.
Het moge duidelijk zijn dat de nachtgezichten van Zacharia op een andere
wijze tot het drama van het boek behoren dan de Figurenrede; ze vormen de ‘inbreng’ van Zacharia, en behoren met hun beeldend karakter in eerste instantie
tot de opsis van de tekst. In de eerste zes hoofdstukken van Zach neemt de opsis
dus een zeer opvallende plaats in. Kort na elkaar wordt de lezer overvoerd met
snel wisselende visualiseringen. Dit is een typisch kenmerk van Zach. Als we komen te spreken over Zacharia als actant zullen we hier op ingaan. De communicatie tussen de goddelijke wereld en de profeet vindt op een ander niveau plaats
dan de communicatie tussen de dramatis personae. Dit is in de tekst van Zach
goed te merken: visioenen worden gevolgd door godsspraken en dialogen23. Deze
worden uitgesproken tegen de achtergrond van het visioen. Zo is bijvoorbeeld
Zach 1,16-17 (“Ik ben teruggekeerd naar Jeruzalem in barmhartigheid; mijn huis
wordt er gebouwd”) een antwoord op de vraag ín het visioen naar de bedoelingen van JHWH (‘of Hij zich nog over Jeruzalem zal ontfermen of niet’; Zach
1,12) Het is daarom dat de ziener Zacharia verslag doet van wat hij gezien heeft.
Zijn nachtgezichten zijn een verklaring en een achtergrond voor de uitspraken
die deel uitmaken van de dialoog. Ook Utzschneider beschouwt de visioenen (en
––––––––––
23

Het is niet steeds duidelijk waar het visioen ophoudt en het orakel begint. Hierover vinden we
dikwijls verschillende meningen. Het orakel na het eerste visioen bijvoorbeeld zou kunnen beginnen in v. 12 of v. 13, in v. 14 (WILLI-PLEIN, Haggai, 63; MEYERS – MEYERS, Haggai, 107),
mogelijk pas in v. 16 (SMITH, Micah, 188; REVENTLOW, Propheten, 43), omdat er hier een
nieuwe aanzet is (hw''hy> rm;a'-hKo !kel' daarom, zo spreekt JHWH) en omdat de engel vanaf v. 15 niet
meer voorkomt. Onduidelijkheid is er ook met betrekking tot het orakel dat volgt op het visioen van
hfst. 3; het orakel begint in v. 7, maar misschien ook pas in v. 9 of 10. Er is meer duidelijkheid
aangaande het orakel dat het vijfde visioen onderbreekt: Zach 4,6b-10a maakt inbreuk op het
inzichtelijke visioen van de lampenstandaard met de zeven lampen en de twee olijfbomen aan
weerszijden. In het algemeen is een orakel te herkennen aan bijvoorbeeld de Botenformel (bijv.
Zach 1,14.16.17; 2,12; 3,7).
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de tekenhandelingen) als deel van de opsis van de profetische tekst. Het zijn
twee ankerpunten in de tekst voor het visuele aspect24. Zij beschrijven het decor
dat als achtergrond dient (Schauplatz) voor het optreden van de profeet25. De visioenen hebben in de geschiedenis van de exegese vanwege hun cryptische
vormgeving altijd de meeste aandacht getrokken en ze werden soms los van de
orakels behandeld26; wij zullen de visioenen samen met de orakels een plaats
geven in het drama van Zach.
De visioenen hebben een enigszins narratief karakter samen met de tekenhandelingen van Zach 6,9-15 en 11,4-17. Dit is duidelijk te maken aan de hand
van een kort filologisch onderzoekje. Typisch voor een narratieve tekst is het
wayyiqtol en de Tempusmarker der Vorzeitigkeit (yhyw en het geschiedde); het
wayyiqtol verwijst naar het verleden (anafora). Typisch voor een dramatische
tekst is het yiqtol en de Tempusmarker der Nachzeitigkeit (hyhw en het zal geschieden). Dit zijn kataforische teksten27. Een overzicht van het gebruik van deze
tijden in Zach geeft een goede indruk van de verhouding tussen narratieve en
dramatische teksten28.
(zie volgende bladzijde)

Het narratieve wayyiqtol komt het meeste voor in de hoofdstukken met de visioenen en in Zach 11 waar een tekenhandeling door Zacharia wordt beschreven;
deze uitkomst verrast ons niet. In de eschatologische teksten van ‘Deutero-Zach’
komt het wayyiqtol steeds minder voor; in hfst. 12–14 in het geheel niet meer.
Vanaf Zach 8 treffen we steeds meer het yiqtol aan; in hfst. 14 komt het opvallend veel voor29.
––––––––––
24
25
26
27
28
29

UTZSCHNEIDER, Michas Reise, 27: “Es gibt — so meine ich — wiederum zwei Ansatzpunkte,
die Opsis der Prophetenbücher aus der Prophetie selbst herzuleiten: Der erste Ansatzpunkt sind
die ‘prophetischen Zeichenhandlungen’ und der zweite die ‘Visionen’.”
Vgl. UTZSCHNEIDER, Michas Reise, 31.
Een typisch voorbeeld hiervan is SEYBOLD, Bilder zum Tempelbau.
NITSCHE, Prophetische Texte, 164.
Dit onderzoek is uitgevoerd met Bibleworks 6. Er is respectievelijk gezocht naar het imperfectum
consecutivum (wayyiqtol) en het imperfectum (yiqtol).
Dit is een extra argument voor de speciale positie van Zach 14 ten opzichte van de rest van het
boek. Ook Zach 8 past door het veelvuldig gebruik van de yiqtol goed bij de hoofdstukken die
volgen. Vanuit dramatische oogpunt is de band tussen Zach 1–7 en Zach 8 niet zo duidelijk. Deze
filologische kenmerken van Zach 8; 14 zijn een bevestiging voor de these die in het vorige hoofdstuk werd geformuleerd.
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hfst.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
totaal

wayyiqtol

12 x
13
9
19
19
13
9
2
2

yhyw

yiqtol

1

8
3
8
2

1
5
2

17

115

9

7
8
23
14
19
20
11
15
30
168

hyhw

2
1
1

3
4
10
21

De relatief veel voorkomende narratieve elementen in de eerste helft van het
boek doen de vraag opkomen, of Zach 1–7 wel een dramatische tekst is en of het
wel aan een dramatische analyse onderworpen mag worden. We hebben verschillende argumenten om deze vraag met ‘ja’ te beantwoorden. Op de eerste
plaats is de profetie na het opschrift van het boek (Zach 1,1) duidelijk een dramatische tekst (1,2-6): JHWH en de profeet richten zich afwisselend tot het expliciete gehoor. Op de tweede plaats monden de visioenen steeds uit in
Gotteswort; soms wordt een visioen door een Gotteswort onderbroken (Zach 4),
en soms worden twee visioen bijeen genomen voordat er een Gotteswort wordt
verkondigd (Zach 2,1-4.5-8). De orakels waarmee de visioenen verbonden zijn
wijzen duidelijk in de richting van een drama. De verhalende elementen staan
bovendien niet in een ‘normale’ context, zoals bijvoorbeeld in de boeken Samuël,
maar ze maken deel uit van de visioenen die door Zacharia (als het ware op het
toneel) aan de toehoorders worden verteld. De nachtgezichten hebben een functie in de dramatische context van het boek. Zij geven een veelzijdig beeld van het
nieuwe Jeruzalem waarop de restauratie gericht is, en ze zijn belangrijk voor het
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optreden van Zacharia. De profeet maakt niet alleen gebruik van het woord,
maar ook van visioenen en tekenhandelingen om zijn bedoelingen kracht bij te
zetten.
We komen tot de conclusie dat het geheel van Zach 1–14 met het oog op zijn
eenheid als een dramatische tekst geanalyseerd kan worden. Het heeft een aantal
bijzondere kenmerken, waaronder een sterk accent op de opsis. De vele visioenen aan het begin geven het boek een beeldend karakter; zij worden door
Zacharia aan de lezer verteld (narratio) binnen de context van de Figurenrede
die het kenmerk vormt van het profetenboek als geheel.
Het ging er ons in dit hoofdstuk om aan te tonen dat Zach 1–14 als een dramatische tekst gelezen kan worden. Dit betekent dat we successievelijk alle
hoofdstukken van Zach aandacht zullen geven. In het vorige hoofdstuk hebben
we aangetoond dat Zach 8 en 14 het centrum en de apotheose vormen van het
hele boek. De bijzondere positie van deze beide hoofdstukken moet in de dóórlopende analyse tot uitdrukking komen. Welke plaats nemen hfst. 8 en 14 in het
verloop van de handelingen in? Gezien ons onderzoeksobject — het hele boek
Zach — concentreren we ons op de grote lijnen, maar soms zal het nodig zijn om
een detailkwestie of een crux interpretum op te lossen.
Op de allereerste plaats zullen we op zoek gaan naar de impliciete auteur en
de impliciete lezer van het boek (hfst. 6). Er is ‘iemand’ in de tekst die de lezer
bij de hand neemt en geleidt langs een reeks van gebeurtenissen. Welk beeld
kunnen wij ons van beide tekst-interne instanties vormen? Hierna volgt een uitgebreide actantenanalyse (hfst. 7–11). We beperken ons niet tot de teksten
waarin expliciet door de actant zelf gesproken over, maar behandelen ook de
teksten waarin door anderen óver een bepaalde actant expliciet of impliciet iets
wordt verteld. We kunnen in ons geval spreken van thematische krachtlijnen
samenhangend met de actanten. Het gaat om het totaalbeeld dat de tekst van de
actant oproept30. Welke personages komen in de diverse delen van het boek
voor? En is er een wijziging in de rolbezetting als we van het ene naar het andere
deel gaan?
We stellen vast welke dramatis personae in de tekst acteren, spreken en luisteren: JHWH (en de engel); de profeet Zacharia; de leiders waaronder de her-

5. INLEIDING TOT HET LITERAIRE DRAMA

141

ders, profeten en priesters begrepen moeten worden; het volk Israël oftewel
dochter Sion; en de volken. Er zijn twee historische personen die in de tekst een
opvallende rol vervullen: Jozua en Zerubbabel. Zij worden gerekend onder de leiders van het volk en in hfst. 9 behandeld. Er zijn nog meer potentiële actanten
zoals ‘de grote berg’ in Zach 4,7 (lAdG'h
' -; rh: hT'a-; ymi wie ben jij, grote berg?) en de
zonen van Griekenland in Zach 9,13 (!w y' ' %yInB
: '). Ze worden direct aangesproken
en zouden daarom als actanten gezien kunnen worden, maar ze vervullen een
dermate kleine rol dat ze in het kader van een andere actant c.q. krachtlijn aan de
orde moeten komen. We omschrijven de identiteit en het karakter van de actanten als een opstap naar hun interactie met elkaar en met de situatie waarin ze
verkeren. Door het afzonderlijk beschrijven van de actanten is het gemakkelijker
om daarna hun onderlinge verhoudingen en het plot te achterhalen.
We moeten ons realiseren dat de beschrijving van de karakters bijna uitsluitend vanuit de Figurenrede moet worden afgeleid, en dat er geen verteller is die
ons op meta-niveau informatie geeft over de actanten31. We hebben te maken met
de meest directe bronnen; dat maakt het overigens niet per se gemakkelijker. Het
zal niet steeds mogelijk zijn van iedere actant een volledig beeld te schetsen;
soms geeft de tekst zo weinig informatie dat het personage een flat character
blijft, soms is het echter mogelijk een round character te reconstrueren32, iemand
van wie we veel te weten komen. Sommige personages hebben steeds dezelfde
en constante houding en zijn statisch, er zijn ook karakters die zich ontwikkelen
en die voortdurend anders spreken en handelen33. Het is voor sommige personages ook nodig om aan de visioenen informatie te ontlenen. Dit geldt zeker voor
JHWH, die in de visioenen handelt en spreekt. De visioenen zijn niet alleen achtergrond, maar dragen bij aan de ontwikkeling van het plot.

––––––––––
30

31
32
33

HOUSE, Unity, 165: “Crucial to the whole process of understanding characterization in literature
is the fundamental tenet that any interpretation of a character must come from the text itself. Part
of the reason historical-critical scholars have a hard time analyzing characters apparently stems
from their feeling that the canonical text does not present an accurate picture of its main figures.
What is important here is to delineate the characters as the text reveals them.”
Vgl. HOUSE, Unity, 167: “The reader must either gather information about a character from the
narrator, the character himself (either through acts or deeds), or from another character in the
text.”
Deze terminologie komt van HOUSE, Unity, 167-168.
HOUSE, Unity, 169.
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In hoofdstuk 12 brengen we de resultaten van de actantenanalyse bij elkaar en
bespreken de opsis en lexis van de tekst. Hoe wordt de lexis van visuele voorstellingen voorzien? Wat is het ‘decor’ voor het optreden van de actanten? Hiervoor gaan we ook te rade bij de weinige Nebentexte die er zijn (o.a. Zach 1,1.7;
7,1-3.8). We zullen ook de Figurenrede bestuderen om te zien of zich hierin aanwijzingen bevinden voor de Wortkulisse. De interactie tussen de actanten creëert
een plot, een reeks van handelingen en gebeurtenissen die een samenhang vertonen en het boek Zach tot een eenheid maken.
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6. Impliciete auteur en lezer
We hebben het ontstaan van het boek Zach geplaatst in de periode die ligt tussen het einde van de zesde eeuw en het midden van de vijfde eeuw v.Chr. In deze
periode is de tekst gefaseerd op schrift gesteld. We weten niet wie verantwoordelijk is (zijn) voor dit proces van literaire verwerking, maar wel dat het gebeurde
naar aanleiding van de prediking van een profeet met de naam Zacharia. We
hebben alleen de tekst die is overgeleverd en die nu voor ons ligt. Bij een literairdramatische aanpak van een tekst past niet de vraag naar de historische/reële auteur maar de vraag naar de impliciete auteur. In het exegetisch onderzoek van de
laatste decennia heeft zich een verschuiving voorgedaan. We proberen niet meer
op de eerste plaats de oorspronkelijke auteur en de historische omstandigheden
waarin het boek is ontstaan te achterhalen, maar richten ons op de tekst en op de
communicatie die zich daarin afspeelt: “the exegetical question has shifted from
the extra-textual real author to the intra-textual communication between implied
author-positions and implied reader-positions”1. Van Wieringen, die zich in deze
nieuwe richting begeeft, is evenwel erg pertinent als hij zegt, dat de real author
(en de real reader) van geen enkel belang is (zijn) voor de uitleg van de tekst,
dat het zoeken naar de bedoelingen van de reële auteur behoort tot het vak van
de psychologie, en dat de intenties van de impliciete auteur zeker niet met die
van de reële auteur overeenkomen2.
Het gaat er ons niet om de historie af te wijzen of buiten beschouwing te laten,
maar om de tekst consequent synchroon te lezen. Wij zullen dus op zoek gaan
naar de auteur zoals die ín de tekst van Zach zelf aanwezig is (de impliciete auteur). Welk beeld kunnen wij ons van hem vormen? De implied author is de
vertelinstantie die geïmpliceerd wordt in de tekst.

––––––––––
1
2

VAN WIERINGEN, Reader-Oriented Unity, 16-17.
VAN WIERINGEN, Reader-Oriented Unity, 5-6.

144

DEEL 2 - HET BOEK ZACHARIA ALS LITERAIR DRAMA
Hij is eigenlijk het beeld dat de lezer krijgt van de ‘auteur’ die achter (in) een bepaald verhaal
steekt (ideologie, levenshouding, evaluaties, e.d.). Dit beeld is niet alleen af te leiden uit expliciete
commentaar van een verteller (deze is trouwens niet in alle verhalen als zodanig waarneembaar),
maar ook en vooral uit de aard van de geschiedenis zelf die verteld wordt (b.v. sociale, morele en
emotionele inhoud van het handelingsverloop)3.

Voordat we de vraag concreet gaan beantwoorden, moeten we eerst nog even
stilstaan bij de opmerking van Van Wieringen dat een dramatische tekst geen
impliciete auteur kent: “The first characteristic [of drama] is the absence of a
‘narrator’ or an analogous instance such as an ‘implied author’. For a drama, the
role of an instance ‘third person (singular)’ outside of the acts in the drama is
restricted to the direction of the play. In other words, the drama-text consists
only of direct speech, besides the play’s direction”4. Omdat Van Wieringen Jes
niet beschouwt als drama5, kan hij in zijn onderzoek naar de eenheid van Jes uitgaan van het bestaan van een impliciete auteur. Van Wieringen heeft strikt genomen gelijk: een louter dramatische tekst kent geen impliciete auteur, maar alle
profetische teksten hebben ook niet-strikt dramatische teksten, dat wil zeggen
niet-Figurenrede. Dat is ook het geval bij Jes en bij Zach. Alleen al de opschriften maken geen deel uit van het drama in de strikte zin van het woord; ze plaatsen het drama in een context. Dat wil nog niet zeggen dat we het boek als zodanig geen drama mogen noemen. Wij beschouwen Zach als een dramatische tekst
mét een impliciete auteur (en lezer). Dat deze aanwezig is, zal uit ons onderzoek
blijken. Het boek wordt namelijk door iemand voorgehouden, de actanten worden door een instantie in de tekst aan een andere instantie gepresenteerd. Tussen
beide bestaat een zekere afstand. Er is bijvoorbeeld een verschil van inzicht dat
overbrugd moet worden, of de impliciete auteur beoogt een gedragsverandering
bij zijn gehoor. De afstand tussen beide is belangrijk om ze nader te kunnen preciseren6.
Er zijn twee auteurs die zich met de vraag naar de impliciete auteur van Zach
c.q het Twaalfprofetenboek hebben bezig gehouden en die beiden een ander
antwoord hebben geformuleerd: House en Love. House beschouwt JHWH als de
impliciete auteur van het Dodekapropheton: “Thus, the implied author, the
person behind the whole book, is the Lord, as the prophets themselves would
––––––––––
3
4
5
6

VAN GORP, Lexicon, 215.
VAN WIERINGEN, Reader-Oriented Unity, 33.
VAN WIERINGEN, Reader-Oriented Unity, 36.
Vgl. HOUSE, Unity, 237-239.
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claim”7. Hoe komt House tot deze conclusie? House doorloopt in een beperkt
aantal bladzijden (blz. 226-230) de boeken van het Dodekapropheton, en zoekt
telkens naar de afstand die er is tussen de agenda van de impliciete auteur en de
karakters van het verhaal8. Op deze wijze krijgt House een beeld van de impliciete auteur. Welke afstand bestaat er tussen de houding en de daden van de actanten en de verwachting van de impliciete auteur? Aan het einde van het overzicht dat hij maakt, concludeert hij dat de impliciete auteur nagenoeg met JHWH
samenvalt9. De agenda van de impliciete auteur is die van JHWH. De profeet aan
wie het boek wordt toegedicht, is in zijn visie vervolgens de verteller die de boodschap van de impliciete auteur naar de toehoorders overbrengt10.
Love komt tot de conclusie dat Zacharia de impliciete auteur is. Hij gaat uit
van de merkwaardige overgang van het opschrift Zach 1,1 naar de eerste zin van
de profetie in Zach 1,2-6. De Wortereignisformel en rmoale zeggend in Zach 1,1
suggereren dat JHWH het woord zal nemen in Zach 1,2 — we verwachten directe rede11. Toch gebeurt dat niet: iemand vertelt óver JHWH en spreekt zelf het
expliciete gehoor toe12. Er zijn volgens Love verschillende mogelijkheden om dit
probleem van de overgang van Zach 1,1 naar 1,2 op te lossen13:
1.
2.

Zach 1,2 is redactioneel en hoort niet in de tekst thuis14.
Zach 1,2 is Yahweh’s third-person self-referential speech.

––––––––––
7
8
9

10
11
12

13
14

HOUSE, Unity, 240.
HOUSE, Unity, 226: “The distance between the implied author’s agenda and the characters in the
story’s attitudes and actions helps produce a portrait of the implied author and the implied audience.”
HOUSE, Unity, 230: “In many ways the implied author corresponds closely to the character of
Yahweh. After all, behind every prophetic messenger and co-revelator stands the Lord. […] The
implied author agrees with Yahweh’s position on sin, punishment, and restoration, and trusts in the
influence of the messianic figures Haggai, Zechariah, and Malachi mention.”
HOUSE, Unity, 240: “As for the narrator, the person who mediates the message of the implied
author to the audience, that role falls to the prophets. They are God’s narrator agents.”
Hetzelfde verschijnsel als in Zach 1,1.2 doet zich voor in Zach 1,7.8: na de inleiding tot de directe
rede, waarin wordt aangekondigd dat JHWH zich zal gaan uitspreken, begint Zacharia zijn visioen
te vertellen! (LOVE, Evasive Text, 54-55).
Er is niet alleen de moeilijkheid van de spreker, maar ook van de toehoorder: op basis van Zach 1,1
verwachten we dat Zacharia (2e pers. enk.) wordt toegesproken, maar er blijken in Zach 1,2
meerdere expliciete toehoorders te zijn. Love suggereert hiervoor een acceptabele oplossing: Zacharia
is de representant van degenen op wier voorvaderen JHWH toornig is, en in dit geval is hij in Zach
1,1 een metoniem voor het volk (LOVE, Evasive Text, 54). In Zach 1,3 richt JHWH zich wel tot
het individu Zacharia.
LOVE, Evasive Text, 53.
Deze oplossing wordt door Love en door ons al direct afgewezen.
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3.

Er is iemand die verslag doet van JHWH’s woorden; dit kan de verteller
van Zach 1,1 zijn.

Op basis van deze laatste oplossing identificeert Love de anonieme verteller
met Zacharia, en roept hem daarmee uit tot impliciete auteur15. Zacharia neemt
het woord op het moment dat we een woord van JHWH verwachten; de vertelling wordt gecontinueerd. We verwachten een woord van JHWH in de 1e pers.
enk., maar krijgen een woord van Zacharia in de 1e persoon óver JHWH in de
3e persoon. De lezer blijft dus op het niveau van de verteller. Uiteindelijk valt
voor Love Zacharia samen met de verteller en is hij de implied author van Zach
1–8: “Zechariah is thereby the implied author of 1.8–8.23, the filter through or
perspective from which the entire book is narrated. This makes Zechariah 1–8
monologic. Zechariah 1–8 is an undivided utterance from a single voice: the
implied narrator Zechariah”16. Toch beschouwen wij Zacharia niet als de impliciete
auteur van Zach; hij treedt op in de tekst als een sprekend personage, maar er is iemand anders die hem introduceert en aan het woord laat komen. Uit de drie opties
die Love voorstelt, zijn wij eerder geneigd de tweede te kiezen.
De impliciete auteur moeten we onderscheiden van de karakters in het drama;
hij kan niet met een van hen samenvallen. De impliciete auteur is een instantie
die de actanten aan ons presenteert en die met behulp van deze actanten het plot
ontvouwt en de boodschap meegeeft. Het gaat er niet om wie ons het meeste of
het belangrijkste te zeggen heeft — dat is ontegenzeggelijk JHWH; Hij is het
meeste aan het woord samen met zijn profeet Zacharia — maar het gaat erom
wie de woorden van deze personages literair bemiddelt en overbrengt. Het gaat
erom wie de impliciete lezer de tekst ter hand stelt, en hem of haar deelgenoot
maakt van het plot. Het gaat om degene die de lezer een weg wijst doorheen het
boek.
JHWH en Zacharia worden in het opschrift van Zach 1,1 samen geïntroduceerd: “In de achtste maand, in het tweede jaar van Darius geschiedde het woord
van JHWH aan Zacharia, zoon van Berekja, zoon van Iddo, de profeet.” Dit opschrift wordt op bijna gelijkluidende wijze herhaald in Zach 1,7 en 7,1 en op een
––––––––––
15
16

LOVE, Evasive Text, 56.
LOVE, Evasive Text, 57.
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vereenvoudigde wijze in Zach 7,8 (“Het woord van JHWH geschiedde tot
Zacharia”)17. De opschriften van Zach 1,1.7; 7,1 plaatsen het optreden van
Zacharia in een historisch en politiek kader, en wijzen Zacharia aan als de profeet van het boek dat voor de lezer ligt. De impliciete auteur is hier zelf aan het
woord. Het historische kader in de drie opschriften wijzigt zich nauwelijks. In
het eerste en tweede opschrift bevindt de impliciete lezer zich in het tweede jaar
van Darius (520 v.Chr.) en in het derde opschrift in het vierde (518 v.Chr.). De
impliciete auteur gaat verslag doen van het optreden van Zacharia, en kiest daarbij een vorm waarin hij Zacharia aan het woord laat, en zelf naar de achtergrond
verdwijnt18. De impliciete auteur is op de hoogte van de tijd waarin Zacharia optreedt. Hij plaatst de woorden en visioenen van Zacharia in de historische context van de beginjaren van Darius I, die in Ezr en Neh uitgebreid worden beschreven en waarin Haggai en Zacharia voorkomen als profeten die de herbouw
van de tempel stimuleerden (Ezr 5,1; 6,14). Darius I had aanvankelijk met onlusten en opstanden te kampen die hij echter snel wist te onderdrukken. Hij zou
vervolgens vast in het koninklijke zadel zitten en een grote invloed uitoefenen op
de interne bestuurlijke ontwikkelingen. De impliciete auteur schaamt zich niet
om met Darius I te worden geafficheerd en hij beschouwt hem niet als een Israëlvijandige koning. De historische omstandigheden worden door de impliciete
auteur bij de impliciete lezer bekend verondersteld, want hij beperkt zich tot het
noemen van de naam van Darius en zijn regeringsjaar.
Door de dateringsopschriften roept de impliciete auteur het boek Hag op,
waarin dezelfde soort opschriften voorkomen (Hag 1,1.15; 2,1.10.20). Deze opschriften beslaan een periode van drie maanden (de 1e dag van de 6e maand tot
de 24e dag van de 9e maand) in het 2e jaar van Darius. De verbinding tussen
Hag en Zach wordt nog sterker, doordat het begin van Zach geplaatst wordt vóór
het einde van het boek Hag namelijk in de 8e maand van het 2e jaar van Darius.
––––––––––
17
18

Ook komt voor “Het woord van JHWH [van de machten] geschiedde tot mij” (Zach 4,8; 6,9; 7,4;
8,18) maar in dit geval is niet de impliciete auteur aan het woord, maar de profeet Zacharia.
Vgl. BERGES, Das Buch Jesaja, 54: “Zu diesem hermeneutischen Rahmen gehört auch, daß nicht
Jesaja ‘in der Text-Welt als Buchverfasser auftritt, sondern ein anonymer Erzähler das Wort führt;
dieser ist es, der das gesamte Buch als why[vy !wzx [visioen van Jesaja] betitelt. Nicht Jesaja gibt im
gleichnamigen Buch seine Vision wieder, sondern ein Buchverfasser bemächtigt sich mit der
Überschrift sowohl der prophetischen als auch der göttlichen Stimme. Natürlich ist Jesaja eine
Schlüsselfigur des Buches, ‘aber nicht als Verfasser, sondern als des text-weltliche <<Zurechnungssubjekt>> des Buches’.”
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De beide profetenboeken zijn door deze opschriften sterk met elkaar verbonden.
De impliciete auteur van Zach wil de geschiedenis van het boek Hag laten meeklinken bij het openen van dit nieuwe drama. De inhoud van Hag hoort impliciet
bij het boek Zach. In Ezr 5,1; 6,14 worden de beide profeten dan ook niet voor
niets samen vermeld als degenen die de bouw van de tempel hebben gestimuleerd.
De impliciete auteur vermeldt bij het openen van het boek enige biografische
gegevens van de profeet. Het is overigens niet meer dan een korte genealogie en
een nog kortere functieomschrijving: “Zacharia, zoon van Berekja, zoon van
Iddo, de profeet” (Zach 1,1). Mogelijk wordt de priester Berekja bedoeld wiens
andere zoon Mesullam meewerkte aan de tempelbouw (Neh 3,4.30) en wiens
kleindochter gehuwd was met Jehochanan, zoon van Tobia (Neh 6,18)19, een
tegenstander van Nehemia (Neh 6,19). Iddo is een van de familiehoofden van de
priesters die als ballingen met Zerubbabel terugkeerden (Neh 12,4.16; Neh
8,17?). Hij wordt in Ezr 5,1; 6,14 de vader van de profeet Zacharia genoemd (en
niet de grootvader20). Meer biografische gegevens zijn van Zacharia niet te achterhalen. We mogen ervan uitgaan dat hij tot een priesterlijke familie behoorde;
de belangstelling in het boek voor cultische zaken bevestigt dit (Zach 3–4; 6,1015; 7,2-3)21. In de boeken Ezr en Neh wordt hij via Iddo in verband gebracht met
de gola, maar of hij zelf uit de ballingschap is teruggekeerd22, daarover worden
geen precieze gegevens vermeld. Willi-Plein denkt dat Zacharia kort voor of kort
na Zerubbabel naar Juda terugging, en dat hij stamde uit de bekende en ontwikkelde priesterfamilie van Iddo23. De priesterlijke afkomst van Zacharia wordt in
de aanhef van het boek niet vermeld; dit is voor het betreffende profetenboek
blijkbaar minder belangrijk dan het feit dat hij tot aybin' profeet werd geroepen24.
Toch zou Zacharia gerekend kunnen worden tot de cultusprofeten, want hij
treedt samen met andere priesters en profeten op in de tempel (Zach 7,1-4)25.

––––––––––
19
20
21
22
23
24

We moeten hieruit concluderen dat Zacharia tot de hogere kringen behoorde.
Dit hoeft geen probleem te zijn, want ‘zoon’ kan ook kleinzoon betekenen (vgl. RUDOLPH, Haggai,
67).
Vgl. PETERSEN, Haggai, 109.
Historisch ligt dit wel voor de hand. De terugkeer begon feitelijk pas onder Darius. Dan moet
Zacharia samen met Zerubbabel uit Babel gekomen zijn.
WILLI-PLEIN, Haggai, 55.
Jer 1,1 en Ez 1,3 vermelden wel dat Jeremia en Ezechiël priester zijn!
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Van de impliciete lezer kunnen we zeggen dat hij bekend moet zijn met de
recente geschiedenis van Juda en met de opkomst van de nieuwe koning Darius.
Er hoeft geen misverstand over te bestaan: de geschiedenis zal onder Perzische
overheersing doorgaan. We vinden in het boek Zach geen aanwijzingen voor een
gespannen verhouding met de Perzische machthebbers of voor een verlangen van
Israël om zich aan de Perzische overheersing te ontworstelen. De impliciete lezer
wordt er met name op gewezen dat Zacharia de profeet is (Zach 1,1.7). Dat hij
ook priester is, is minder belangrijk. De lezer is ervan op de hoogte dat de tempel
wordt herbouwd en dat dit belangrijk is voor de welvaart van het volk; dit heeft
hij reeds in het boek van de profeet Haggai gelezen. Het belang van de cultus in
de na-exilische tijd is hiermee gegeven. Ook kent de impliciete lezer de geschiedenis van Israël in het algemeen, want er werd reeds in de eerste profetie verwezen naar de voorvaderen en de vroegere profeten.
Er zijn nog twee andere teksten waarin de impliciete auteur zich aandient. Hij
is degene die een collectie van profetieën als aF'm; last betitelt (Zach 9,1; 12,1) en
die aan de lezer meldt dat er een ander literair genre gebruikt gaat worden: geen
visioenen meer en geen opeenstapeling van orakels, maar profetieën die afwisselend JHWH en Zacharia in de mond gelegd worden. Het ‘opschrift’26 in Zach 9,1
is kort en bestaat alleen uit hw''hy>-rb;d> aF'm; een last, een woord van JHWH. In
Zach 12,1 wordt het uitgebreid met een appositie met daarin een adressaat en
een karakterisering van JHWH: “Een last, het woord van JHWH over Israël.
Godsspraak van JHWH die de hemelen uitstrekt en de aarde fundeert en de
geest van de mens vormt in zijn binnenste.” Met ‘Israël’ is hier niet het Noordrijk
bedoeld maar het hele volk dat in continuïteit staat met de geschiedenis en de
toekomst. Het is dan ook niet verwonderlijk dat JHWH als de Schepper van
hemel en aarde én van de mens wordt voorgesteld. Dit theologomenon zegt
vooral iets over hoe de impliciete auteur JHWH ziet: als Schepper van de wereld
en van de mens die zich daarin bevindt. Er worden in Zach 9–14 geen andere
impliciete auteur en geen andere impliciete lezer geïntroduceerd. Hoe verschil-

––––––––––
25
26

Vgl. BLENKINSOPP, Geschichte, 207: “Der schon erwähnte Bericht Sacharjas von der Anfrage
der Delegation bezüglich des Fastens (Sach 7,1-7) ist ein Hinweis darauf, daß er einer der zentralen
Kultpropheten und mit der Tempelpriesterschaft verbunden war.”
In hoofdstuk 4 hebben we geconcludeerd dat we in Zach 9,1; 12,1 niet van een echt opschrift
kunnen spreken zoals in Zach 1,1.7; 7,1.
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lend de teksten van Zach 1–8 en 9–14 ook zijn, er is continuïteit op het niveau
van de communicatielijnen27.
Zoals de eerste hoofdstukken van Zach door de opschriften verbonden worden
met de geschiedenis van Hag, zo zijn de laatste hoofdstukken Zach 9–14 verbonden met hetgeen volgt in het laatste boek van het Dodekapropheton. Het opschrift aF'm; last wordt in Mal 1,1 namelijk herhaald, waardoor de impliciete lezer als vanzelf wordt doorverwezen naar de profetieën aangaande de priesters die
(samen met het volk) onheilige offers brengen.
Samenvattend mogen we stellen dat de impliciete auteur bekend is met de
vroeg na-exilische tijd, met name met de eerste jaren van Darius. Hij dateert het
optreden van Zacharia zeer gedetailleerd, op de dag af. Hij plaatst het optreden
van Zacharia niet alleen globaal in de tijd van Darius, maar verbindt het met
concrete data. Hij schept daarmee bij de impliciete lezer een groot vertrouwen in
zijn inzicht in het optreden van Zacharia en in de bedoelingen die deze met zijn
prediking heeft. De dateringen roepen ook het optreden van Haggai op,
Zacharia’s collega, en diens inzet voor de herbouw van de tempel en diens steun
voor de Davidide Zerubbabel. De impliciete auteur doet ons ook een blik vooruit
werpen naar de geschiedenis van het boek Mal. Al wat daar gebeurt klinkt mee
bij het lezen van Zach. De impliciete auteur heeft een universeel beeld van
JHWH en kan de heilsgeschiedenis met een scheppingstheologie verbinden. Hij
vertelt ons het plot waarin de actanten JHWH, Zacharia, het volk Israël, de volken en de leiders ieder hun eigen rol spelen. Zacharia, op wiens naam het boek
staat, speelt een belangrijke rol. De impliciete auteur gebruikt het gezag van
Zacharia — dat sterk wordt geaccentueerd — om zijn ‘verhaal’ te vertellen en
zijn bedoelingen aan de impliciete lezer duidelijk te maken.

––––––––––
27

Vgl. REDDITT, Themes, 188: “[…] Zech 9 begins only with a superscript, which reads simply ‘An
oracle.’ The reader receives no warning that the speaker has changed, though critical scholars long
have argued that it did.”
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7. JHWH als actant
7.1. Inleiding
Voordat we de beschrijving van JHWH als actant aanvangen, moeten we duidelijk stellen dat het hier om een literaire actant gaat. In theologisch opzicht
kunnen we Hem niet als een actant beschouwen zoals de anderen. Wij benaderen de tekst van het boek Zach echter literair en in dat opzicht kan JHWH wel
als actant worden gezien. Hem worden woorden in de mond gelegd, en handelingen en gevoelens toegedicht zoals dat ook bij de andere personages gebeurt. Het
leidt bij JHWH echter niet tot een duidelijk beeld en een zich ontwikkelend
character. De actant JHWH blijft onnavolgbaar divers en veelzijdig, en dat is
misschien wel juist de constante.
JHWH treedt veelal op door middel van andere personages. De engel en de
profeet staan Hem ten dienste, zodat JHWH op verschillende wijzen tot communicatie in staat is. Zo kunnen JHWH’s woorden niet steeds goed van die van de
profeet en van de engel worden onderscheiden. De profeet is het menselijke personage dat optreedt in de tekst, en dat de wil van JHWH vertolkt. JHWH en de
profeet (c.q. de engel) worden sterk met elkaar geïdentificeerd en soms weten we
niet wie er aan het woord is. Dit is eigen aan het verschijnsel profetisme. De rolverdeling tussen JHWH en de profeet blijft dikwijls onduidelijk ondanks het
gebruik van diverse structuurformules die aan zouden moeten geven welke woorden van JHWH zijn en welke van de profeet. God geeft een openbaring aan de
profeet (in een tweegesprek) en Hij zegt erbij dat dit woord namens Hem gesproken moet worden (‘Zo spreekt JHWH’1). Het volgende moment blijkt de profeet
––––––––––
1

WAGNER, Prophetie als Theologie, toont aan dat de rm;a'-hKo-Formel ook andere functies kan
hebben. Met name in exilische en na-exilische profeten wordt door deze Formel de autoriteit van
de profeet bekrachtigd en zijn legitimatie benadrukt (blz. 285-86). Als het alleen de bedoeling was
aan te geven wie de zender van de boodschap is (vandaar het klassieke Botenformel), was een
eenmalig gebruik van de formule voldoende geweest. Profeten moeten echter meer als theologen
begrepen worden die hun uiteenzettingen willen autoriseren (blz. 311-312). Dat wij Botenformel
blijven gebruiken heeft meer een praktische dan een principiële reden.
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reeds te spreken tot het volk. Dit heeft alles te maken met het gegeven dat het
woord van de (ware) profeet het woord van JHWH ís2. We mogen vaststellen dat
in profetische boeken JHWH de belangrijkste spreker is; dit is het eigene van
profetische literatuur. Zijn rol wordt waargenomen door de profeet wiens woord
moeilijk van dat van JHWH is te onderscheiden, en wiens woorden die van
JHWH kunnen aanvullen. Wij beschouwen JHWH en de profeet als twee
eigenstandige, maar nauw op elkaar betrokken actanten. House noemt JHWH en
de profeet co-revelators3. Samen brengen zij de goddelijke boodschap naar het
volk. Deze ambivalentie moeten we ons goed realiseren.
Ook tussen JHWH en de engel (de engel van JHWH of de angelus interpres)
bestaat een complexe verhouding. Evenals de profeet Zacharia vertolkt de engel
Gods plan. De titel engel van JHWH (hw'h
' y> %a'lm. ); komt voor in het eerste en het
vierde visioen (Zach 1,11.12; 3,1.3.5.6). In het eerste visioen verschijnt als eerste
een man gezeten op een rood paard staande tussen de mirten en omringd door
rode, voskleurige en witte paarden (Zach 1,8). De ruiter op het ene rode paard
lijkt expliciet geïdentificeerd te worden met de engel van JHWH, die namelijk
ook tussen de mirten staat (Zach 1,11). In Zach 1,9 opent Zacharia de dialoog
met de vraag wat de betekenis is van de ruiters. De ‘engel die met mij sprak’4
reageert (Zach 1,9) — hij blijkt nu weer de man op het rode paard te zijn! — en
geeft het antwoord (Zach 1,10)5. Hij doet verslag van de verkenningstocht van de
ruiters: “de hele aarde is rustig en stil” (Zach 1,11). De volken zijn uitgeraasd
(vgl. Jes 14,7); de agressie van de volken is voorbij, zodat er zich voor Israël
nieuwe toekomstmogelijkheden aandienen. De engel van JHWH legt daarop aan
JHWH de vraag voor hoe lang Hij nog toornig zal blijven op Jeruzalem en op de
steden van Juda (Zach 1,12). Nu de internationale situatie zich heeft verbeterd,
wanneer zal voor Israël dan de nieuwe tijd aanbreken en de periode van zeventig
––––––––––
2

3
4
5

VAN WIERINGEN, Reader-Oriented Unity, 130, signaleert dit verschijnsel met betrekking tot Jes
7,10: “The character PROPHET, who arises out of the discursor/narrator, is very often close to the
character GOD/THE LORD. This merging at the level of the characters sharply comes to the fore
in 7:10a. The grammatical subject of the construction rBED: @s,AYw: thereupon he made continue speaking
is the character LORD; the concrete speaker to the character AHAZ, however, is the character
ISAIAH.”
HOUSE, Unity, 60.
Zach 1,9.13.14; 2,2.7; 4,1.4.5; 5,5.10; 6,4 (dus niet in het vierde visioen [Zach 3]; in het zesde is hij
impliciet aanwezig als subject van rm,aOYw'' en hij sprak [Zach 5,2]).
Hier bestaat de grootste twijfel of de ‘engel die met mij sprak’ dezelfde is als de engel van JHWH.
Omdat de ‘engel die met mij sprak’ zelf zegt dat hij Zacharia de betekenis zal tonen van de ruiters,
denken wij dat hij ook degene is die het antwoord geeft (Zach 1,10).
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jaar ballingschap ten einde komen? De engel komt op voor het volk, en bemiddelt bij JHWH, van wie hij in dit geval onderscheiden moet worden! De engel is
in Zach 1,12 een representant van het volk van Juda en Jeruzalem en brengt hun
vraag ‘hoelang nog?’ voor het aangezicht van JHWH. Vanaf v. 14b kunnen we
spreken van aanvullende orakels die door vv. 13-14a harmonieus met het visioen
zijn verbonden. In de orakels brengt JHWH zijn veranderde gemoedstoestand
naar voren: Hij zal zich vanaf nu keren tegen de volken en zich beijveren voor
Jeruzalem (Zach 1,14b-17). De engel heeft in dit eerste visioen een dubbele positie: namens JHWH communiceert hij met Zacharia, maar hij vertolkt ook de
nood van het volk bij JHWH. Deze tweede taak is in Zach uniek, en moet zo uitgelegd worden: JHWH legt het volk de vraag in de mond die het uit zichzelf nog
niet gesteld heeft. Uit het verdere verloop van de profetieën (bijv. Zach 2,10-11)
blijkt dat het volk nog niet van plan is uit de gola terug te keren. De engel handelt in Zach 1,12 ook op initiatief van JHWH.
In het vierde visioen is de situatie anders. Daar wordt de ‘engel van JHWH’
juist wel met JHWH vereenzelvigd. Zacharia wordt een blik gegund in de hemelse hofhouding; Jozua staat in het midden van de belangstelling en ondergaat
de investituur (Zach 3,4-5). Een van de aanwezigen is de satan; hij klaagt Jozua
aan (Zach 3,1). Wat de aanklacht inhoudt, blijkt indirect uit het antwoord van
JHWH waarin hij de uitverkiezing van Jeruzalem onderstreept (Zach 3,2). De
positie van Jozua is met die van Jeruzalem verbonden: “JHWH klaagt je aan,
satan, JHWH klaagt je aan, Hij die Jeruzalem uitkiest” (3,2). Jozua wordt op zijn
relatie met Jeruzalem door de satan aangevallen. Reeds in deze beginfase van het
visioen blijken JHWH en de engel van JHWH hetzelfde personage te zijn. De
engel van JHWH voor wie de hemelingen zich hebben opgesteld, moet dezelfde
zijn als JHWH die de satan aanklaagt (Zach 3,1-2). De identificatie wordt in
Zach 3,4-5 voortgezet, wanneer JHWH de opdracht geeft om Jozua van zijn
vuile kleding te ontdoen en met feestelijke kleding te bekleden. Volgens de tekst
is het de engel van JHWH die deze opdracht geeft6, maar het lijkt toch voor de hand
te liggen dat JHWH zelf degene is die Jozua van zonden bevrijdt (^yl,[m
' e yTirb> [: h/ , haer>
^n<w[O ] kijk, ik heb van jou je zonden weggenomen; Zach 3,4). In Zach 3,6-7 neemt
de engel van JHWH de rol van een profeet op zich en introduceert, door middel
––––––––––
6

Vgl. VAN DER WOUDE, Zacharia, 65; WILLI-PLEIN, Haggai, 86; PETERSEN, Haggai, 186187.
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van een Botenformel, een orakel over de taken van Jozua en de komst van de
xm;c, spruit (Zach 3,7-10). We kunnen de tekst het beste begrijpen als we de engel beschouwen als de zichtbare gestalte van JHWH7.
Naar onze mening is de engel geen aparte actant van het drama, maar moeten
we hem beschouwen als representant van JHWH. Hij treedt op ín de visioenen
en communiceert met Zacharia over de beelden. Het betekent niet dat zijn rol
niet belangrijk zou zijn of ondergeschikt, maar wel dat zijn eigen rol niet in de
uitwerking van het plot ter sprake gebracht hoeft te worden.
In het vervolg van ons onderzoek zullen we niet elk vers bespreken waarin
JHWH wordt genoemd, maar ons concentreren op de grote lijnen. Bij een te
gedetailleerde bespreking van de tekst zou de informatie uit de veertien hoofdstukken onoverzichtelijk worden en zou het ons doel niet meer dienen. Het gaat
om de indruk die JHWH als personage op de lezer maakt, en om het globale
beeld dat de impliciete auteur oproept bij het lezen van de tekst. We kunnen een
verdeling maken van de verschillende teksten aan de hand van de volgende richtvragen: Hoe communiceert JHWH en welke intenties drijven Hem (7.2.)? Welke
handelingen stelt Hij (7.3.)? Welke metaforen worden voor Hem gebruikt (7.4.)?
Aan de hand van deze vragen krijgen we een overzichtlijk beeld van JHWH als
actant.

7.2. JHWH als communicator
Het eerste item is de wijze waarop JHWH communiceert. We hebben hier
reeds eerder over gesproken in verband met de functie van de engel. We brengen
nu een breder kader aan. Het eerste dat JHWH doet, is ‘spreken’: JHWH’s
woord ‘geschiedt’ (gebeurt) aan de profeet Zacharia (vgl. Zach 1,7; 4,8; 6,9;
7,1.4.8; 8,1.18). Dit is geenszins uniek voor het boek Zach; in alle profetenboeken komt JHWH als spreker voor. Dit blijkt soms al uit het opschrift (bijv. Jer
1,2; Jl 1,1; Hag 1,1; Mal 1,1). Het spreken van JHWH is geen statische mededeling van informatie, maar een dynamisch gebeuren waarbij de profeet in zijn hele
persoonlijkheid wordt aangesproken en aangespoord om het woord van JHWH
––––––––––
7

LOVE, Evasive Text, 53, haalt ook dit voorbeeld aan, als hij spreekt over de mogelijkheid dat
JHWH over zichzelf in de 3e pers. enk. kan spreken (vgl. Zach 1,2).
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en zijn ervaring met zijn toehoorders te delen. Het verbale karakter van JHWH’s
communiceren blijkt niet alleen uit de Wortereignisformel8, maar ook uit andere
formules zoals de Botenformel en de Orakelformel of Schlußformel of Überleitungsformel (hw''hy> ~aun> godsspraak van JHWH)9.
JHWH communiceert niet alleen met woorden, maar ook met beelden. Het opschrift van het boek Jes spreekt van een !Azx] visioen, het boek Am van woorden
die de profeet ‘zag’ of ‘schouwde’ (hz'x
' ' rv,a] … sAm[' yrEbD. I de woorden van Amos
… die hij schouwde) en Ezechiël begint gewoon over zijn visioenen te vertellen
(“Het gebeurde in het 30e jaar […] de hemel werd geopend en ik zag visioenen
van God”; Ez 1,1). In het verloop van deze boeken komen concrete visioenen
voor (Jes 6; Am 7–9 Ez passim). Ook het boek Zach bevat opmerkelijke visioenen of nachtgezichten die apocalyptisch getind zijn. De combinatie van visioenen
met orakels en godsspraken is goed gedocumenteerd in de profetische literatuur:
“Zechariah is depicted as prophet comfortable in two modes: vision and
audition. And to this extent he stands in a line of other Israelite prophets who
presented both oracles and vision reports, e.g., Amos”10. Het verschil van de visioenen van Zach met die van andere profetenboeken is het verschijnsel dat een
engel uitleg geeft. Dit houdt verband met het prille begin van de apocalyptiek en
de vraag naar de status en de legitimatie van de profeet. Ook bij Zach is de
woordopenbaring primair; het boek begint ermee (Zach 1,1-6) en wordt erdoor
gestructureerd. De visioenen hebben in de geschiedenis van de exegese dan wel
de meeste aandacht opgeëist11, maar dat wil niet zeggen dat ze voor de inhoud
van Zach ook het belangrijkste zijn. De boodschap van Zach is ook vervat in de
orakels en godsspraken, en niet alleen in de visioenen, die inhoudelijk vaag blijven ondanks de uitleg van de engel, en hun betekenis slechts krijgen in de context van het geheel.

––––––––––
8
9

10
11

Door UTZSCHNEIDER – NITSCHE, Arbeitsbuch, 137, hét kenmerk van profetisme genoemd.
Door UTZSCHNEIDER – NITSCHE, Arbeitsbuch, 135-137. Utzschneider en Nitsche gebruiken
deze termen om aan te geven dat de Orakelform veelal als slot van een profetie wordt gebruikt, of
als een formule ín een profetie, maar niet als het begin ervan.
PETERSEN, Haggai, 124.
BARTON, Postexilic Hebrew Prophecy, 494: “At all events postexilic prophets and the collectors
of the oracles seem to have regarded visions as the normal method by which God communicates
with his messengers.”
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Een derde vorm van communicatie van JHWH met de profeet is de tekenhandeling (Zach 6,10-14; 11,4-17). Deze kan beschouwd worden als een vorm
van woordopenbaring, want er gaat een Wortereignisformel (Zach 6,9), een
Botenformel (Zach 11,4a) of een eenvoudige opdracht aan vooraf (Zach
11,13.15: yl;ae hw'h
' y> rm,aYOw: JHWH zei tot mij). Toch bezit een symbolische handeling eigen zeggingskracht en openbaart duidelijker het dynamische karakter van
JHWH’s spreken. Een symboolhandeling heeft ook het karakter van een visioen:
het spreekt zonder woorden maar toch indringend.
Het handelen van JHWH in de nieuwe tijd wordt geïnspireerd door een veranderende gezindheid van Hemzelf. Reeds in het eerste visioen blijkt JHWH zich
anders te willen opstellen ten aanzien van zijn volk. Hij komt in Zach 1,8-17
naar voren als een gepassioneerd personage. De paarden die de aarde hebben
doorkruist (Zach 1,10-11) hebben geconstateerd dat de aarde rustig en stil is, en
dat de tijd voor verandering is gekomen. Daarom wordt door de engel van
JHWH de vraag gesteld wanneer Hij zich zal ontfermen over Jeruzalem en de
steden van Juda (Zach 1,12). Jeruzalem bevindt zich al zeventig jaar in desolate
toestand12, alsof JHWH al die tijd al vertoornd op haar is. De engel wil JHWH op
deze ‘onrechtvaardigheid’ wijzen, en kaart het probleem aan ten behoeve van
Jeruzalem. Op basis van de berichten van de ruiters, die terugkomen van hun
verkenningstochten (Zach 1,11ab-b), constateert hij dat de tijd rijp is om verandering te brengen in deze situatie. De omstandigheden zijn zodanig dat JHWH
zich weer met Jeruzalem kan bezighouden. In het antwoord dat JHWH geeft in
Zach 1,14-17 ligt de nadruk op Jeruzalem. De heilswende zal hierin bestaan
– dat God zijn liefde en ijver (anq ijveren) voor Jeruzalem toont
(Zach 1,14b);
–
dat zijn toorn zich voortaan zal richten op de volken (Zach 1,15
@cq toornig zijn) in plaats van op Jeruzalem en haar steden (Zach 1,12
~[z verwensen);
–
dat JHWH zal terugkeren (Zach 1,16aa);
–
dat de tempel en de stad zullen worden herbouwd (Zach 1,16ab-b).
––––––––––
12

SEYBOLD, Bilder zum Tempelbau, 79: “Die Angabe der 70 Jahre in der Fürbitte des Jahweengels
(1,12) versteht man im allgemeinen von Jer 29,10 her [en Jer 25,11], der Ankündigung im
Sendschreiben des Jeremia an die Verbannten in Babylon, daß Jahwe, »erst wenn siebzig Jahre um
sind«, sich um sie kümmern will und sie »wieder an diesen Ort bringen wird«.” Als we het ontstaan
van de tekst dateren in 520 v. Chr., dan is inderdaad al zo’n zeventig jaar de ballingschap aan de
gang.
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Dit goede nieuws moet door Zacharia gepredikt worden (Zach 1,14ab.17aa).
Zacharia treedt op als een profeet die het volk en haar leiders moed inspreekt
(Zach 1,13) om de herbouw van de tempel en de stad krachtdadig ter hand te
nemen (vgl. Hag 1,8). Deze concrete aansporing als slot van het orakel13 heeft
een theologisch vertrekpunt (de ijver van JHWH voor Jeruzalem), en wordt
teleologisch gefundeerd: de bedoeling is dat JHWH in Jeruzalem komt wonen14.
In deze terugkeer moet Gods erbarmen blijken (Zach 1,12.16) die in de plaats is
gekomen van zijn toorn.
De gezindheid van JHWH heeft zich omgekeerd en zijn woede richt zich
voortaan op de volken. Dit komt tot uiting in Zach 1,15: “Ik ben zeer toornig op
de zorgeloze naties, want [rv,a]] Ik was weinig toornig [yTipc. q
; ]' , maar zij maakten
het erger [h['rl
' . Wrz>[' hM'hwe ]> .” Dit vers levert de nodige syntactische problemen op.
rv,a] in Zach 1,15ba vertalen we als een causale conjunctie, niet als een relativum15.
Als we het als een relativum zouden vertalen, zijn de ‘overmoedige volken’ het
antecedent, terwijl Gods toorn zich juist nù pas tegen hen richt; @cq in Zach
1,15ba staat in het qatal en heeft betrekking op het verleden namelijk op de
woede ten aanzien van Juda (vgl. Zach 1,12). De vertaling van Zach 1,15ba
luidt: “want Ik was weinig16 toornig.” Dat de ballingschap zo lang heeft geduurd,
is mede de schuld van de volken; en dat blijkt in Zach 1,15bb. Hoe moet dit
halfvers worden vertaald? l. rz[ vertaalt men gewoonlijk met ‘jemandem zu Hilfe
kommen’17. Men zou dan moeten vertalen: “zij kwamen het kwade te hulp.” Het
problematische is dat het voorzetsel gevolgd wordt door een abstractum in plaats
van door een persoon18. HALAT, 766, suggereert een andere vertaling met een
––––––––––
13

14

15
16

17

Er staat in Zach 1,14-17 driemaal een Botenformel, zodat de tekst uiteen valt in drie delen (Zach
1,14-15; 1,16; 1,17). Het eerste en derde worden voorafgegaan door een oproep tot prediken
(Beauftragung zum Prophezeien) en hwhy JHWH is er voorzien van de titel twOab'c. machten; het
tweede orakel is een voortzetting van het eerste (!kel' daarom).
Religionsgeschichtlich is het wonen van JHWH wel gekoppeld aan de tempel. Vgl. FOHRER,
Zion – Jerusalem, 211: “Die Gegenwart Jahwes, der als »König« nun über ein »Haus« verfügte,
wurde auf den Tempel übertragen. Vom Tempelweihspruch Salomos an (I Reg 8,12f.) findet sich
der Gedanke vom »Wohnen« Jahwes in Jerusalem.”
Contra BEUKEN, Haggai, 243 (voetnoot 4).
De meeste vertalingen zien in j['m. niet een aanduiding van een tijdsduur (dat deze namelijk kort is)
maar een gradatie van de woede (SMITH, Micah, 187: “against whom I was angry a little”).
Contra VAN DER WOUDE, Zacharia, 39; HANHART, Dodekapropheton, 54; PETERSEN,
Haggai, 154.
FABRY, rz:[', 16; als voorbeeld geeft de auteur 2S 21,17: Abisai komt David te hulp en slaat de
Filistijn dood.
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intransitief gebruik van het verbum: “zij hielpen ten kwade (zum Bösen).” De
volken hielpen God met de straf die Hij Juda oplegd had, maar dit leidde van
kwaad19 tot erger; God had een verbetering/uitzuivering bedoeld20 en zijn woede
was helemaal niet zo groot. JHWH wil zich verontschuldigen voor de straf die
Hij in het verleden aan Juda en Jeruzalem had opgelegd en zijn veranderende gezindheid verdoezelen, door te zeggen dat Hij het nooit zo bedoeld heeft.
In het eerste visioen wordt de basis gelegd voor de toekomst. Deze is gelegen
in de ijver van JHWH voor Jeruzalem, en de impliciete auteur beseft terdege dat
dit een hernieuwde keuze moet zijn van Godswege (Zach 1,17; 2,16; 3,2). Jeruzalem is het bijzondere object van Gods ijver. Er zal zich een nieuwe heilvolle
toekomst ontvouwen 21. Het volk van Jeruzalem en Juda voelt nog de toorn van
JHWH op zich drukken, al zeventig jaar lang; men verlangt naar Gods erbarmen.
In Zach 1,16 keert JHWH in erbarmen terug (~ymixr] B
: ). . De toorn die zich eertijds
richtte op Israël wordt nu afgewenteld op de volken (Zach 1,15), en ten aanzien
van Jeruzalem wordt JHWH gedreven door grote ijver (hl'Adg> ha'n>qi; vgl. Zach
2,12; 8,2). De verandering van gezindheid die bij JHWH is opgetreden, wordt
ook in Zach 8,11.13-15 nog een keer onder woorden gebracht. Zijn houding ten
opzicht van het volk is gewijzigd en heeft zich ten positieve gekeerd. Wat Hij het
volk eertijds heeft aangedaan, doet Hij nu niet meer: “zoals Ik van plan was jullie
kwaad te doen, toen jullie vaderen Mij toornig maakten — spreekt JHWH van
de machten — en Mij (toen) niet ontfermde, zo zal ik omkeren, en ben ik van
plan in deze dagen Jeruzalem en het huis van Juda goed te doen, vreest niet”
(Zach 8,14-15).

––––––––––
18

19
20

21

MEYERS – MEYERS, Haggai, 122: “Yet its combination here with ‘evil (h['r' preceded by l)
finds no parallel.”
Voor wat betreft de betekenis van h['r': PETITJEAN, Oracles, 87: “Ce substantif comporte toujours,
dans le Proto-Zacharie (I, 15; VII,10; VIII, 17), une connotation morale.” Ook JHWH kan het
kwade bewerken (vgl. Jes 45,7). De volken hebben Hem te fanatiek geholpen.
REVENTLOW, Propheten, 43: “Ähnlich wie einst Assyrien (vgl. 2 Kön 19,21-28; Jes 10,5ff.)
haben sie in Selbstüberschätzung sich sicher (V. 11) gefühlt und ihre Rolle als bloßes Werkzeug
Gottes verkannt. Wie Babel (vgl. Jes 47,6f.) haben sie Jahwes Zorn gegen sein Volk für endgültig
gehalten, der doch begrenzt war (“ein wenig”), nur einen Augenblick währen sollte gegenüber
seinem nicht endenden Erbarmen (Jes 54,8).”
Vgl. FOHRER, Zion – Jerusalem, 227-228.
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7.3. JHWH als handelend actant
Voordat we ons gaan richten op de handelingen die JHWH als actant stelt,
staan we eerst stil bij de teksten waarin JHWH zijn werkzaamheid uitoefent via
zijn geest en zijn woord. De bemiddeling van JHWH’s actie’s geschiedt op een
andere wijze dan die van zijn spreken. Dit laatste gebeurde via de engel en de
profeet, maar er is nog een andere vorm van bemiddeling mogelijk. De tekst
onderscheid ‘woord’ en ‘geest’ als een soort ‘attributen’ van JHWH.
In de twee orakels waarin Zerubbabel tot bouwheer van de tempel wordt benoemd, en die het vijfde visioen onderbreken (Zach 4,6b-10a), gebruikt JHWH
de woorden door mijn geest (Zach 4,6bb: yxiWrB). . Zerubbabel wordt aangespoord
op Gods geest te vertrouwen en niet op eigen kracht of macht. Mogelijk is hier
sprake van een soort reflexivum22, maar beter nog is een verwijzing van JHWH’s
werkzaamheid door de profeten. Deze interpretatie wordt gesteund door de
appositionele vermelding van ‘door de hand van de vroegere profeten’ bij ‘door
mijn geest’ in Zach 7,12. Willi-Plein hanteert in haar recent verschenen commentaar deze uitleg voor Zach 7,12, maar verwijst daarbij naar het optreden van
Haggai: “[…] so spricht der mit Serubbabel aus der Gola zurückgekehrte
priesterliche Prophet Sacharja über einen anderen Propheten, dessen Eingreifen
für Serubbabel wichtig wurde. Dieser andere Prophet kann dann Haggai
gewesen sein, der noch vor Sacharja zum Tempelbau mahnte […]”23. Wij vragen
ons echter af waarom het optreden van Zacharia zelf niet bedoeld kan zijn. Een
verwijzing naar alleen Haggai is niet nodig, evenmin als een tegenover elkaar
stellen van Haggai en Zacharia. Zerubbabel moet zich in zijn pogingen om de
tempelbouw ter hand te nemen niet laten leiden door eigen krachten maar door
JHWH’s geest die tot uiting komt in de stimulerende prediking van de gezonden
profeten. JHWH werkt door de profeten; het is zijn geest die zich in hun prediking uitdrukt.
Ook in het laatste visioen Zach 6,1-8 komt yxiWr mijn geest voor, maar in een
geheel ander syntagma: “de paarden brengen mijn geest tot rust [x:Wn Hifil] in het
land van het noorden” (Zach 6,8). Het gaat er ons hier om wat ‘mijn geest’ bete––––––––––
22
23

BEUKEN, Haggai, 269: “[…] daß xwr + Suffix hier als Reflexivpronomen dient. […] VRIEZEN
wies darauf hin, daß in einigen (nach)-exilischen Texten der Geist Jahwes für Jahwe selbst steht.”
WILLI-PLEIN, Haggai, 97.
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kent, want het is wederom een aanduiding voor JHWH24. LXX vertaalt x:Wr geest
met qumo,j (woede), maar hoewel deze interpretatie niet onmogelijk is (vgl. Re
8,3; Spr 16,32; 29,11), wordt ze door steeds meer exegeten verlaten. De geest
van JHWH moet een positieve connotatie krijgen. Dit achtste visioen moeten we
in verband brengen met het eerste; het te voorschijn komen van de paarden/ruiters en het doorkruisen van de aarde vormen een inclusie van de visioenencyclus.
In Zach 1,10-11 hebben de ruiters, die de aarde hebben doorkruist, geconstateerd dat er rust heerst. Dit is voor de engel van JHWH het teken om een beroep
te doen op Gods erbarmen en voor Jeruzalem een nieuwe toekomst te vragen
(Zach 1,12). Hierop volgen drie orakels waarin Jeruzalem een nieuwe toekomst
wordt toegezegd. Deze beloften monden vervolgens uit in nieuwe visioenen en
orakels waarin de restauratie van Jeruzalem en de tempel, de bestuurlijke inrichting en de zuivering van het land, worden verbeeld. Het achtste en laatste visioen
keert weer terug naar het thema van de paarden en de ruiters die over de aarde
uittrekken. Zij volgen nu echter de omgekeerde richting. Ze komen niet meer
vanuit de vier windstreken met hun boodschap naar het centrale punt, maar ontvangen de opdracht om vanuit het centrum (“bij de Heer van heel de aarde”) uit
te zwerven (Zach 6,5-8). JHWH’s heerschappij, reeds gevestigd in Jeruzalem,
moet zich over de hele wereld uitstrekken vooral naar het noorden, dat deel van
de wereld waar tot voor kort het kwaad vandaan kwam. De boodschap die de
paarden c.q. de ruiters over de aarde moeten uitdragen is een positieve boodschap. In deze contekst moet de ‘titel’ x:Wr geest geïnterpreteerd worden. JHWH’s
geest is zijn krachtdadige heerschappij, en deze heerschappij moet niet alleen
wonen in Jeruzalem, maar in de hele wereld. In de context van de visioenen betekent dit ongetwijfeld de overwinning van de vijanden (vgl. Zach 1,15; 2,1-4)25.
Er is nog een derde vermelding van ‘geest’ (Zach 12,10aa: “Ik zal uitgieten
over het huis van David en over de inwoner van Jeruzalem een geest van genade
––––––––––
24

25

De moeilijkheid van deze interpretatie is dat Zacharia aan het woord is en dat daarom het suffix 1e
pers. enk. op hem betrekking zou moeten hebben; dit wordt opgelost door een conjectuur hw''hy> x:Wr
geest van JHWH (zie BHS). Wij zien hierin echter juist een voorbeeld van hoe woorden van JHWH
ongemerkt in die van zijn profeet kunnen overgaan (vgl. BEUKEN, Haggai, 252).
WILLI-PLEIN, Haggai, 114: “Nicht die Ordnung der Verhältnisse im judäischen Land und in
Jerusalem steht also am Schluss der Abfolge der Einzelvisionen, sondern die Ruhe JHWH’s im
Nordland! JHWH lässt also seinen Geist im bedrohlichen Nordland ruhen und gewährleistet so
eine Entspannung der Lage auch, aber nicht nur, in Palästina. Dieser überraschende Ausblick ist
die letzte Folge der im mittleren Nachtgesicht bereits geschauten Präsenz Gottes am wieder
aufgebauten Tempel in Jerusalem. Die staatliche Macht, die den Tempelbau autorisierte, wird zum
Ort des Gotteswindes.”
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en smekingen”), maar deze tekst is van een geheel andere strekking, en de uitwerkingen van ‘deze geest’ zijn van geheel andere aard. Het opzien naar JHWH
bewerkt bij de inwoners een reactie van spijt om wat ze hebben gedaan — ze
hebben iemand doorboord (zie hfst. 8) — en de rouwbetuigingen worden gezien
als een gevolg van het ‘uitgieten’ van de geest. Er wordt een geest over hen uitgestort26 van genade en van smeking om genade (~ynIWnx]t;w> !xe genade en
smekingen)27. JHWH verandert de gesteltenis van de mens; deze wordt door het
rouwen weer bevallig en aangenaam in JHWH’s ogen28. In combinatie met
~ynIWnx]t; smekingen moet ook !xe genade betrekking hebben op de mens29. JHWH
bewerkt een nieuwe houding van de inwoners van Jeruzalem (vgl. Jer 31,31).
Het scheppingsvermogen van JHWH stelt Hem in staat de geest van de mens in
zijn binnenste (vgl. Zach 12,1) te bewerken en een nieuwe berouwvolle gedaante
te geven. De uitstorting van de geest bewerkt onder het hele volk in al zijn geledingen uitgebreide rouwbetuigingen over wat men heeft gedaan (Zach 12,11-14).
JHWH past niet alleen zijn eigen gezindheid aan, maar ook die van de mensen.
De tekst waarin aan het woord van JHWH een bijzondere actie wordt toegeschreven vinden we in Zach 9,1. In Zach 1–8 is al vele malen sprake geweest
van hw''hy>-rb:d> woord van JHWH, bijna steeds in een Botenformel of
Wortereignisformel. Het gebruik van dit syntagma in Zach 9,1aa is echter anders. Het is niet in een Formel opgenomen, maar heeft een meer zelfstandig
karakter. Het is bovendien subject van een nominale zinsconstructie, in die zin
dat het niet een inleiding is op een orakel — zoals bij een Botenformel en
Wortereignisformel — maar omdat het deel uitmaakt van het orakel zelf: JHWH
treedt als het ware op in de gedaante van zijn woord30 zoals Hij in Zach 4,6; 6,8
––––––––––
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Vgl. Ez 39,29; Jl 3,1-2.
HALAT IV, 1583, citeert Mason, ZAW 88 (1976) 231-232: “~ynIWnx]t; ist im Wesentlichen eine Bitte
um !xe; BDB, 337: “!Wnx]T; supplication for favour.”
Als vertaling voor !xe vinden we: Anmut, Liebreiz, Gunst, Beliebtheit (HALAT) en favour, grace,
elegance, acceptance (BDB).
MITCHELL, Haggai, 329-330: “The word rendered kindness is usually translated grace, and,
since the grace of the Bible is oftenest the grace of God, some have inferred that it must be so in this
instance. There is, however, a grace of men (Gn. 3027), and, since the word is here associated with
entreaty, which is properly predicated only of human subjects, it seems fair to infer that the grace
or kindness in question is that of the people of Jerusalem.”
We bedoelen dit litererair en niet theologisch. LARKIN, Eschatology, 57, spreekt van een ‘quasihypostatisation of the Word of the LORD’ en verwijst daarmee naar de hypostasering van de
wijsheid in bijvoorbeeld Spr 8,22-32. Een theologische interpretatie van de hypostase van het woord
van God (vgl. REVENTLOW, Propheten, 91) werd reeds door Stade afgewezen (STADE,
Deuterozacharja, 14; vgl. KUNZ, Ablehnung, 76).
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werkte ‘door zijn geest’. Het woord dat al diverse malen heeft geklonken tot
Zacharia en het impliciet aanwezige gehoor zoekt een rustplaats31 in de buurlanden, waarbij Damascus geldt als pars pro toto. JHWH’s woord verplaatst zich
en moet gehoor vinden niet alleen in Israël/Juda, maar ook bij de volken in de
omgeving. Zach 8 sluit af met een orakel aangaande de komst van de volken
naar JHWH in Jeruzalem. In Zach 9,1-8 gebeurt het omgekeerde: JHWH laat de
volken niet naar Jeruzalem komen, maar zijn woord begeeft zich naar hen. Zijn
woord moet ook daar klinken. Het gaat hierbij niet zozeer om macht, maar om
de heerschappij van zijn woord. Dit heeft enerzijds tot gevolg dat de trots der volken wordt neergehaald, anderzijds dat de volken bij Juda worden ingelijfd. Beide
aspecten behoren bij de werking en prediking van Gods woord. Van de ene kant
trekt Hij verwoestend rond om de hoogmoed van de volken te breken (Zach 9,3-6);
van de andere kant worden de steden van de volken bij Israël geïncorporeerd
(Zach 9,7). JHWH laat zich in destructieve en constructieve zin in met het leven
van de volken, niet op de laatste plaats om zijn eigen volk een plaats te verzekeren in het wereldwijde krachtenveld (Zach 9,8; 12,8)32.
Na enige algemene verkenningen komen we nu tot de meer specifieke acties
van JHWH. Welke handelingen worden door de impliciete auteur aan JHWH
toegedicht? In samenhang met zijn hernieuwde keuze voor Jeruzalem en zijn ijver voor Sion (Zach 1,14.17; 8,2) is er sprake van zijn terugkeer (Zach 1,16;
2,14-15; 8,3). De tempel die wordt herbouwd zal zijn woonplaats zijn. Er worden door JHWH handwerkslieden ter beschikking gesteld voor de bouw van
Jeruzalem en de tempel (Zach 2,3-4)33. Van bouwvoorbereidingen is verder
sprake in het derde visioen, waarin een jonge man met een meettouw het toekomstige Jeruzalem uit wil gaan zetten (vgl. Zach 1,16). De intentie van JHWH
om in Jeruzalem te gaan wonen leidt er ook toe dat Hij haar zal beschermen
(Zach 2,9). In het eerste gedeelte van de cyclus van visoenen (Zach 1–2) treedt
de bijzondere passie van JHWH voor Jeruzalem op de voorgrond en zijn wil om
terug te keren. De voorwaarde die JHWH aan zijn terugkeer stelt, is dat het volk
––––––––––
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Vgl. Sir 24,3-17. Als het gaat om een rustplaats voor JHWH, moet men normaliter denken aan de
ark in de tempel op de Sion (Jes 66,1; Ps 132,8.14; 1Kr 28,2).
Vgl. FLOYD, Minor Prophets, 462: “[…] he deals with the surrounding nations in a variety of
ways to assure that his people keep their place in the world and that the temple site — where the
worldwide scope of his ‘eye’ is symbolically represented (4:10b) — remains inviolate.”
WILLI-PLEIN, Haggai, 73: “Alle von ~yvir'x' auszuführenden Arbeiten werden beim Tempelbau
gebraucht.”
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tot Hem terugkeert (Zach 1,3). Het begin van het boek ademt de zekerheid uit
dat deze terugkeer ook werkelijk zal geschieden.
In Zach 3–4; 6,9-15 is JHWH degene die Jozua en Zerubbabel aanstelt en een
functie geeft in het nieuwe Jeruzalem. Jozua’s aanstelling wordt in een visioen
voorgesteld; die van Zerubbabel in een orakel dat het vijfde visioen onderbreekt.
In Zach 3 bevindt JHWH zich te midden van zijn hemelse hofhouding; Hij treedt
bijna als zichtbare actant op de voorgrond. De personages staan namelijk voor
het aangezicht van de engel van JHWH (Zach 3,1.3-5). Ook de satan en de hogepriester Jozua maken deel uit van dit gezelschap. De satan klaagt Jozua aan en
probeert twijfel te zaaien aangaande de uitverkoren positie van Jeruzalem, maar
zijn pogingen en beschuldigingen om de noodzakelijke uitwerking van JHWH’s
plan te ondermijnen, worden door JHWH geblokkeerd. Het priesterschap is een
van de elementen die voor een nieuw Jeruzalem van belang zijn. JHWH bevestigt
zijn keuze voor Jeruzalem (Zach 3,2), en laat zich door de satan hier niet vanaf
brengen. Op deze beide visioenen en de tekenhandeling van Zach 6,9-15 komen
we in de actantenanalyse uitgebreid terug wanneer we komen te spreken over
Jozua en Zerubbabel.
In de nachtgezichten van Zach 5 bezweert JHWH het kwaad. In het eerste van
de twee (Zach 5,1-4) vernietigt Hij de huizen van degenen die moreel kwaad
bedrijven. Het kwaad heeft waarschijnlijk met na-exilische eigendomsaanspraken te maken34. De terminologie die hier gebruikt wordt is die van een goddelijke vervloeking. “Die abnorme Größe der Rolle ist sicher ein Visionselement,
das auf ihre über-natürliche Eigenart hinweist”35. Het thema van de zuivering is
niet alleen van toepassing op de hogepriester Jozua (Zach 3,3-5), maar ook op de
gewone zondaars die wonen in hun eigen huizen (of die van iemand anders!). De
vliegende boekrol36 gaat als een vloek over het land om dieven, bedriegers en onrecht weg te vagen; ze blijven niet langer ongestraft37 (Zach 5,1-4). Niet alleen
het huis op de berg Sion, maar ook de huizen van de bevolking behoren gereinigd te zijn, anders worden ze vernietigd (Zach 5,4). Vele exegeten wijzen terecht
––––––––––
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WILLI-PLEIN, Haggai, 104.
WILLI-PLEIN, Haggai, 104.
De maten van de boekrol wijzen op een cultische belangstelling; ze zijn hetzelfde als de oppervlakte van de ingang van de tempel (1Kon 6,3; vgl. BLENKINSOPP, Geschichte, 211).
De vertaling van het moeilijke hQ'nI h'AmK' hZ<mi (vgl. WILLI-PLEIN, Haggai, 104; KESSLER,
Sozialgeschichte, 146).
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op de nauwe verwantschap tussen het zesde en zevende visioen (Zach 5,5-11)38.
Het verwijderen van onreinheid gaat gepaard met het elimineren van vreemde
cultussen. In een efa wordt de ongerechtigheid (h['v.rI), voorgesteld als een
vrouw, door twee op ooievaars gelijkende gestalten naar Sinear getransporteerd.
Wie nog afgoden wil vereren, moet naar Babel vertrekken, daar is een cultusplaats voor hen, niet meer in Juda39.
In Zach 7 blijkt JHWH nog steeds te kunnen wat eigenlijk niet meer van toepassing zou moeten zijn. Het hoofdstuk sluit af met een dreiging die in de naexilische context van Zach 1–7 niet meer thuis hoort: “Ik zal hen wegblazen over
alle naties die zij niet kennen, en het land zal verlaten achter hen blijven liggen,
zodat niemand er voorbijtrekt en terugkeert, en zij maken van het heerlijke land
een woestenij” (v. 14). De dreiging van een nieuwe ballingschap geldt voor degenen die niet luisteren naar de oproepen van JHWH (Zach 7,9-12). Het is toch
mogelijk dat er weer een algehele deportatie komt met een totale verwoesting van
het land dat achterblijft40. Juist in de periode dat de ballingen uit Babel beginnen
terug te keren en hun tempel herbouwen, lijkt deze dreiging onevenredig streng.
Ook in Zach10 keert dit thema terug (Zach 10,8-12). JHWH is daarbij de belangrijke actant: “Ik zal hen zaaien onder de volken” (Zach 10,9aa) en “Ik zal
hen laten terugkeren uit het land Egypte en uit Assur zal Ik hen verzamelen, en
naar het land Gilead en Libanon zal ik hen brengen” (Zach 10,10a-ba). De dreiging van een nieuwe ballingschap veronderstelt wel een hernieuwde terugkeer.
En deze terugkeer zal overweldigd zijn, want er zal meer ruimte nodig zijn om
alle ballingen te kunnen herbergen dan oorspronkelijk gedacht (Zach 10,10bb).
Het thema van JHWH’s zuivering van het land (Zach 5) keert terug in Zach
13. In v. 2 wil JHWH afgoderij, (valse) profeten en onreine geesten uit het land
verwijderen. We stellen hier vast, dat JHWH doet wat Hij in andere boeken van
de bijbel ook doet: zich uitspreken tegen afgoderij en (cultische)41 onreinheid. In
––––––––––
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Bijv. SMITH, Micah, 210: “The seventh vision is a companion of the sixth. They both deal with
cleansing the land of sin and sinners. In the sixth vision the sinners and their houses were destroyed
within the land of Judah. In the seventh vision ‘wickedness’ personified is removed from Judah to
Babylon where a temple is built for it as an object of worship.”
Vgl. UEHLINGER, Figurative Policy, 345.
Om de waarschuwing kracht bij te zetten overdrijft Zach; de historische ballingschap van 597 (587)
v.Chr. is zo’n totale verwoesting niet geweest (vgl. ALBERTZ, Exilszeit, 81-85).
ha'm.Ju (Zach 13,2) duidt in principe op cultische onreinheid (WILLI-PLEIN, Haggai, 205), maar
kan in een metaforische betekenis ook met afgoderij in verband worden gebracht (MEYERS –
MEYERS, Zechariah, 371-372).
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de laatste perikoop van Zach 9–13 reduceert JHWH zijn volk tot een rest (Zach
13,7-9). Er is hier sprake van een veel radicalere uitroeiing dan in Zach 13,2; het
betreft niet de afgoden, de profeten en de onreine geesten, maar de bevolking
zelf, de kudde met haar herders. En het gaat hier niet meer om het verdrijven en
in ballingschap sturen, maar om een uitroeien en doden van een gedeelte van het
volk ([wg dood gaan en trk uitroeien; Zach 13,8ab). De hele profetie is gericht
op het behoud en de loutering van een rest en het herstel van de verbondsrelatie
(Zach 13,8b-9)42. Een derde deel zal overblijven in het land (Zach 13,8b) en met
hen zal, na een periode van loutering, een verbond worden gesloten (Zach 13,9;
vgl. Zach 2,15; 8,8; [9,16; 10,6])43. Het oordeel van JHWH over de herder en de
kudde is gericht op herstel van de verbondsrelatie, en moet daarom positief
worden geïnterpreteerd. De gedachte aan de ballingschap speelt geen rol meer.
De betekenis van deze tekst is dat de relatie van God met het volk ondubbelzinnig verbonden is met het land44, en dat God dit verbond weer opnieuw wil aangaan met wie overblijven. Zach 13,9 is een positieve afsluiting van een aantal
hoofdstukken waarin veel ellende aan de lezer is gepasseerd.

7.4. JHWH voorgesteld door een metafoor, symbool of titel
Tot slot van dit hoofdstuk karakteriseren we JHWH aan de hand van de beeldspraak die voor Hem wordt gebruikt. Het karakter van zijn optreden wordt door
metaforen, symbolen of titels tot uitdrukking gebracht. In Zach 4 mogen we een
blik werpen in de tempel. De gouden hr'Anm. lampenstandaard in Zach 4,2 wekt
althans sterk de indruk dat het hier om een scène in de tempel gaat. Er volgt een
omschrijving van de lampenstandaard met een complexe opbouw van oliekom,
zeven lampen en zeven toevoerbuisjes. Bovendien staan er naast de lampenstandaard twee olijfbomen opgesteld (Zach 4,3), die met de lampenstandaard in
verbinding staan (Zach 4,12). Een van de vragen die een rol speelt in de dialoog
tussen de engel en Zacharia betreft de betekenis van de hr'Anm. lampenstandaard
––––––––––
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Het verdelen van de bevolking in drieën komt ook voor in Ez 5,1-17. Vgl. SMITH-CHRISTOPHER,
Reassessing, 32: “Ezek 5:1-17: Ezekiel acts out the threefold punishment of Jerusalem — a third
burnt in the city, a third dying by the sword, and a third exiled (‘scattered to the wind’). Compare
Lam 1:1 and 2:21, ‘fallen by the sword ...’.”
HANSON, Dawn, 344: “[…] not restoration of the whole people, but of a mere third which would
be delivered from the impending destruction, and even they would be subjected to the refining fire.
Only after that purging act is the covenant formula invoked: ‘I will say, “They are my people,” and
they will say “Yahweh is my God” ’ (v.9).”
Vgl. MEYERS – MEYERS, Zechariah, 406.
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(Zach 4,10b). Het getal zeven wijst op de zeven ogen van JHWH, die rondzwerven over heel de aarde (Zach 4,10b). De hr'Anm. lampenstandaard is een symbool
voor de alomtegenwoordigheid van JHWH45; Hem kan niets ontgaan46. “Der
Leuchter ist also das Sinnbild des alles durchdringenden Wirkens und Wesens
Jahwes, das mit seiner Weltherrschaft untrennbar verbunden ist”47. Het opmerkelijke is dat JHWH hier symbolisch wordt voorgesteld; dit heeft te maken met
de andere symbolen van het visioen. JHWH wordt niet meer tegenwoordig gesteld door een engel (bijv. Zach 3,1) of door een metaforische gelijkenis (Zach
2,9: ‘een muur van vuur rondom de stad Jeruzalem’), maar door een bekend
liturgisch voorwerp, dat hier universele betekenis krijgt.
In een apocalyptisch getinte passage (Zach 9,13-14) verschijnt JHWH als een
krijgsheer. Er wordt hier van een realistisch beeld gebruik gemaakt, en JHWH
wordt op gewaagde antropomorfe wijze gepresenteerd. Er is sprake van een
theofanie waarbij JHWH als Divine Warrior te voorschijn komt48. Hij neemt de
boog ter hand en schiet zijn pijlen af als een bliksem, en Hij hanteert het zwaard (vgl.
Zach 13,7). Het is zijn bedoeling om het volk te beschermen (Zach 9,15-16). De
tekst heeft een sterk metaforisch karakter, daar ook de wapens betrokken zijn in
de beeldspraak en een eigen verwijzing hebben: Juda en Efraïm vormen samen
de pijl en de boog waarvan JHWH zich in de strijd bedient. Zoals eertijds
vreemde mogendheden een instrument konden zijn in de hand van JHWH om
zijn volk te bestraffen en in ballingschap te voeren, zo is het nu zijn eigen volk
waarvan Hij zich bedient om de volken te bestrijden. De vijand tegen wie JHWH
zich richt, is Griekenland49. Dit sluit aan bij de voorafgaande passage Zach 9,1-8,
waarin vele directe buurlanden met vernietiging werden bedreigd. Merkwaardig
is de ambivalentie die in Zach 9,1-17 met betrekking tot JHWH aanwezig is: Hij
––––––––––
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WILLI-PLEIN, Haggai, 94: “Das Licht im Haus zeigt die Anwesenheit des Hausherrn an; der […]
Leuchter im Tempel symbolisiert die Gottesgegenwart.”
Vgl. WILLI-PLEIN, Haggai, 95.
RUDOLPH, Haggai, 107.
Vgl. HANSON, Dawn, 292-324; MEYERS – MEYERS, Zechariah, 150; LARKIN, Eschatology,
84-85.
Dikwijls wordt !w 'y ' %yIn:B'-l[; tegen jouw zonen Griekenland vanwege het doorbréken van het metrum als een glosse beschouwd (VAN DER WOUDE, Zacharia, 181; ELLIGER, Nahum, 141).
Voor anderen is het een argument om de tekst te dateren in de hellenistische tijd (RUDOLPH,
Haggai, 162-164.187; ZENGER, Einleitung, 529). De commentaar van MEYERS – MEYERS,
Zechariah, 148, gaat evenwel van de terechte veronderstelling uit dat in de vijfde eeuw de Perzen
en de Grieken reeds verwikkeld waren in een strijd om de hegemonie over het Middellandse Zeegebied, en dat de Grieken dus reeds als potentiële vijanden (van Juda) konden worden aangemerkt.
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is als een goddelijke krijgsheer, maar in Zach 9,10 doet Hij juist het tegenovergestelde: Hij ontneemt Efraïm en Jeruzalem (Juda) de strijdwagens en krijgswapens, en maakt zichzelf tot een pacifist, wiens heerschappij niet gebaseerd is
op militaire overwinningen, maar op nederigheid en rechtvaardigheid (vgl. Zach
9,9).
Mogelijk gaat er nog een ander beeld van JHWH schuil in de tekst: de koning.
In Zach 9,16b “schitteren de kroonstenen over zijn land.” Het zou hier kunnen
gaan om de kroon van JHWH Koning50; een andere mogelijkheid zou zijn dat de
kroon aan dochter Jeruzalem toebehoort51. Omdat JHWH in Zach 14 als Koning
voorkomt, denken we hier eerder aan de eerste dan aan de tweede mogelijkheid.
In Zach 9,16 wordt het beeld van de herder en de kudde geïntroduceerd. De
herder is een derde metafoor voor JHWH. Het gebruik van deze metafoor wordt
in Zach 10 voortgezet, maar er blijken nu meerdere herders te zijn tegen wie
JHWH in woede ontbrandt: Hij richt zich nu op de herders van het eigen volk, en
niet meer op vreemde volken. Het metaforische gebruik van ‘herder’ en ‘kudde’
voor de koning/leider en zijn volk (vanaf hfst. 9: h[,ro herder in Zach 10,2.3;
11,3. 5.8.15.16.17; 13,752 en !aOc kudde in Zach 9,16; 10,2; 11,4.7.11.17; 13,753)
is afkomstig uit de orientaalse denkwereld. “Gott oder König als Hirte (h[,ro) und
das Volk als ihre Herde (!aco, rd,[e54) ist ein gemein-orientalisches Bild”55. Zach

––––––––––
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WILLI-PLEIN, Haggai, 171: “Dieses Diadem ist ein israelitisches Königsattribut (2Sam 1,10; 2Kön
11,12). Damit vollendet V.16 nicht nur die Kampfmetapher durch den abschließenden Satz von
Gottes rettendem Handeln, für sein Volk als seine «Kleinvieh»-Herde, sondern nimmt dieses
Kleinvieh, also tatsächlich die geretteten Zionssöhne, auf dem Land als Perlen in einer Köningskrone
wahr, die nur Gott selbst gehören kan: Die Metapher von Gott als Israels König löst die Metapher
von Gott als Kämpfer für Zion ab.”
MEYERS – MEYERS, Zechariah, 159: “Just as ‘sling stones’ in verse 15 is used metaphorically
for Zion or Israel, as the forces that Yahweh will use in the cosmic attack upon the enemy, so too
does ‘gemstones of a crown’ function to symbolize people.”
Ook andere vormen van de stam h[r komen in Zach voor: 11,4.7.9.
WASCHKE, !aco, 864: “Wesentlich für die Bestimmung des Bildes ist, daß sich beide Seiten
gegenseitig bedingen; d.h., Stellen, die von Gott oder dem König als Hirten reden, setzen, auch
wenn der Begriff fehlt, das Volk als Herde voraus (vgl. 2Sam 5,2; 7,8; Ps 23) und umgekehrt (vgl.
2Sam 24,17; Jes 53,6; Ps 74,1 u.ö.).”
In Zach 10,3 komt rd,[e kudde voor in plaats van !aco kudde. We hechten aan deze woordkeus geen
bijzondere waarde; het zijn parallelbegrippen van elkaar (vgl. WASCHKE, !aco, 859; BEYSE, rd,[e,
1104).
WASCHKE, !aco, 864; vgl. HUNZIKER-RODEWALD, Hirt und Herde, 20-38.
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maakt gebruik van een al lang bestaande metafoor, die ook in de profetenboeken
veelvuldig voorkomt (Jes 40,11; 44,28; Jer 6,3; 23,2-4; Ez 34; 37,24)56.
Een andere hoedanigheid waarin JHWH verschijnt, is die van schepper. Hij
wordt in Zach 12,1 beschreven als maker van hemel en aarde, en van de mens in
zijn hoedanigheid als geestelijk wezen (ABr>qiB. ~d''a'-x:Wr rcEyOw> en hij vormde de
geest van de mens in zijn binnenste). Hij bewerkt een verandering van de geestesgesteldheid van de mens, zodat deze weer in een goede verhouding tot JHWH
komt te staan (Zach 12,10). De mogelijkheid van JHWH om een kosmische ordening aan te brengen, blijkt vooral in Zach 14. Het verschijnen van JHWH gaat
gepaard met kosmische omwentelingen, en met het verdwijnen van het dag- en
nachtritme. Er zal één dag komen, en die zal alleen maar licht zijn (Zach 14,7).
De schepping van het licht wordt als het ware ongedaan gemaakt (Gen 1,3b: yhiyw> :
rwOa en er was licht; Zach 14,6ba: rAa hy<h.yI-aOl er zal geen licht zijn). Hiermee
vervalt ook de scheiding die er is tussen licht en duisternis, een van de scheppingsdaden van JHWH (Gen 1,4b); er is alleen nog maar licht — en dat is van
een heel andere orde (Zach 14,7). “There shall be continuous, lit., one, day.
…The day in question is first defined negatively as not alternating day and
night. Then, to make his meaning unmistakable, the writer adds, yea, it shall
come to pass that at eventide there shall be light”57. Wanneer deze dag zal komen, is alleen aan JHWH bekend. Hij is hiermee boven allen en alles verheven,
en zo verwijst deze tekst naar JHWH als schepper. Zach 14 heeft een universeel
karakter, en dit komt overeen met zijn alomtegenwoordigheid die we gesymboliseerd zagen in de voorstelling van de zevenarmige lampenstandaard.
Een voorstelling die in Zach 14 wordt hernomen is die van de strijder. Aan het
begin van Zach 14 verzamelen de volken zich tegen Jeruzalem (Zach 14,2), en in
tegenstelling tot Zach 12,2-3, is het hier JHWH zelf die de volken ten strijde doet
trekken: ~Øl
i v; W' ry>-la, ~yIAGh;-lK'-ta, yTips. a; w' > Ik zal alle volken verzamelen tegen Jeruzalem. Er is nog steeds oorlog en wederom verschijnt JHWH als strijder. Deze
voorstelling gaat gepaard met een theofanie waarbij JHWH groots naar buiten
treedt (Zach 14,3a). Hij gaat staan op de Olijfberg om deze in tweeën te splijten58. Het belangwekkendste dat Hij doet is een vluchtweg creëren voor de bewo––––––––––
56
57

SMITH, Micah, 264.
MITCHELL, Haggai, 346-347.
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ners van Jeruzalem door de Olijfberg heen ten oosten van de stad 59. De inwoners
krijgen de opdracht om te vluchten (Zach 14,5: ~T,sn. w: > jullie zullen vluchten) naar
Azal, een voor ons onbekende locatie. De voorstelling van JHWH op de bergen
is hier anders dan in Am 4,13. Daar schrijdt JHWH over de hoogten van de
aarde (#r<a' ytem\B'-l[; %rEdow>), over de toppen der bergen. In Mi 1,3-4 schrijdt
JHWH ook over de bergen, deze smelten vervolgens (ssm Nifal)60 en splijten
uiteen ([qb Hitpaël; vgl. Zach 14,4 [qb Nifal). De theofanie van JHWH en zijn
gedaante als strijder, kennen we reeds uit Zach 9,13-14.
De laatste voorstelling die typisch is voor Zach 14 is die van koning. JHWH
zal koning zijn over heel de wereld (Zach 14,9.16-17). Er is een duidelijke verwijzing naar Dt 6,4 (dx'a, hw'hy> Wnyhel{a/ hw''hy> JHWH onze God, één JHWH). Dat
JHWH’s naam één is, is uniek voor Zach, en dat zijn naam met het koningschap
in verband wordt gebracht vinden we verder alleen nog in Mal 1,1461. JHWH’s
koningschap geldt voor Israël en voor de volken. Hij komt op het einde van het
boek naar voren als degene die cultisch aanbeden wordt. Dat Hij aanbeden kan
worden, en dat mensen gemeenschap met Hem kunnen zoeken en gunsten van
Hem kunnen afsmeken, bleek al in Zach 2,15; 7,2; 8,21-23, maar dat Hij zich
met offers laat benaderen, blijkt pas op het allerlaatste moment (Zach 14,20-21).
De mogelijkheden tot aanbidding van deze universele Koning worden ruimschoots geboden.
We hebben geprobeerd een overzicht te geven van de teksten in het boek Zach
waarin JHWH uitdrukkelijk als handelende en sprekende actant wordt genoemd.
Het was de bedoeling een beeld te krijgen van zijn karakter en optreden. We
beseffen dat er meerdere teksten zijn, waarin Hij expliciet of impliciet aanwezig
is, en die we niet besproken hebben. Omdat we te maken hebben met een profe––––––––––
58

59

60
61

MEYERS – MEYERS, Zechariah, 418: “[…] the image is staggering in its anthropomorphic
depiction of Yahweh as a giant astride the heights of Jerusalem.” Er ontstaat hier (in het
eschatologische tijdperk) een nieuwe vallei, die niet verward mag worden met bijvoorbeeld het
Kidrondal dat al bestond (contra VAN DER WOUDE, Zacharia, 257).
Sommige auteurs verwijzen voor de uitleg van Zach 14,5 naar Jes 40,3-5; 49,11 en denken dat
JHWH zich een weg baant om met zijn volk in processie naar Jeruzalem te komen (HANSON,
Dawn, 376; VAN DER WOUDE, Zacharia, 256). Vóór onze keuze pleiten MEYERS – MEYERS,
Zechariah, 498 en SMITH, Micah, 286.
Het smelten van de bergen treffen we ook aan in Nah 1,5 (gwm Hitp).
Mi 4,7 zou naar het koningschap van JHWH kunnen verwijzen. Maar dit is dan de enige uitzondering in het Dodekapropheton.
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tische tekst, waarin JHWH eigenlijk steeds de hoofdactant is, is het moeilijk een
schifting aan te brengen in de vele teksten. Het is ook niet steeds mogelijk gebleken de juiste verbanden te leggen; deze zullen pas goed duidelijk worden nadat
we alle actanten besproken hebben en in het plot hebben samengebracht. De
belangrijkste karaktereigenschappen van JHWH hebben we geprobeerd overzichtelijk bijeen te brengen.
JHWH communiceert met zijn volk door woordopenbaringen, visioenen en
tekenhandelingen, steeds bemiddeld door de profeet Zacharia en/of de engel van
JHWH. De boodschap die hij communiceert is op de allereerste plaats die van
zijn veranderende gezindheid ten aanzien van zijn volk. De ballingschap is achter
de rug en er zijn nieuwe mogelijkheden voor de toekomst. Vervolgens treedt
JHWH handelend op: Hij keert terug naar Jeruzalem, stelt leiders aan over het
volk, zuivert de gemeenschap van wat nog herinnert aan de exilische situatie. Hij
dreigt evenwel met een nieuwe ballingschap wanneer het volk niet luistert en
gehoorzaamt. JHWH is degene die eertijds het volk in ballingschap voerde; Hij
zou dat ook in de toekomst nog kunnen doen. In de loop van het boek Zach
komen er een aantal karakteristieke metaforen naar voren voor JHWH. Zo is Hij
de Alomtegenwoordige wiens blikken zich over de hele aarde richten (Zach 4,10;
9,1). Hij is de strijder die de strijd met de volken aangaat (Zach 9,13-14; 14,3-4)
en Israël beschermt. Dit roept het beeld op van de herder die waakt over zijn
kudde (Zach 9,16). Tenslotte is JHWH schepper en vormgever van de kosmische
en aardse ordening (Zach 12,1; 14,6-7.10-11) en van de mens in zijn relatie tot
JHWH (Zach 12,1.10). In Zach 14 worden deze metaforen bij elkaar gebracht.
De Strijder en Schepper komen expliciet voor. Een herder wordt als zodanig niet
genoemd, maar vindt zijn concretisering in JHWH Koning. Herderschap en koningschap zijn in de oud-oriëntaalse denkwereld nauw aan elkaar verwante
‘ambten’. Ook het thema van het leiderschap van JHWH vindt in Zach 14 zijn
hoogtepunt. Bovendien is deze Koning universeel en niet aan het volk Israël
voorbehouden. Hierdoor komt de alomtegenwoordigheid van JHWH ook in Zach
14 tot uitdrukking. De beelden die voor JHWH in de loop van het boek afzonderlijk worden geïntroduceerd, worden in Zach 14 samengebracht.
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8. De profeet Zacharia als actant
8.1. Inleiding
De tweede actant die we beschrijven is de profeet Zacharia. Hoewel hij zeer
nauw met JHWH samenwerkt en met Hem geïdentificeerd lijkt te moeten worden, omdat ze samen verantwoordelijk zijn voor de orakels, beschouwen we de
profeet toch als een aparte actant in het plot van Zach. Het is vooral in de secties
van de visioenen en de tekenhandelingen, dat hij als zelfstandig personage optreedt. Ook de impliciete auteur spreekt in de opschriften duidelijk van twee
onderscheiden actanten van wie de ene (JHWH) zich tot de andere richt
(Zacharia). Uiteraard raakt Zacharia nauw bij het optreden van JHWH betrokken en is zijn werk niet los van dat van zijn inspirator te begrijpen.
In een bepaald opzicht is het beschrijven van de profeet eenvoudiger dan het
beschrijven van JHWH. Dit heeft niet alleen theologische, maar ook literaire redenen. Er is een afgebakend aantal teksteenheden waarin Zacharia voorkomt;
JHWH is daarentegen in bijna alle perikopen expliciet of impliciet aanwezig, en
deze variëteit en veelheid maakt het moeilijk een eenduidig beeld van Hem te
vormen. Van Zacharia is het gemakkelijker een afgerond beeld te krijgen, omdat
het aantal met zijn persoon verbonden thema’s kleiner is.
Een belangrijk kenmerk van Zacharia als actant is dat hij in een nacht visioenen ontvangt en aan het impliciet aanwezige publiek verslag doet van deze ervaring (Zach 1,8–6,8). Bovendien is hij niet een passieve ontvanger van de nachtgezichten, maar tevens participant. De tekenhandelingen (Zach 6,9-15; 11,4-17)
geschieden op instigatie van JHWH en vragen van Zacharia een actieve inbreng;
ze kunnen daarom samen met de visioenen besproken worden.
Een bijzonder kenmerk van het optreden van Zacharia is het beroep dat hij vijfmaal doet op zijn goddelijke zending (Zach 2,12.13.15; 4,9; 6,15). Het gezag van
Zacharia wordt blijkbaar niet zonder meer geaccepteerd; hij moet zijn profeetschap
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verdedigen1. Dit hangt ongetwijfeld samen met Zach 13,2-6. Het gaat in deze
perikoop om het uitbannen van profetisme in een of andere zin. Profeten worden
samen in één adem genoemd met afgodsbeelden en onreine geesten (Zach 13,2),
en in de daaropvolgende voorzegging (Zach 13,3-6) wordt degene die nog als
profeet wil optreden met de dood bedreigd.
We hebben eerder reeds opgemerkt dat er over de genealogische afkomst van
Zacharia kort iets wordt gezegd. Hij wordt genoemd in de drie gedateerde opschriften Zach 1,1.7; 7,1 en in het niet-gedateerde tussenschrift Zach 7,8. Met
deze teksten, die in het geheel van het drama zijn opgenomen, richt de impliciete
auteur zich tot de lezer. Nadat hij Zacharia heeft geïntroduceerd, begint de profeet zelf te vertellen. Dit blijkt het duidelijkst in Zach 1,8. Hier begint Zacharia
met het verhalen van het ene na het andere visioen dat hij die nacht gehad heeft,
en wisselt deze af met orakels; dit kan met recht een groot Selbstbericht2 genoemd worden, dat diverse hoofdstukken omvat: Zach 1,8–6,15. Al deze hoofdstukken kunnen aaneensluitend als woorden van Zacharia worden gelezen. Het
Selbstbericht wordt gecontinueerd in Zach 7,43 tot het weer onderbroken wordt
door Zach 7,8 (impliciete auteur). Hierna wordt het moeilijker om de diverse
sprekers te onderscheiden. Zach 8,18 suggereert dat Zacharia nog steeds — of
weer — aan het vertellen is, maar zijn naam wordt niet meer genoemd en is zelfs opvallend afwezig in Zach 8,14. Willi-Plein komt niet tot een bevredigende oplossing
als zij deze communicatiestructuur in Zach 9–14 op het niveau van Zach 8,217.20-23 wil doorzetten5. Het lijkt ons eenvoudiger en ook acceptabel om de
opschriften in Zach 9,1 en 12,1 — in strikte of ruimere zin — aan de impliciete
auteur toe te schrijven en de profetieën vervolgens te verstaan als orakels die van
God en de profeet komen; we kunnen hier niet een gedetailleerde rolverdeling
––––––––––
1

2
3
4
5

LUX, Damit ihr erkennt, 384: “Der einst durch den Propheten ergangene Aufruf zur Flucht wird
von diesem seinen Lesern in Erinnerung gerufen, damit sie daran erkennen, dass er auch jetzt nicht
aus eigener Vollmacht prophetisch agiert, sondern von Jhwh gesandt worden ist (V. 13b). Solcher
Erinnerung und Erkenntnis hätte es nicht bedurft, wenn es an der Sendung des Propheten zu jener
Zeit keinerlei Zweifel gegeben hätte.”
WILLI-PLEIN, Haggai, 140.
Omdat we Zach 7,1-3 aan de impliciete auteur toedichten.
Zach 8,1: “Het woord van JHWH van de machten geschiedde.” Er is ook geen anaforisch pronomen!
WILLI-PLEIN, Haggai, 141:
“K1: 8,1 Wortereignisbericht (ohne Nennung des Beauftragten)
K2: 8,2+3+(4f)+6(+7f)+(9-17 bzw. 19, wenn V.18 als Bestandteil des Wortes 18f gelesen wird,
das dann wiederum ein Selbstbericht ist) +20-22+23+ Sach 9–14.”
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maken. Het legitimatieprobleem speelt in Zach 9–14 een ondergeschikte rol. We
merken in de loop van Zach 9–14 dat de tempel inmiddels verrezen is, en daarmee is het gezag van Zacharia gevestigd. Het enige dat opvalt, is het optreden in
Zach 11 van een ik-figuur die duidelijk niet JHWH kan zijn, omdat hij tekenhandelingen stelt (Zach 11,7-15/17) en tot zijn God spreekt (yh;l{a/ hw''hy> JHWH
mijn God). Ook in Zach 14,5 wordt God nog een keer op dezelfde wijze aangesproken: yh;l{a/ hw''hy> JHWH mijn God. Wij kunnen niet anders dan concluderen
dat de profeet Zacharia hier op eigen titel spreekt en zich van JHWH onderscheidt zoals hij dat ook deed in zijn Selbstberichten in Zach 1–7/8. Er bestaat
geen andere mogelijkheid voor het identificeren van de ik-figuur in Zach 11; 14 dan
deze. Het gebruik van het persoonlijk voornaamwoord en het bezittelijk voornaamwoord verbindt deze hoofdstukken met Zach 1–8. Zacharia is ook in de laatste
hoofdstukken van het boek de sprekende en handelende profeet. Dat zijn gezag nog
niet door iedereen geaccepteerd wordt, blijkt in Zach 11,12-13.
We keren terug naar Zach 1–8. Het opvallende is dat Zacharia zelf een aantal
keren de Wortereignisformel (die in de opschriften en in het tussenschrift wordt
gebruikt) in de mond neemt! “Het woord van JHWH [van de machten] geschiedde tot mij” (Zach 4,8; 6,9; 7,4; 8,18). Hoewel deze verzen erg lijken op die
van de impliciete auteur is er toch een groot verschil: ze behoren tot het
Selbstbericht van Zacharia. Hij spreekt ze zelf uit en kent daarmee zichzelf een
profetische positie toe. Zacharia is niet slechts een ‘doorgeefluik’ voor JHWH,
maar hij heeft een eigen verantwoordelijkheid en een eigen mogelijkheid om
Gods uitspraken te interpreteren. House spreekt daarom naast messenger ook
van co-revelator6. Zacharia participeert in het openbaringsgebeuren. Hij geeft
niet alleen objectief door wat hij als het ware van JHWH ontvangt, maar hij geeft
ook zelf de uitleg die past bij de eigen gegeven situatie. Hoewel het normaal is
dat de profeet een boodschapper van God wordt genoemd, is het toch opmerkelijk dat de profeet dit van zichzelf zo benadrukt.
Hoewel we het al hebben vermeld, leggen we aan het einde van deze inleiding
nogmaals de nadruk op het persoonlijke karakter van de godsrelatie van Zacha––––––––––
6

HOUSE, Unity, 186-187, acht de boodschappersfunctie van de profeet de belangrijkste; daarnaast
is de profeet ook mede-openbaarder en symbool. De profeet is een messenger in zoverre hij de
boodschappen die hij van God krijgt, doorgeeft; hij is een symbol omdat hij via tekenhandelingen
Gods bedoelingen openbaart en hij is co-revelator wanneer hij Gods uitspraken interpreteert naar
de contemporaine situatie.
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ria. De profeet geeft zichzelf een positie ten opzichte van God en onderscheidt
zich van Hem; tevens onderscheidt hij zich van het volk doordat hij niet spreekt
van ‘onze God’, maar van ‘mijn God’7: “So we are entitled to ask whether its use
in Zech. 11.4 in the introduction to this section [en in 14,5] suggests that the
prophet is setting himself over against his hearers. Since the passage appears to
be charged with tension and conflict it would hardly be surprising”8. Noch in
Hag noch in Mal spreekt de profeet zijn God persoonlijk aan, of zet hij zich apart
van zijn toehoorders. In deze beide parallelle profetenboeken vinden we ook geen
verwijzingen naar een mogelijke discussie over de betrouwbaarheid van de profeet. Zach is uniek als het gaat over de positie ín het boek van de profeet aan wie
het boek is toegeschreven. Ook ontbreken in Hag en Mal de Selbstberichten die
voor Zach zo kenmerkend zijn! Al deze verschijnselen maken duidelijk dat
Zacharia in zijn boek een bijzondere positie heeft, die apart besproken moet
worden. Is het niet mogelijk dat in de figuur van de profeet Zacharia de sleutel
verborgen is voor het verstaan van het hele boek?

8.2. Zacharia en de vroegere profeten
Nadat Zacharia als profeet en ‘hoofdrolspeler’ van het boek in het opschrift
Zach 1,1 is bekend gemaakt, wordt in de eerste profetie gesproken van vroegere
profeten (~ynIva
o rIh' ~yaiybiNh> ;; Zach 1,4). ~yaiybiNh> ; profeten komt in Zach 1,2-6 nog
tweemaal voor zonder het adjectief ~ynIvoarIh' de vroegere (Zach 1,5.6) maar het
gaat hierbij om dezelfde groep profeten uit het verleden, omdat ‘de profeten’ en
‘de vroegere profeten’ beide voorkomen als ‘tegenover’ van ~k,yteboa] vaderen
(Zach 1,4.5.6). In Zach 1,6 krijgen de profeten uit het verleden er een titel bij:
mijn knechten (yd:b[' )] om hun nauwe verbondenheid met JHWH uit te drukken9.
Op het einde van het eerste deel van de compositie van Zach vinden we nogmaals een vermelding van de vroegere profeten (Zach 7,7.12).
De vraag die ons hier bezig houdt, is niet wie met deze profeten zijn bedoeld10,
maar waarom er naar hen wordt verwezen. Waarom is het niet voldoende dat er
––––––––––
7
8
9

Een uitzondering is Zach 9,7: Wnyhel{ale voor onze God.
MASON, Use, 97. Mason doet suggesties voor wie die opponenten kunnen zijn; dit valt buiten de
opzet van dit hoofdstuk. Ook voor Zach 14,5 denkt Mason aan een persoonlijke relatie tussen de
profeet en God, en aan opponenten tegen wie Zacharia zich afzet.
Het is vooral in het deuteronomistisch geschiedwerk zeer gangbaar dat profeten ‘knechten van
JHWH’ worden genoemd; vgl. BLENKINSOPP, Geschichte, 18-19.
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in de context van de bekering, die hier aan de orde is, wordt verwezen naar de
weigerachtige en niet-bekeringsgezinde vaderen? Waarom wordt de rol van de
profeten uit het verleden aangehaald? Het gaat in deze sectie om de bekering van
het volk én om de rol van de contemporaine profeten. Er wordt in negatieve zin
verwezen naar het verleden: de voorvaderen hebben zich niet bekeerd en hebben
de profeten niet gehoorzaamd (Zach 1,4) en daarom hebben ze de toorn van
JHWH over zich afgeroepen (Zach 1,2). In Zach 1,6 staat de oproep tot bekering
in een positieve toonzetting: hebben de vaderen zich uiteindelijk toch niet bekeerd, hebben ze op het laatst toch niet aan de woorden van de profeten gehoor
gegeven, en hebben zij tenslotte niet erkend dat JHWH zijn woord gestand
doet11! De vroegere profeten worden afgeschilderd als degenen die gelijk hebben
gekregen; er wordt over hen niet negatief geoordeeld. Zacharia bekrachtigt zijn
eigen oproep tot bekering met het getuigenis van de profeten die hem zijn voorgegaan:
Both the prophet and his followers saw themselves as belonging to the long line of true prophets.
For the prophet in this introductory block of oracular material, throughout the oracular attachments
to the visions, and in the concluding chapters (cc 7–8), the pronouncements of his predecessors
serve to legitimize the prophet’s views about the present age and provide a means to invoke the
memory of God’s power in carrying out the stipulations of his covenant with Israel12.

Zacharia verwijst aan het begin van zijn prediking naar de vroegere profeten
om zichzelf daarmee gezag te verlenen en zich te plaatsen in een lange profetische traditie. Hij roept het volk op naar hem te luisteren, want de geschiedenis
heeft uitgewezen dat luisteren naar de profeten steeds de juiste weg was.
In de context van Zach 1,2-6 valt v. 5 bijzonder op: “Jullie vaderen, waar zijn
zij? En de profeten, leven zij voor eeuwig?” De betekenis en zin van deze twee
––––––––––
10

11
12

Zo denkt CONRAD, End of Prophecy, 72, dat het hier gaat om de profeten van het Dodekapropheton,
van wie tot nu toe onzeker bleef of ze wel profeet waren: “It is not until the Zechariah section of
the book that it becomes clear that all the former individuals to whom the LORD spoke in the Book
of the Twelve are prophets. Zechariah identifies these individuals as former prophets (~ynvarh ~yaybnh,
1.4; cf. 7.7,12).” Conrad ziet het hele Twaalfprofetenboek als de hermeneutische context van de
‘vroegere profeten.’ LOVE, Evasive Text, 142, denkt aan Jesaja, Jeremia en Ezechiël: “The voices
of Isaiah, Jeremiah and Ezekiel are now the monologic voice of the former prophets: they speak
with the one voice of ~ynvarh ~yaybnh (‘the former prophets’).”
PETERSEN, Haggai, 134.
MEYERS – MEYERS, Haggai, 101. Vgl. PETERSEN, Haggai, 132: “Zechariah stands in a line
of prophetic succession, a notion very much in line with the hereditary designation of authority in
1:1. The time of prophecy was not yet past […].”
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retorische vragen is niet meteen duidelijk. De oplossing die Beuken13 biedt in
navolging van Hieronymus14, namelijk dat het hier zou gaan om ‘valse profeten’
wijzen de meeste exegeten af. De interpretatie die met deze inhoudelijke
conjectuur geboden zou worden is de volgende: de valse profeten zouden samen
met de vaderen vanwege hun ongehoorzaamheid onder het oordeel van JHWH
vallen en dus de dood hebben gevonden. Niets wijst er echter op dat in Zach 1,5
een andere groep profeten bedoeld wordt dan in de rest van Zach 1,2-6.
Zach 1,5 wijst op de sterfelijkheid van de vaderen en de profeten. De tijd
waarin zij optraden behoort tot het verleden. Zacharia zegt: ‘nu is er mijn prediking en hopelijk zijn jullie bereid om naar mij te luisteren’. In Zach 1,5 wordt op
retorische wijze de stap van het verleden naar de actualiteit gezet. Het volk dient
nu Zacharia’s prediking te volgen:
Darum dringt er in die Angesprochenen, nicht wie ihre Väter zu sein, die nicht auf die Propheten
hörten, als es noch möglich war. «Tempi passati», könnte man ihm achselzuckend entgegenhalten,
und genau diesen Einwand nimmt er mit den beiden Fragen in V.5 für seine eigene Argumentation
in Anspruch: Die Zeit bleibt nicht stehen; gerade darum gilt es, die Situation jetzt wahrzunehmen,
in der die prophetische Zusage gilt: «Kehrt ihr zurück, so kehre auch ich zurück»15.

De tijd van de vaderen en de vroegere profeten is inderdaad voorbij. Er zijn
nieuwe tijden gekomen, maar dat wil niet zeggen dat de oproep tot bekering niet
meer geldt. De woorden van de profeten leven verder in de prediking van
Zacharia en zij blijven actueel16. Ook in de tijd van de restauratie is bekering eerste plicht.
In zijn monografie over Hag en Proto-Zach stelt Love dat de prediking van de
vroegere profeten niet meer bestaat, en dat alle aandacht aan de woorden van
Zacharia moet worden gegeven. Zacharia heeft alle voorafgaande profeten onder
de titel van ‘vroegere profeten’ samengebracht tot één groep. Love toont aan dat
in Zach 1–8 (en in Hag) voor het merendeel oude profetische tradities uit Jes, Jer
en Ez zijn verwerkt. Love zet een opvallende stap als hij daarop zegt dat
Zacharia zich poneert als dé vervanger van de oude profeten. Zacharia zou de
––––––––––
13
14
15
16

BEUKEN, Haggai, 100.
CCL 76 A, 752; PL 25, 1421 : “Patres vestri ubi sunt, et prophetae vestri ubi sunt? id est,
pseudoprophetae: numquam enim de sanctis prophetis diceret: numquid in sempiternum vivent?”
WILLI-PLEIN, Haggai, 59.
Vgl. PETERSEN, Haggai, 134; BEUKEN, Haggai, 101-102; ELLIGER, Nahum, 96; ACHTEMEIER, Nahum, 112; JUNKER, Nahum, 119.
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vroegere profeten onschadelijk maken door hen niet te citeren en hen niet afzonderlijk, maar alleen collectief, aan te halen. Er is nog maar één profetische stem
die klinkt, en dat is die van Zacharia. Voor de duidelijkheid citeren we een passage uit het boek van Love.
However, the former prophets are not quoted verbatim. The prophets are, in a sense, heard in
Zechariah through the re-use of prophetic collocations, themes and formulae. When the character
Zechariah speaks, he constantly re-uses prophetic motifs so that one hears the echoes of the
prophets in his voice, but never unambiguously hears any one particular prophet […]. The prophets’
voices are filtered through the narrator Zechariah. […] Despite this constant appeal to prophetic
authority, and near quotes of their work, the final product is the voice of Zechariah. Only one
prophet, namely Zechariah, is speaking. Only his voice is heard throughout the book. So the
former prophets are only permitted to speak through the voice of Zechariah. Where many individual
voices once proclaimed their varying messages, now only one voice speaks17.

Love verbindt aan deze uitleg — en daarom citeren we deze hier — dat de
profeten in Zach 1,5 als het ware dood worden verklaard: “Not only does the
work struggle to replace the prophets, but it silences them by implying they are
all long dead — ‘and the prophets, do they live forever?’ ”18. In de visie van Love
heeft Zacharia een erg ambivalente houding ten opzichte van de vroegere profeten. Hij gebruikt en herinterpreteert hun profetieën en tegelijkertijd legt hij hen
het zwijgen op om zelf aan het woord te kunnen komen! Zacharia ziet zich — in
de visie van Love — als de vervanger van de vroegere profeten, feitelijk nog de
enige. Wij begrijpen niet waarom een dergelijke negatieve houding ten opzichte
van de vroegere profeten nodig is, en wij denken ook niet dat dit hetgeen is dat
de impliciete auteur ons over Zacharia wil leren. Het beroep dat Zacharia doet op
de vroegere profeten kan positief worden uitgelegd; hun gezag straalt op hem af.
“En de profeten, leven zij voor eeuwig?” betekent dat profeten elkaar opvolgen,
en dat de ene generatie komt ná de andere. Dat Zacharia van oudere profetieën
gebruik maakt is niet typisch voor Zach, maar geldt voor alle latere profetie. En
dat de oudere profetische teksten die verwerkt worden, ongeciteerd worden opgenomen is ook een normaal verschijnsel. Zacharia schaart zich in de rij van de
klassieke profeten. Hij zet zich niet tegen hen af, maar doet juist een beroep op
hen die vóór hem als profeet geaccepteerd waren.
Op het einde van Zach 1–7 wordt nogmaals naar de vroegere profeten verwezen. We hebben dit reeds in hfst. 4 geconstateerd en het als een argument ge––––––––––
17
18

LOVE, Evasive Text, 141-142.
LOVE, Evasive Text, 143.
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bruikt om Zach 1–7 van Zach 8 te scheiden. Het gaat om Zach 7,11-13 dat
tekstueel los met de morele aansporingen van Zach 7,9-10 is verbonden. Het
grammaticaal subject van de persoonvorm waarmee Zach 7,11 begint (Wna]my' w> : zij
weigerden) wordt niet geëxpliciteerd, en het geïmpliceerde subject kan niet refereren aan ‘jullie’ (Zach 7,9-10) of aan een van de onderdrukte groepen in Zach
7,10. Het gaat over ‘de vaderen’ uit het verleden, want zij vormen de ‘tegenpartij’
van de vroegere profeten in de passage (Zach 7,12). Evenals in Zach 1,2-6 wordt
er verwezen naar het verleden waarin niet naar de profeten werd geluisterd19. Er
volgt nu echter wel een actualisering vanaf Zach 7,13b; hier verandert het gebruik van de tijden ([m'v.a, al{w> War>q.yI zij zullen roepen, en Ik zal niet luisteren).
Als de huidige Israëlieten zich niet bekeren, zal JHWH niet luisteren20. Hij dreigt
zelfs met een herhaling van de ballingschap (Zach 7,14; het laatste vers van Zach
1–7!). De enige moeilijkheid die deze tekst oplevert, is dat JHWH zich niet rechtstreeks tot het volk Israël richt; Hij spreekt de impliciete lezer aan, maar het gaat
duidelijk over de tijdgenoten van Zacharia. De boodschap van de profeet is duidelijk: de geschiedenis kan zich herhalen als het volk zich niet voldoende moreel
en sociaal inzet voor de gemeenschap.
Er zijn nog twee teksten waarin over een groep profeten wordt gesproken:
Zach 7,3 en 8,9. Het gaat hierbij niet om ‘vroegere profeten’ maar het ligt toch
voor de hand deze teksten in dit hoofdstuk te bespreken, omdat er een relatie met
Zacharia bestaat. In Zach 7,2-3 vervoegt een delegatie uit Betel zich bij de priesters en de profeten met een vraag betreffende het vasten. Er wordt hier over de
profeten gesproken als functionarissen náást de priesters die aan de tempel verbonden zijn. Er wordt niet expliciet gezegd dat de profeten aan de tempel verbonden zijn, maar het ligt wel voor de hand21. In dat geval is er sprake van een
soort cultusprofeten. Normaliter is het geven van een thora een taak van de priesters, die dan ook als eerste worden genoemd22.
––––––––––
19
20

21
22

REVENTLOW, Propheten, 77: “V. 11-12 schildern die negative Reaktion der damaligen Hörer auf
diese Mahnungen in Form einer Geschichtsparänese. Vielfach werden dtr Wendungen aufgenommen.”
Vgl. WILLI-PLEIN, Haggai, 125: “Daraus ergibt sich dann in V.13f gemäß der masoretischen
Vokalisierung ein aktualisierendes Ineinander von Rückblick auf den Ungehorsam gegenüber Gottes
Ruf in der Vergangenheit und Ausblick auf die möglichen fatalen Folgen eines erneuten Versagens:
Wie Gott rief und niemand auf ihn hörte, so werden «sie» rufen, ohne dass er hört.”
REVENTLOW, Propheten, 75.
De commentaar van MEYERS – MEYERS, Haggai, 384, merkt op dat het ongebruikelijk is dat
priesters en profeten samen geconsulteerd worden; meestal opereren deze ambtelijke groepen
afzonderlijk.

8. DE PROFEET ZACHARIA ALS ACTANT

179

Om enig zicht te krijgen in de positie van Zacharia in verhouding tot de profeten en de priesters lezen we de tekst synchroon en op communicatief niveau. De
gezanten leggen hun vraag voor aan de priesters en de profeten (Zach 7,3). Voordat deze antwoord kunnen geven, krijgt Zacharia een godsspraak (Zach 7,4:
“Het woord van JHWH van de machten geschiedde tot mij”) die een spirituele
dimensie heeft en feitelijk een wedervraag is (Zach 7,5-7). Over de hoofden van
de delegatie heen richt hij zicht tot het volk van het land (#r<a'h' ~[;-lK' heel het
volk van het land) én tot de priesters (Zach 7,5a). Zacharia plaatst zich op een
‘hoger’ niveau dan de priesters en geeft hun en het volk antwoord. Hij grijpt in in
het proces van vraag en antwoord, dat zich tussen de delegatie en de priesters
(en profeten) zou gaan afspelen. Dit is de intentie van de impliciete auteur: hij
geeft Zacharia hier zijn rol als profeet, zoals hij dat ook in de opschriften heeft
gedaan23. In deze teksteenheid staat Zacharia alleen en is tegelijkertijd verbonden
met de profeten van Zach 7,324, omdat deze in Zach 7,5 niet meer als ontvangers
van Zacharia’s antwoord worden genoemd. Zacharia werpt zich op als de
woordvoerder van de aanwezige profeten, maar dan niet op de wijze die men zou
verwachten (als primus inter pares) namelijk met een concreet antwoord op de
vraag die gesteld wordt — dat antwoord bewaart Zacharia tot later (Zach 8,1819) — maar met een reactie die het volk opnieuw aan het denken moet zetten en
een beroep doet op hun bereidheid tot bekering.
De laatste tekst die besproken moet worden, is Zach 8,9. We hebben deze al
behandeld in hfst. 4 maar vatten de resultaten hier volledigheidshalve samen.
Het gaat niet om vroegere profeten, maar om de profeten die in de tijd van
Zacharia zelf optreden, met name Haggai. Zacharia mogen we impliciet tot deze
groep rekenen; hij behoort samen met Haggai tot de belangrijke profeten van zijn
––––––––––
23

24

BEUKEN, Haggai, 145, signaleert ook dat Zacharia antwoord geeft op een vraag die niet aan hem
gesteld wordt: “Die Gesandten richten ihre Frage nicht an ihn, sondern an die Priester. Welche
Antwort diese geben, berichtet die Erzählung nicht. Es geht hier nur darum, daß der Prophet diese
Gelegenheit ergreift um, ungerufen und jede institutionelle Verbindung umgehend, jedoch durch
Gottes Sendung ermächtigt, über dieselbe Frage einen Ausspruch zu tun, der nicht auf priesterliches
Berufswissen sich gründet, sondern von Jahwe selbst kommt und von Gottes neuen Heilsabsichten
ausgeht (Sach. 8,19).”
BEUKEN, Haggai, 146, denkt dat rmoale ~yaiybiN>h;-la,w> en tot de profeten in Zach 7,3 is tussengevoegd door iemand die het niet opportuun achtte dat Zacharia antwoord gaf, terwijl hem (als
profeet) geen vraag werd gesteld: “Sie kommt aus der Feder von jemand, der die Situation nicht
mehr überblickte und die Adressen von Frage und Antwort in Übereinstimmung bringen wollte.
Nur wenn die Frage auch an die Propheten gerichtet worden war, konnte Sacharja, seiner Meinung
nach, darauf eine Antwort gegeben haben.”
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tijd. Het gaat in Zach 8,9 namelijk om de herbouw van de tempel, en hiervoor is
een krachtige profetische stimulans nodig. Zacharia heeft in het boek dat naar
hem genoemd is een unieke positie; toch mogen we niet zeggen dat hij zich altijd
van elke andere profeet distantieert. Op deze verbondenheid met andere profeten
ligt echter zeker niet het accent; eerder beroept hij zich op de profeten van vroeger die in zijn ogen het meest wezenlijke van het profeet-zijn naar voren brachten: de innerlijke bekering en bereidheid tot luisteren. Dit blijkt uit het eerste deel
van de compositie, dat begint en besluit met dit thema. Het is dit aspect uit de
vroegere prediking dat Zacharia wil aanhalen en waarvoor hij zich van de steun
van zijn voorgangers weet te verzekeren.

8.3. Zacharia en de visioenen en tekenhandelingen
Het tweede aspect waar we bij de behandeling van Zacharia als actant op stoten zijn de visioenen oftewel de nachtgezichten. We hebben deze woorden om
reden van de afwisseling in onze dissertatie steeds als synoniemen gebruikt. De
stam hzx zien (en bijbehorende derivaten) komt in Zach niet voor25; ook ontbreken de van de stam har zien afgeleide substantieven (zoals ha,r>m; gezicht). Het
woord ‘nachtgezichten’ wordt traditioneel gebruikt, omdat ze door Zacharia in
de nacht worden ontvangen (Zach 1,8). Het gaat steeds om een eenvoudig kijken
en zien (har zien en hNEhi zie).
Over de nachtgezichten bestaat een overvloed aan literatuur. Dat is niet verwonderlijk, omdat de cryptische beschrijvingen tot veel speculaties aanleiding
hebben gegeven. Love constateert tot op zekere hoogte terecht dat er meer vragen dan antwoorden zijn en dat de tekst onbehaaglijke gevoelens blijft oproepen:
“One has a feeling that the author is playing with the reader”26. Veel van de symboliek is nog steeds niet opgehelderd, en veel details blijven wat ze bij een eerste
lezing zijn: geheimtaal. Wat betekenen de kleuren van de paarden in het eerste en
het achtste visioen? Het is moeilijk voor te stellen dat deze geen betekenis zouden hebben! Maar welke dan? Wat betekenen de mirten in het eerste visioen? Er
worden wel oplossingen voorgesteld, maar ze bieden weinig zekerheid. “Only a
––––––––––
25
26

Zach 10,2 (hzx zien) en 13,4 (!Azx' visioen) zijn een uitzondering, maar daar wordt dan ook afkeurend over deze vorm van zien gesproken.
LOVE, Evasive Text, 147.
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small part of the symbolism is explained, and even that is not explained very
adequately”27.
Love maakt van deze ongerijmdheid een hermeneutisch principe. Het is volgens hem helemaal niet de bedoeling dat de lezer de tekst begrijpt: “ [...] I propose we all lack the proper keys, both modern and ancient, and the original
implied audience did too”28. De tekst zou helemaal geen betekenis en bedoeling
hebben om de mens niet het zekere gevoel te geven dat hij of zij iets weet. Er
mag geen sprake zijn van een of ander (ideologische) systeem. De tekst van Zach
is post-modern, surrealistisch en kan vergeleken worden met deconstructiekunst: “Zechariah, as a postprophetic text, is very similar to a postmodern text
and is very much a prophecy of our own times, culturally speaking: it deconstructs the past and refuses to contemplate a determinate future. In it there is a
breakdown of determinate meaning. Simultaneously, it self-consciously exposes
the weaknesses of its predecessors”29.
Het moge duidelijk zijn dat wij Love niet in zijn vergaande conclusies volgen.
Hoewel we erkennen dat er veel onduidelijkheden blijven bestaan — dat is eigen
aan dromen en visioenen — worden er ook vragen opgehelderd. Wij zullen ons
overigens niet primair inhoudelijk met de visioenen bezighouden. Het gaat er ons
om hoe de visioenen een rol spelen in de communicatie tussen de profeet, God,
de engel en het volk. Welke rol spelen de visioenen (en de tekenhandelingen) in
het optreden van Zacharia en hoe communiceert God met hem en via de profeet
met het volk? De taak van de engel is vooral het op gang brengen van de communicatie tussen JHWH en de profeet. Hij is niet degene die álle cryptische details in de visioenen vertaalt en aan de profeet verheldert. Willi-Plein pleit er
daarom ook voor niet de term angelus interpres te gebruiken, maar ‘der mit mir
sprechende Bote’30.
Zacharia is naast JHWH de belangrijkste sprekende actant in het boek; hij is
de ik-figuur31 die vertelt hoe hij door JHWH wordt aangesproken in visioenen en
––––––––––
27
28
29
30
31

LOVE, Evasive Text, 145.
LOVE, Evasive Text, 231.
LOVE, Evasive Text, 233.
WILLI-PLEIN, Haggai, 64.
UTZSCHNEIDER – NITSCHE, Arbeitsbuch, 154: “Bisweilen nennt man den Ich-Erzähler auch
den «expliziten» (also den im Werk ausdrücklich genannten) Erzähler oder Autor (im Unterschied
zum realen oder impliziten Autor oder Erzähler).”
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orakels32. Zacharia vertelt welke visioenen hij heeft ervaren, welke tekenhandelingen hij stelt en welke orakels hij van JHWH heeft ontvangen. Hij is geen
verteller die van een afstand gebeurtenissen waarneemt en beschrijft, hij is niet
de impliciete auteur, maar een van de actanten zelf33.
De visioenen die Zacharia ontvangt zijn niet alleen voor de impliciete lezer,
maar ook voor de profeet zelf niet helder. Op de eerste plaats vertelt Zacharia dat
hij opkijkt en zijn ogen opslaat (Zach 1,8aa1; 2,1a.5aa; 5,1a; 6,1aa)34. Nadat hij
heeft verteld wat hij ziet (Zach 1,8aa2-b; 2,1b.5ab-b; 5,1b; 6,1ab-3) stelt hij aan
de engel de openingsvraag naar de betekenis (Zach 1,9a; 2,2a.6a; 5,6; 6,4)35.
Dan volgt de uitleg door de engel36 (Zach 1,10vv; 2,2b.6b-8/9; 6,5-8). Deze interactie tussen zien, vragen en duiden kan zich in de loop van het visioen herhalen;
dit gebeurt tweemaal: in Zach 2,3; 5,9 wordt er een nieuwe beschrijving gegeven, waarna er ook een nieuwe vraag komt van de kant van Zacharia (Zach 2,4a;
5,10)37 en een passende uitleg (Zach 2,4b; 5,11)38. In het zesde visioen komt een
andere variant voor: de engel stelt de eerste vraag: ‘waar kijk je naar?’ (Zach
5,2a) waarna Zacharia de beschrijving geeft van de vliegende boekrol (Zach
5,2b-4). Ook in het begin van het zevende visioen is er een kleine variant: vóórdat de beschrijving van de efa gegeven wordt, stelt Zacharia al de vraag ‘wat is
dat?’ (Zach 5,6a); de engel geeft vervolgens de beschrijving (Zach 5,6b-7) en
direct daarop de toelichting (Zach 5,8).
Het vijfde visioen in Zach 4 is in meerdere opzichten anders en vooral ook gecompliceerder. Het principe van de dialoog tussen Zacharia en de engel blijft,
maar er zijn vele detailverschillen. Op de eerste plaats wordt Zacharia door de
––––––––––
32
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In vele typisch narratieve teksten komt helemaal geen ik-figuur voor, maar wordt over het hoofdpersonage en de andere personages in de 3e pers. gesproken door een impliciete auteur.
Omdat Love tot de conclusie komt dat Zacharia de impliciete auteur is, kan hij niet anders dan
Zacharia een dubbele rol toekennen: die van impliciete auteur én van actant: “The use of the word
‘Zechariah’ in this thesis refers to a character in a book who is the implied author of that book
[…]” (LOVE, Evasive Text, 26).
Eenmaal wordt hij daartoe door de engel opgeroepen (Zach 5,5).
Dit zijn vragen als ‘wat is dat?’ (Zach 1,9; 2,2; 5,6; 6,4) of ‘waar ga jij heen?’(Zach 2,6).
In het eerste visioen deelt de engel mee, voordat hij de uitleg geeft, dat hij het zal laten zien (Zach
1,9b).
‘Wat komen zij doen?’ (Zach 2,4) en ‘waar brengen zij de efa heen?’ (Zach 5,10).
BEUKEN, Haggai, 252-253, onderscheidt deze beide visioenen om dezelfde reden ook van de
andere, en noemt ze — en dat is voor Beuken nog een reden meer om ze te onderscheiden:
Wortsymbolvisionen.
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engel, die terugkeert (yBi rbEDh
o ; %a'l' M. h; ; bv'Y w' : de engel die met mij sprak keerde terug), gewekt zoals iemand uit zijn slaap wordt gehaald (Zach 4,1)! Evenals in
het zesde visioen begint de engel vervolgens met de vraag ‘waar kijk je naar?’
(Zach 4,2a) waarna Zacharia beschrijft wat hij ziet (Zach 4,2b-3)39. Dan volgt
alsnog de gebruikelijke openingsvraag ‘wat is dat, mijn heer?’ (Zach 4,4). Na het
ingevoegde orakel (Zach 4,6b-10a) en het antwoord van de engel op de betekenis van de lampenstandaard en het zevental dat daaraan verbonden is (Zach
4,10b) stelt Zacharia tweemaal de vraag naar de twee olijfbomen/takken (Zach
4,11-12). In Zach 4,14 wordt hiervan de uitleg gegeven. De communicatieve beschrijving van dit vijfde visioen is hiermee nog niet ten einde, want er is ten opzichte van de andere visioenen tweemaal een opvallende uitbreiding van de dialoog. Nadat Zacharia de vraag naar de betekenis heeft gesteld (Zach 4,4.11-12
supra), confronteert de engel hem met een wedervraag: ‘weet jij niet wat deze
dingen zijn?’ (Zach 4,5a.13a). Zacharia moet beschaamtevol toegeven: ‘neen,
mijn heer’ (Zach 4,5b.13b).
In Zach 3 participeert de engel van JHWH in het visioen en is een representant
van JHWH (Zach 3,1.5.6). In dit visioen is Zacharia in een andere bewustzijnstoestand. Dit klopt ook, want Zacharia is in het vierde visioen niet alleen toeschouwer en vragensteller maar ook een deelnemer met een eigen inbreng: hij
stelt voor om Jozua een hoofddeksel op te zetten (Zach 3,5a) en daarmee de
investituur af te ronden; men geeft aan zijn wens gehoor (Zach 3,5b). Zacharia
is in het vierde visioen niet alleen waarnemer zoals in de andere visioenen, maar
ook deelnemer40. Een ander verschil met de overige visioenen is het ontbreken
van de gebruikelijke opening ytiyair' ik keek of ar<aew ' yn:y[e-ta, aF'a,w ' ik sloeg mijn
ogen op en ik keek; in plaats daarvan wordt er gebruik gemaakt van har Hifil
(‘Hij liet mij kijken’), waardoor JHWH grammaticaal subject wordt en subject
van de handeling.
De twee visoenen in het centrum (het vierde en vijfde) wijken opmerkelijk af
van de andere visoenen van de cyclus van acht. In vele opzichten zijn ze elkaars
tegengestelde en vormen ze twee uitersten. Van alle visioenen is Zach 4 wel het
meest statische, Zach 3 het meest dynamische. We bedoelen hiermee dat er in
––––––––––
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We lezen op voorstel van BHS rm;aow ' ik zei (Q) en niet rm,ayOw: hij zei (K).
In Zach 2,6 mengt de profeet zich ook in de gang van zaken van het visioen, maar het blijft bij een
op een verklaring gerichte vraag, die niet afwijkt van de gebruikelijke vragen die Zacharia stelt.
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Zach 4 een stilstaand beeld aanwezig is, terwijl er in Zach 3 juist handelingen
worden verricht, waardoor er veranderingen optreden in het beeld. De andere
visioenen bevinden zich qua dynamiek tussen de twee uitersten in. De dialoogstructuur (Szene – Frage – Auslegung41) wordt in Zach 4 op bijna overdreven
wijze toegepast, terwijl zij in Zach 3 totaal ontbreekt. In Zach 4 wordt Zacharia
pijnlijk beschaamd, omdat hij moet toegeven dat hij niet weet wat hij ziet; in
Zach 3 is dezelfde profeet getuige van een hemelse scène en speelt een beslissende rol in de afloop van de investituur van Jozua. De ene keer wordt hij in zijn
eer aangetast, de andere keer in zijn status verhoogd. Zowel Zach 3 als 4 hebben
in het geheel van Zach 1,7–6,9 een bijzondere status. De twee visioenen met diverse tegengestelde kenmerken vormen het centrale deel van de visioenencyclus.
Het is niet zo dat alleen Zach 3 uit de toon valt, ook Zach 4 past niet zomaar bij
de andere zes visioenen. Het is daarom ook terecht dat Beuken in zijn commentaar beide nachtgezichten apart en uitgebreid behandelt in twee aparte hoofdstukken, terwijl hij alle andere in één hoofdstuk bespreekt42. Ook de commentaar
van Meyers – Meyers ziet de nauwe verbondenheid tussen beide centrale visioenen:
In the symmetry of the whole sequence, those two become a matched pair, like the other three
pairs [I-III en VI-VIII]. The message of the two central visions are likewise complementary, with
the meaning of the one being incomplete and incomprehensible without the meaning of the other43.

We hebben al gemeld dat Zacharia als profeet intensief betrokken is bij wat er
in de visioenen te zien is en bij wat er gebeurt. De communicatie verloopt via de
engel die de voorstelling toont, de vraag stelt en toelichting geeft. Zacharia is niet
een passieve ontvanger, maar een betrokken en actieve ziener. Ook de personages die in de visioenen voorkomen communiceren uitvoerig met elkaar, verbaal
en non-verbaal. Zacharia is de geprivilegieerde visionair. De engel is niet iemand
die alleen maar waarneemt en uitlegt, maar ook iemand die deelneemt in de visioenen en soms ingrijpt in de gang van zaken. Zo duwt hij de vrouw die de
goddeloosheid moet voorstellen terug in de efa en sluit deze met een loden steen
af (Zach 5,8); in het laatste visioen geeft hij de paarden opdracht de aarde te
doorkruisen (Zach 6,7). De engel houdt zich niet bij zijn ‘vertaalwerk’, maar
––––––––––
41
42
43

BEUKEN, Haggai, 253 en passim.
BEUKEN, Haggai, XII en 237-303.
MEYERS – MEYERS, Haggai, lviii.
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participeert zelf en betrekt Zacharia erbij, zodat deze de orakels van JHWH,
waar de visioenen steeds in uitmonden44, kan overbrengen.
Waardoor worden de twee visioenen in het centrum van de cyclus met elkaar
verbonden? De reden hiervoor is het noemen van de namen Jozua (Zach
3,1.3.6.8.9) en Zerubbabel (Zach 4,6.7.9.10), de enige twee persoonsnamen die
in de visioenen voorkomen en die verwijzen naar de voor de impliciete auteur en
het impliciete gehoor bekende historische figuren. Naar Zerubbabel wordt ook
nog op cryptische wijze verwezen door het gebruik van xm;c, yDIb[. ; mijn knecht de
spruit (Zach 3,8). We merken op dat Zerubbabel genoemd wordt in de twee orakels die het vijfde visioen onderbreken en niet in het visionaire beeld van Zach 4
als zodanig.
Het valt op dat de rol van Zacharia bij de introductie van Jozua en Zerubbabel
groot is, en dat hij nauw bij de bestuurlijke inrichting van Juda en Jeruzalem, bij
de ‘benoeming’ van Jozua en Zerubbabel, en bij hun taakverdeling, is betrokken.
Dit geldt ook voor Zach 6,9-15. In dit ‘aanhangsel’ bij de cyclus van visioenen,
een van de twee teksteenheden met een tekenhandeling, krijgt Zacharia de opdracht om een kroon te maken en die te plaatsen op het hoofd van de hogepriester Jozua (Zach 6,11). Zerubbabel heeft in deze tekst ook een rol — ondanks dat
hij niet met name genoemd wordt — omdat er sprake is van de xm;c, spruit (Zach
6,12; vgl. 3,8) en van de bouwheer van de tempel (Zach 6,12-13; vgl. 4,7.9-10).
De teksteenheden waarin van een grote betrokkenheid van Zacharia sprake is,
zijn juist die waar het gaat over leiderschap en bestuur. Zach 11 — waar voor de
profeet Zacharia omwille van de tekenhandelingen ook een actieve rol is weggelegd — bevestigt deze bekommernis. In dit hoofdstuk worden de slechte leiders
— die er na Jozua en Zerubbabel komen — onder een vloed van kritiek bedolven. Door diverse symboolhandelingen wordt hun desastreuze invloed op het
welzijn van de ‘schapen’ en op de politieke situatie van het land aan het licht
gebracht. Zacharia’s betrokkenheid bij de na-exilische restauratie — zo laat de
impliciete auteur merken — uit zich met name op het terrein van de herders van
het volk. De tempel komt er wel, maar of het volk ook goed geleid wordt, dat is
Zacharia’s zorg.
––––––––––
44

Vgl. BEUKEN, Haggai, 237.
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Tot slot van dit hoofdstuk bespreken we Zach 11 met het oog op de inbreng
van Zacharia. Hij is degene die van JHWH de opdracht krijgt tekenhandelingen
te stellen. Welke plaats neemt Zacharia ten opzicht van zijn Opdrachtgever in?
Voert hij louter bevelen uit of treedt hij ook eigenmachtig op? Hoe brengt hij
communicatie tot stand tussen God en het volk? Zach 6,9-15 bevat ook een
tekenhandeling, maar omdat we deze tekst zullen bespreken in het kader van de
actanten Jozua en Zerubbabel, laten we deze hier achterwege. Het is met het oog
op de bedoeling van dit hoofdstuk voldoende om één tekst met tekenhandelingen
te analyseren.
Zach 11,4-17 is een Fremdkörper in het geheel van Zach 9–14. Dit blijkt uit
de Botenformel waarmee de tekst begint (Zach 11,4). Dit structuurelement is
kenmerkend voor Zach 1–8 en komt verder in Zach 9–14 in het geheel niet voor
(zie hfst. 4). Naast het terugkeren van een profetische ik-figuur is dit een bijkomend argument om hfst. 11 met hfst. 1–8 in verband te brengen. De Botenformel yh;la
{ / hw'h' y> rm:a' hKo zo spreekt JHWH mijn God opent de perikoop zonder
dat er een introductie van de ontvanger door de impliciete auteur aan voorafgaat
(zoals in Zach 1–7). Er is in eerste instantie ook geen adressaat van het orakel;
pas in Zach 11,13.15 komt yl;ae tot mij voor. Er is vanaf het begin wel sprake van
een ‘verteller’. Dat maken we op uit ‘mijn God’45 in de Botenformel. Verder
treedt de ‘verteller’ vanaf v. 7 regelmatig als ik-figuur op. Deze is soms moeilijk
te onderscheiden van JHWH. In Zach 11,10 bijv. loopt het spreken van de ‘verteller’ geruisloos over in het spreken van JHWH: “Ik nam mijn stok Vriendelijkheid en ik sloeg hem stuk om mijn verbond te verbreken dat Ik gesloten had met
alle volken.” In Zach 11,10a is de profeet aan het woord (hij verbreekt de stok
zoals hij dat nog een keer zal doen in Zach 11,14) en in Zach 11,10b spreekt
JHWH over zijn verbond. Zonder enige twijfel is Zach 11,4-17 bedoeld als een
autobiografische tekst46. Degene aan wie de opdrachten worden toevertrouwd
(Zach 11,4b.13a.15) en die deze uitvoert is voortdurend aan het woord (Zach
1,7-14). In deze zin lijkt Zach 11 op de visioenen en de tekenhandeling die
Zacharia in hfst. 1–6 ook zelf aan het impliciete publiek vertelt. Een tweede overeenkomst van Zach 11 met Zach 1–6 is het cryptische karakter van de visioenen
en de tekenhandelingen, en de duistere symboliek die wordt gebruikt (bijv. de
––––––––––
45
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Dit is uniek in profetische teksten (vgl. MEYERS – MEYERS, Zechariah 296). Velen vervangen
yh;l{a/ mijn God door yl;ae tot mij (OTZEN, Studien, 253; vgl. BHS).
FLOYD, Minor Prophets, 487; RUDOLPH, Haggai, 204.
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drie herders in Zach 11,8). Uit onze analyse komt naar voren dat de impliciete auteur Zacharia bedoeld heeft als verteller van de handelingen die hij zelf stelt47.
Zacharia is ook duidelijk de tegenpartij van de herders die hij bekritiseert; hij onderscheidt zich van hen door een beroep op zijn verbondenheid met God (Zach 11,4)48.
Tekenhandelingen zijn een andere vorm van communicatie dan woordopenbaringen of visioenen. Voor JHWH is het een van de manieren om een
boodschap over te brengen49. Tekenhandelingen kunnen zeer krachtig zijn en
veel indruk maken; ze hebben een symbolisch karakter. Zacharia ontvangt de
opdracht om daden te stellen van godswege, en hij neemt daarmee een rol op
zich die niet zijn eigen rol is. Het teken bestaat hierin dat de profeet Zacharia de
rol van herder op zich neemt om het herderschap zoals dat wordt uitgeoefend te
bekritiseren50. In Zach 11,4 ontvangt hij de opdracht: “weid [h[er>] de voor de
slacht bestemde kudde”, en in Zach 11,15 wordt hem gevraagd nogmaals de
herdersuitrusting aan te trekken en zich als dwaze herder te manifesteren onder
het volk (yliwa
I / h[,ro yliK. ^l.-xq; dA[ neem nog een keer tot u de uitrusting van een
dwaze herder). In het eerste geval voert hij de opdracht uit (Zach 11,7: h[,r>a,w '
!aco-ta, ik weidde de kudde) en neemt hij twee staven die bij de uitrusting van de
herder passen. Zacharia neemt het herderschap niet op zich om het goede voorbeeld te geven; de wijze waarop Zacharia de slechte herders tegemoet treedt, is
een vorm van ironie en cynisme51. Het is niet zijn bedoeling de rol van herder
werkelijk over te nemen en de leiding naar zich toe te trekken om het zelf beter
te doen zoals in Ez 34,11: “Want, zegt God de Heer, Ik zal zelf omzien naar mijn
schapen en ervoor zorgen.” Zacharia wil het failliet van het leiderschap openbaren en op kwetsende wijze laten zien. Het volk zal van zijn leiders worden be––––––––––
47

48
49
50
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In haar monografie vermeldt Larkin niet expliciet dat Zacharia de profeet is van Zach 11 (LARKIN,
Eschatology, 113), maar door de verwijzing naar de visioenen van Zach 1–6 die ze maakt, mogen
wij deze conclusie wel trekken; ze zegt “[…] that the account as a whole is of the literary-visionary
type characteristic of Proto Zechariah” (LARKIN, Eschatology, 134).
FOSTER, Shepherds, 746.
WILLI-PLEIN, Haggai, 186: “Der Sinn einer prophetischen Zeichenhandlung ist immer
Wirklichkeitserschließung für das «Publikum» der Zeichenhandlung durch den agierenden Propheten.”
Dat de profeet niet zijn eigen rol speelt is ook voor Rudolph duidelijk. Hij denkt dat de profeet de
rol van de messias op zich neemt, Gods plaatsvervanger op aarde, omdat de profeet zich in Zach
11,10b met JHWH identificeert (RUDOLPH, Haggai, 205-206).
MEYERS – MEYERS, Zechariah, 299: “The prophet again and again uses irony to convey his
message. If irony implies double-edged meaning — that things are not what they seem to be, or
that conventional words are made to have an opposite effect — then the prophet exploits such
rhetoric in manifold ways in verses 4-16.”
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roofd; de kudde blijft ook voor Zacharia een voor de slacht bestemde kudde
(Zach 11,4). Een vooruitzicht op een toekomst met goede leiders wordt in Zach
11 niet geboden. Het geeft het einde van een tijdperk aan, maar nog geen oplossing.
De positie van Zacharia in zijn rol als cynische aanklager van het slechte leiderschap in Jeruzalem is onhoudbaar. Hij wordt uitgespuwd (Zach 11,8b) en zijn
leiderschap wordt niet gewaardeerd (Zach 11,12-13). Tussen de twee handelingen van het breken van de staven (Zach 11,10-11.14)52 vinden we een interpolatie. Het breken van beide staven die tegelijkertijd ter hand werden genomen
(Zach 11,7), wordt onderbroken door een discussie over de rol van de profeet, en
diens acceptatie door het volk (Zach 11,12-13). De profeet vraagt zich af of hij in
de ogen van het volk zijn taak goed heeft vervuld (Zach 11,12a). Door de hoogte
van het bedrag blijkt dat het volk met afkeuring reageert (Zach 11,12b): een loon
van dertig zilverstukken is bespottelijk laag53, en Zacharia werpt de ‘prachtprijs’
naar de smelter in de tempel (Zach 11,13); de beloning heeft voor hem geen
waarde. De ironie stijgt tot dramatische hoogte.
Zacharia’s betrokkenheid is groot; hij vertelt niet alleen op ‘neutrale’ wijze
welke visioenen en woordopenbaringen hij van JHWH heeft ontvangen, maar
door het stellen van tekenhandelingen raakt hij ook zelf in het openbaringsgebeuren verwikkeld. Hij neemt de afkeuring en het diskrediet van de herders op
zich. We kunnen de rol van Zacharia in het plot niet over het hoofd zien. Hij is
niet alleen een boodschapper van JHWH, die zelf naar de achtergrond verdwijnt;
de rol van Zacharia is essentieel om het boek te kunnen begrijpen. Door de impliciete auteur wordt Zacharia nauw verbonden met de aanstelling van Jozua en
Zerubbabel én met de kritiek op de leiders van zijn tijd. De boodschap is hard en
niet mis te verstaan: het gaat niet goed, omdat er niet goed leiding gegeven
wordt.

––––––––––
52
53

Die verwijzen niet naar de mislukking van Zacharia als herder — dat was vooraf voorzien — maar
naar een heilloze toekomst zonder verbond met de volken en zonder de broederschap tussen Israël
en Juda.
VAN DER WOUDE, Zacharia, 215: “Volgens Ex. 21:32 was dit bedrag de vergoeding voor een
gedode slaaf. Lipiñski en anderen voor hem hebben aangetoond dat in sumerische teksten ‘op
dertig sikkels schatten’ zoveel betekent als ‘een paar cent waard zijn’. In ieder geval is een schriele
beloning bedoeld, die in vs. 13 door YHWH sarcastisch een ‘heerlijke prijs’ genoemd wordt.”
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8.4. Zacharia en zijn autorisatie
Herhaaldelijk is de zending van Zacharia in dit hoofdstuk al ter sprake gekomen. Het feit dat de Botenformel grammaticaal wordt aangepast en Zacharia in
de mond wordt gelegd (“Het woord van JHWH van de machten geschiedde tot
mij”) en het gegeven dat Zacharia wordt beschouwd als een profeet in continuïteit met de vroegere profeten54, plaatst de rol van Zacharia en de autorisatie van
zijn zending in het midden van onze aandacht. Zach is een van de profetenboeken waarin de Botenformel opvallend veel gebruikt wordt55. Het veelvuldig
voorkomen van deze formule in Zach geeft al aan dat Zacharia met gezag moet
worden bekleed. Ook het feit dat Zacharia visioenen ontvangt, speelt een rol in
de discussie rondom zijn profetische optreden. De visionaire ervaringen, die door
een authentieke ziener worden geregistreerd, kunnen door een impliciete lezer
niet weerlegd of betwijfeld worden. Ze zijn een sterke bekrachtiging van de zending van de profeet. In deze context moet de Erkenntnisformel, die viermaal in
Zach voorkomt, geïnterpreteerd worden (Zach 2,13.15; 4,9; 6,15; vgl. 2,12)56.
[…] there is one clause which recurs several times, ‘then you will know that the LORD has sent me’,
that seems to imply that Zechariah’s credibility was questioned. This could argue for him as a cultic
prophet struggling to gain recognition, although the classical prophets had similar experiences of being
doubted and challenged by their contemporaries57.

We gebruiken de term Erkenntnisformel vanwege de beginwoorden ‘jullie
zullen weten’ of ‘jij zult weten’58. Deze komen overeen met de beginwoorden van
de Erkenntnisformel in het boek Ez “jullie zullen weten dat ik JHWH ben”59.
Zacharia verdedigt zijn goddelijke zending met een standaardformule die alleen
varieert in het grammaticale getal van de expliciete toehoorder: hw''hy>-yKi ~T,[.d:ywI
(~k,ylea)] ynIxl
' v' . tAab'c. jullie zullen weten dat JHWH van de machten mij heeft gezonden (tot jullie) (2e pers. m. mv.; Zach 2,13; 6,15), ynIxl: v
' . tAab'c. hw'h' y>-yKi T.[d; y: w' >
––––––––
54
55
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Vgl. BLENKINSOPP, Geschichte, 204: “Die häufige Verwendung der Formel ‘Spruch Jahwes’
(hwhy ~aun>) soll den Eindruck erwecken, als handele es sich um einen Propheten in der klassischen
Tradition.”
WAGNER, Prophetie als Theologie, 206.281. De Botenformel — of beter de so spricht JahweFormel — heeft volgens Wagner vooral tot doel de autoriteit van de profeet als prediker en theoloog te benadrukken, meer dan aan te geven dat hij een goddelijke gezant is.
De Erkenntnisformel ontbreekt in Hag en Mal, evenals de andere verwijzingen naar een discussie
over de persoon van de profeet van het boek!
Vgl. TOLLINGTON, Tradition, 60.
Vgl. WILLI-PLEIN, Haggai; HANHART, Dodekapropheton (a.l.).
In Ez wil JHWH zelf zich laten gelden: hw''hy> ynIa]-yKi ~T,[.d:ywI jullie zullen weten dat Ik JHWH ben (Ez
6,7.13 en passim).
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%yIl'ae jij zult weten dat JHWH van de machten mij tot jou heeft gezonden (2e
pers. vr. enk.; Zach 2,15) of ~k,ylea] ynIxl
: v' . tAab'c. hw'h' y>-yKi T'[d. y: w' > jij zult weten dat
JHWH van de machten mij tot jullie heeft gezonden (2e pers. m. enk./mv!; Zach
4,9). We zullen de specifieke context bestuderen waarin de Erkenntnisformel
wordt gebruikt. De formulering in Zach 2,12, die enigszins afwijkt (dAbK' rx:a;
ynIxl; v' . achter? heerlijkheid heeft Hij mij gezonden), bespreken we als laatste in
een excursus. De Erkenntnisformel komt niet in de visioenen voor, en dat is ook
logisch omdat Zacharia direkt het expliciete gehoor aanspreekt, en niet aan het
vertellen is van wat hij heeft gezien. We houden ons niet aan de volgorde waarin ze
in de canonieke tekst voorkomen, maar beginnen met de formules in Zach 4 en 6.
In Zach 4,9b is de Erkenntnisformel een bekrachtiging van de aanstelling van
Zerubbabel tot bouwheer van de tempel. Hij heeft de tempel gegrondvest, nu
moet hij de bouw ook tot voltooiing brengen (Zach 4,9a). De steen Afzondering60 (lydIBh
. ; !b,a,; Zach 4,10) in de hand van Zerubbabel wijst ook op zijn taak
als bouwheer. Tussen deze beide verwijzingen naar Zerubbabel als bouwer van
de tempel spreekt Zacharia over zijn zending (Zach 4,9b) en bevestigt daarmee
uitdrukkelijk de betrouwbaarheid van de orakels. De voltooiing van de tempel
zal zowel voor Zerubbabel als voor Zacharia een bevestiging zijn van Gods wil.
Een merkwaardigheid in deze tekst is dat er in eerste instantie één en in tweede
instantie meerdere adressaten zijn: “En jij zult weten [T'[d
. y: w' >] dat JHWH van de
machten Mij tot jullie [~k,ylea]] heeft gezonden.” De 2e pers. m. mv. komen we
dikwijls in teksten van Zach tegen; de 2e pers. m. enk. niet, behalve in Zach 4,7a
(lAdG'h
' -; rh: hT'a; jij grote berg)61. Vele vertalingen en bijna alle versiones veranderen de tekst in een 2e pers. m. mv.62, en dit lijkt syntactisch de beste oplossing.
Dat de ‘schrijffout’ in Zach 4,9 zou zijn ontstaan door verwarring met Zach
2,1563, lijkt ons onwaarschijnlijk, daar het in Zach 2,15 duidelijk gaat om dochter Jeruzalem (2e pers. vr. enk.: T.[d
; y: w' > jij zult weten).
In Zach 6,15ab staat de Erkenntnisformel ook in de context van de bouw van
de tempel. Deze hangt niet alleen af van Zerubbabel, maar er zijn meer mensen
die meewerken, namelijk die van ver komen (~yqIAxr>). Het is mogelijk dat hier

––––––––––
60
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We komen in hfst. 10 op deze vertaling terug.
De andere keren verwijst ‘jij’ (mannelijk) duidelijk naar Zacharia of naar een of ander bekend
personage in het visioen of het orakel.
Vgl. MEYERS – MEYERS, Zechariah, 228; RUDOLPH, Haggai, 111.
Zo MEYERS – MEYERS, Zechariah, 228.
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‘heidenen’ wordt bedoeld, maar het kan ook betrekking hebben op de ballingen
die terugkeren (in tegenstelling tot de Daheimgebliebenen):
Mit den ‘Fernen’, die am Tempelbau mitwirken sollen, können sowohl Juden im Exil (vgl. Jes
43,6; 57,19; Dan 9,7) wie Nichtjuden (Jes 49,1; Dtn 13,8; vgl. auch Sacharja 2,15; 8,20-23; Hag
2,6-9) gemeint sein. Daß auch die Fremden zum Ruhme Jahwes und seines Volkes beitragen
müssen, ist Begleiterscheinung des Heilsgeschehens (vgl. Ex 11,2; 12,35; Jes 60,9f)64.

Wij denken dat het boek Zach met ‘die van ver komen’ de terugkerende ballingen bedoelt. De bouw van de tempel en de zending van Zacharia worden namelijk direct in verband gebracht met het luisteren naar de stem van JHWH
(Zach 6,15b). Deze oproep staat in verband met het volk Israël (Zach 1,2-6;
7,11-13) en niet met de volken. Deze komen wel naar Jeruzalem, maar hun
komst staat in een andere context, niet in die van bekering en ommekeer. Dat
Zacharia zich in hfst. 4 en 6 zo uitdrukkelijk op JHWH’s zending beroept, kan
niet los gezien worden van de bouw van de tempel en van degenen die voor deze
bouw verantwoordelijk zijn: Zerubbabel en de gola. De voortgang van de bouw
autoriseert Zacharia als een betrouwbaar profeet.
De autorisatie van Zacharia speelt ook een belangrijke rol in Zach 2,10-17.
We onderscheiden in deze perikoop twee delen, beide gemarkeerd door een imperatief: Zach 2,10-13 (WsnUw> yAh yAh op, op, vlucht in v. 10 en in v. 11: !AYci yAh
yjil.M'hi op, Sion, ontsnap) en Zach 2,14-17 (!AYci-tB; yxim.fiw> yNIr' juich en verheug
je, dochter Sion)65. Het eerste gedeelte is een oproep aan het adres van Sion om
weg te vluchten bij dochter Babel. De gola wordt opgeroepen om het land van ballingschap te ontvluchten (2e pers. m. mv.66). In Zach 2,14-17 is dochter Sion het
adressaat (2e pers. vr. enk.); zij wordt opgeroepen om zich erover te verheugen
dat JHWH bij haar komt wonen. Door het vóórkomen van de Orakelformel
(Zach 2,10 [2x].14) en de Botenformel (Zach 2,12) — telkens na de inleidende
oproep — krijgt het geheel het literaire karakter van een verzameling orakels en
verschilt het beduidend van de visioenen. De perikoop valt dus duidelijk uiteen
in twee thematische delen. In het eerste deel bevindt dochter Sion zich nog in
––––––––––
64
65
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REVENTLOW, Propheten, 73. Contra GALLING, Exilswende, 122: “Man muß also 6,15a so
paraphrasieren: ‘Nur die Fernen, nur die, die im Exil waren, und nicht “die Nahen”, d.h. die, die
schon von je in und um Jerusalem ihr Domizil hatten, werden und sollen den Tempel bauen!’.”
Vgl. RUDOLPH, Haggai, 87.89; FLOYD, Minor Prophets, 368; STUHLMUELLER, Rebuilding,
70; CHARY, Aggée, 68; AMSLER, Aggée, 73: “La péricope est ponctuée par deux appels, l’un au
v. 10a répété au v. 11, l‘autre au v. 14a. Tous les deux sont motivés par une promesse […].”
Een uitzondering hierop is Zach 2,11.
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Babel en wordt zij opgeroepen dit land te ontvluchten en met de volken te breken. In het tweede gedeelte is dochter Sion op haar eigen grond teruggekeerd
(Zach 2,16) en verwelkomt ze JHWH in haar midden. De eerste drie visioenen
(Zach 1,8–2,9) worden reeds werkelijkheid in Zach 2,10-17: JHWH kiest Jeruzalem als zijn woonplaats (Zach 1,16-17; 2,14.16), zodat het weer bewoond
wordt (Zach 2,8.15) en de volken, die eertijds gezorgd hebben voor de verstrooiing, worden onschadelijk gemaakt (Zach 2,4.12-13) en moeten dochter Sion
laten gaan.
De volken hebben in beide tekstgedeelten een verschillende plaats, en omdat
hun positie hoort bij de context van de Erkenntnisformel, mogen zij hier niet onbesproken blijven. In het eerste gedeelte worden de volken als vijanden beschouwd: zij hebben Israël gedeporteerd en worden nu gedwongen aan de ballingschap een einde te maken. In het tweede gedeelte, om precies te zijn in Zach
2,15a, sluiten de volken zich bij JHWH aan en worden tot een volk van JHWH.
Dit is de eerste — en totaal onverwachte — positieve vermelding van de volken.
Niet langer zijn zij de vijanden die Jeruzalem eens in ballingschap hebben gevoerd; ze worden uitgenodigd deel te hebben aan het verbond met JHWH. De
volken komen niet zozeer naar Jeruzalem, maar naar JHWH om zich bij Hem
aan te sluiten. En zij zullen JHWH tot een volk zijn (Zach 2,15ab: ~['l. yli Wyh'w> zij
zullen Mij tot een volk zijn).
In beide tekstgedeelten komt de Erkenntnisformel (Zach 2,13b.15bb) voor in
combinatie met de vermelding van de volken (Zach 2,12-13a.15aa) en de komst
van JHWH naar Jeruzalem (Zach 2,14.15ab). Het gezag van Zacharia wordt ten
volle ingezet voor de komst van JHWH naar Jeruzalem (en de daarmee samenhangende tempelbouw), maar ook voor de komst van de volken. Zacharia’s profetische zending is gericht op de toekomst van een nieuw Jeruzalem, waarin de
tempel, het volk Gods en de volken ieder hun plaats zullen hebben. De bekommernis om de volken blijkt bijzonder uit de zending die Zacharia tot hen krijgt
(Zach 2,12ab: ~yIAGh;-la, ynIxl
; v' . Hij heeft mij gezonden tot de volken). De zending
is hier nog wel op vernietiging gericht — het behoort tot het eerste gedeelte van
Zach 2,10-17 — maar dat Zacharia tot hen gezonden wordt, mag opmerkelijk
genoemd worden. In de Erkenntnisformel was de zending van Zacharia steeds op
de leden van het eigen volk gericht; zij zijn degenen die het profeetschap van
Zacharia moeten erkennen. Zacharia heeft deze positie niet te midden van de volken.
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Excursus: de interpretatie van Zach 2,12aa
Naast de twee Erkenntnisformeln in Zach 2,10-17 komt nog een derde
autorisatieformule voor: ~yIAGh;-la, ynIxl
; v' . dAbK' rx:a; (Zach 2,12: “nadat glorie mij
gezonden heeft tot de naties”). Deze bevat een syntactische moeilijkheid en een
bijzondere adressaat. “The expression ynxlv dwObK rxa ‘after glory he sent me’ is
the most puzzling clause in the book”67. Vooral de syntaxis van dwObK' rx;a; zorgt
voor de nodige problemen. rx;a; kan een voorzetsel zijn met temporele, plaatselijke of finale betekenis: ‘na’, ‘achter’, ‘achterna’, ‘met het oog op’; maar het kan
ook een bijwoord of voegwoord zijn: ‘daarna’ of ‘omdat’68. Er zijn tal van mogelijkheden.
Ook de betekenis van dwObK' is allerminst eenduidig. dwObK' kan betekenen ‘gewicht’, ‘macht’ of ‘rijkdom’, maar ook ‘eer’ of ‘heerlijkheid’69. Het is een abstract begrip (bijv. hw'h
' y> dwObK' heerlijkheid van JHWH), maar dikwijls verbonden
met concrete objecten of zichtbare gestalten (bijv. Ps 21,6: ‘heerlijkheid van de
koning’). De context waarin het woord is opgenomen, geeft de juiste interpretatie
aan. In Zach 2,12 wordt dwObK' niet met een ander naamwoord verbonden in een
status constructus en dat maakt de interpretatie moeilijk. Ook het lidwoord ontbreekt, zodat het erop lijkt dat er geen verwijzing is naar een eerdere tekst. dwObK'
wordt in Zach 2,12 in absolute zin gebruikt. In sommige vertalingen is dwObK' een
aanduiding voor JHWH (een soort hypostase)70. Rudolph vermeldt deze mogelijkheid en wijst hem direkt weer af, omdat een dergelijke hypostasering overbodig is vlak na het zo op Gods majesteit en almacht gerichte tAab'c. hw'h' y> JHWH van
de machten71.
Het kenmerkende van de tekst in Zach 2,12 is de combinatie dwObK'' rx;a;. Dit
komt verder alleen nog in Ps 73,24 voor72. De passage waarin Zach 2,12 is opgenomen, gaat over de gewenste vlucht van dochter Sion; ze moet breken met de
volken. De zending van Zacharia staat in deze context. De profeet wordt gezon––––––––––
67
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72

SMITH, Micah, 196.
Vgl. RUDOLPH, Haggai, 88.
Vgl. WEINFELD, dwObK', 25-29.
Vgl. METTINGER, Dethronement, 107: “However, the word has suffered a semantic ‘condensation’
in the Priestly tradition. While it once described what Scholastic theology meant by divine accidence,
dwObK' now designates God himself. Thus Ezekiel attests the development from divine attribute to
divine name. He conceives of the Glory of the Lord as both speaking and acting […].”
RUDOLPH, Haggai, 88.
Ps 73,24: “na heerlijkheid zult Gij mij opnemen” (ynIxeQ'Ti dAbK' rx;a;w>).
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den tot de volken die Israël eertijds geplunderd hebben. De overwinning op deze
volken moet beschouwd worden als heerlijkheid en eer voor dochter Sion. Omwille van dit doel wordt Zacharia gezonden. dwObK'' rx;a; heeft dus een finale betekenis: met het oog op het verwerven van heerlijkheid voor dochter Sion wordt
Zacharia door JHWH gezonden. Deze heerlijkheid wordt bevochten op de vijandige volken. Ook Van der Woude hanteert een finale betekenis, maar denkt aan
de heerlijkheid van de volken die in Jeruzalem zullen worden samengebracht73.
Deze uitleg past eigenlijk beter bij Zach 2,14-17! Ook Smith heeft een finale
betekenis, maar deze is weer anders: het verwijst naar de toekomstige heerlijkheid van de tempel en naar de vernieuwde aanwezigheid van JHWH te midden
van zijn volk74. Ook deze interpretatie past niet in Zach 2,10-13 waar het nog
niet over Jeruzalem gaat, maar ‘slechts’ over het zich losrukken uit de ballingschap. Zacharia heeft impliciet een zendig naar de volken. Hun wordt duidelijk
gemaakt dat zij de ballingen moeten laten gaan en dat zij de macht over hen verliezen. Deze interpretatie past bij de context van Zach 2,10-13, waarin Zacharia
dochter Sion oproept om uit de ballingschap terug te keren75. De beste vertaling
voor rx;a; is ‘met het oog op’ en wordt in combinatie met dwObK'': ‘met het oog op
het verkrijgen van heerlijkheid’76.
* * *
We hebben de Erkenntnisformel (Zach 2,13.15; 4,9; 6,15) en Zach 2,12 besproken in de context waarin ze in het boek Zach voorkomen. Ze komen niet
voor in Zach 7–14 waar Zacharia’s naam – behalve in Zach 7,1 – ook niet meer
genoemd wordt. De basis voor Zacharia’s zending wordt in de eerste helft van
het boek gelegd. De Erkenntnisformel hangt samen met de aandacht die er in het
algemeen is voor de persoon van Zacharia en zijn profeetschap. Er zijn diverse
aanwijzingen dat Zacharia zijn zending moest verdedigen. Hij neemt zelf de
Botenformel in de mond, en hij beroept zich op de vroegere profeten aan wier
prediking hij zich spiegelt en wier oproep tot gehoorzaamheid hij aan zijn expli––––––––––
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VAN DER WOUDE, Zacharia, 54.
SMITH, Micah, 196.
KLOOS, Zech. II 12, 729.734, denkt dat rxa een voorzetsel is dat een doel aangeeft: ‘in order to
reach, to obtain, to bring about.’ Het herstel van de dwObK' van JHWH is de bestemming van Zacharia’s
missie.
In de Psalmencommentaar van Hossfeld – Zenger wordt van dAbK' rx;a; ook een finale uitleg gegeven: “und auf Ehre/Herrlichkeit hin wirst du mich (zu dir) nehmen” (HOSSFELD – ZENGER,
Psalmen, 332.350-351).
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ciete gehoor doorgeeft. Zacharia beschouwt zichzelf als profeet en hij wordt door de
impliciete auteur ook als zodanig voorgesteld. Het is niet te ver gezocht om zijn optreden met dat van Mozes in verband te brengen. De gelijkenis die de
Erkenntnisformel vertoont met Num 16,28 (~yfi[M
] h; -; lK' tae tAf[]l]; ynIxl; v' . hw'h' y>-yKi !W[d>Te
[hL,ah
e ' jullie zullen weten dat JHWH mij gezonden heeft om al deze dingen te doen)
maakt Mozes tot een van de belangrijke profetische voorgangers aan wie Zacharia
zijn volmacht kan ontlenen.
Zacharia identificeert zich met Mozes, en verkeert in een vergelijkbare positie.
Hij moet zijn oproep kracht bij zetten, en een beroep doen op God die hem
zendt. Hij maakt zich voor Sion sterk, en zet zich met alle profetische kracht die
in hem is, voor Sion in. Ook Mozes kwam voor zijn volk op. Dikwijls moest hij
hen terecht wijzen, maar even zovele keren nam hij het ook weer voor hen op, en
smeekte hij JHWH om erbarmen. Dat Mozes een belangrijk typus is blijkt uit
Mal 3,22 waar hij in plaats van Zerubbabel (Hag 2,23; Zach 3,8) door JHWH
yDIb[. ; mijn knecht wordt genoemd. Zacharia staat in de lijn van Mozes. Hij wil de
aanvoerder zijn die Sion uit Babel naar Jeruzalem leidt, en hij laat zich geheel
leiden door de ijver en de liefde van JHWH (Zach 1,14). Zacharia is een waarachtige profeet.
De Erkenntnisformel komt voor in direkte samenhang met drie belangrijke
thema’s die nauw met elkaar samenhangen: JHWH’s terugkeer naar Jeruzalem,
de bouw van de tempel door Zerubbabel, en de gewenste terugkeer van het volk.
Deze aspecten in de prediking van Zacharia spelen in het begin van zijn optreden
een grote rol. Zijn eerste bekommernis na de terugkeer uit de ballingschap is de
bouw van de tempel, die een garantie moet zijn voor JHWH’s inwoning. Gods
wonen in Jeruzalem moet in zijn visie echter een ‘wonen te midden van het volk’
zijn, zodat de oproep aan het volk om Babel te ontvluchten een nadrukkelijk
accent nodig heeft. Op deze punten krijgt Zacharia’s prediking een bijzondere
bekrachtiging en ondersteuning door het gebruik van de Erkenntnisformel. In de
prediking van Zacharia is ook de relatie met de volken van belang. De zending
van Zacharia is niet alleen op Israël gericht maar mede op de volken (Zach
2,12), en hoewel ze in historisch opzicht een kwalijke rol hebben gespeeld, zijn
ze toch niet meer uit het toekomstige heilsbestel weg te denken. De toekomstige
betrokkenheid van de volken impliceert dat Zacharia ook naar hen gezonden is.
Het ander belangrijke aspect dat met Zacharia’s autorisatie verbonden is, is de
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aanstelling van Jozua en Zerubbabel als leiders van het na-exilische Jeruzalem.
De benoeming van Zerubbabel in het orakel van Zach 4 wordt met een
Erkenntnisformel bekrachtigd, zoals de benoeming van Jozua in Zach 3 wordt
bekrachtigd door middel van de hemelse setting van het visioen.
Drie onderwerpen die voor de verdere toekomst belangrijk zijn, krijgen bijzondere nadruk doordat Zacharia zijn optreden van een goddelijk volmacht voorziet.
Het zijn de onderwerpen die in de volgende hfst. 9–13 een belangrijke rol gaan
spelen: de plaats van Jeruzalem en het volk Israël, de plaats van de volken ten
opzichte van Israël en Jeruzalem, en de kwalijke rol die de leiders als opvolgers
van Jozua en Zerubbabel spelen. Er dienen zich vanuit de prediking van
Zacharia in hfst. 1–6 drie krachtlijnen aan die met de actanten dochter Sion, de
volken en de leiders samenvallen. Het zijn de drie belangrijke onderwerpen die
het boek beheersen. Deze krachtlijnen komen in de compositie van het boek in
de diverse delen op verschillende wijze aan de orde.

8.5. Zacharia en het einde van de profetie
Een laatste onderdeel dat in het kader van het optreden van Zacharia behandeld moet worden, is een tekst waarin wel sprake is van profetisme77, maar niet
van Zacharia als actant: Zach 13,2-6. De tekst is in zijn geheel Gottesrede; er is
geen afwisseling van sprekers i.c. JHWH en de profeet (zoals bijvoorbeeld in
Zach 1,2-6; 10,3-12). Welke verhouding is er tussen deze tekst, waarin profeten
gedwongen worden hun optreden te staken, en Zacharia die in de rest van het
boek zichzelf voortdurend moet autoriseren? Is er nog een plaats voor de profeet
in het nieuwe Jeruzalem? En zo ja, welke dan? Wie kan er in de na-exilische periode
nog in de naam van JHWH spreken? De vraag naar de autoriteit van de profeet is een
vraag die tot nu toe steeds met het oog op Zacharia werd gesteld. Maar hoe zit het
met andere profeten en de profeten van de toekomst?
Zach 13,2-6 begint met de algemene aankondiging van JHWH dat de namen
van de afgoden, de profeten en de geest van onreinheid78 (~yBic[; h
] ' tAmv., ~yaiybiNh> ;
en ha'mJ
. hu ; x:Wr) uit het land zullen worden verwijderd (Zach 13,2). In Zach 13,3––––––––––
77
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In Zach 9–14 is dit de enige tekst waarin het verbum abn profeet zijn (Zach 13,3.4) en het substantief aybin' profeet (Zach 1,1.4.5.6.7; 7,3.7.12; 8,9; 13,2.4.5) voorkomen.
D.i. het klimaat waarin afgodenpraktijken kunnen gedijen.
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6 zijn de profeten onderwerp van discussie in algemene (Zach 13,4) en
emblematische zin (Zach 13,3.5-6). Ze mogen niet meer profeteren, en als ze het
toch doen, zullen de eigen ouders hen daarvan op gewelddadige wijze weerhouden (Zach 13,3). Degenen die nog als profeet optreden zullen zich schamen, zich
uit het publieke domein terugtrekken (Zach 13,5) en zich van typische profetische uiterlijkheden ontdoen (bijv. de haren mantel; Zach 13,4), en als dit niet
lukt zullen ze een alternatieve verklaring verzinnen voor de tekenen die hun vroegere levensstaat op hun lichaam heeft achtergelaten (‘de wonden tussen hun
handen’; Zach 13,6).
Er zijn in Zach 13,3-6 aanwijzingen dat het gaat om een of andere vorm van
valse profetie. Ten eerste staan de profeten vermeld tussen de afgoden en de onreine geesten79. Het opnemen van de profeten in deze rij brengt hen in diskrediet80. Vervolgens worden ze ervan beschuldigd leugens te verkondigen in naam
van JHWH (Zach 13,3); hier zou dus sprake zijn van valse profeten in de ware
zin van het woord. Ze beroepen zich voor hun uitspraken ten onrechte op
JHWH. Tenslotte worden de profeten overmand door schaamte (Zach 13,4-6). Ze
voelen zich in hun ambt niet meer veilig. Ze generen zich voor hun visioenen (!wOyZ'x
' ;i
81
Zach 13,4) , hun profetenkleding (Zach 13,4) en voor de wonden tussen hun
handen (^yd<y ' !yBe tAKM:h;; Zach 13,6)82. Bij deze laatste aanwijzing zou het kunnen
gaan om ontspoorde profetische praktijken waarbij de profeet zichzelf verwondt
om in een extase te komen (vgl. 1K 18,28)83. Deze praktijken zijn een diskwalificatie van het profetenambt. De vraag die in Zach 13,2-6 echter niet wordt
beantwoord is, of de schaamte van de betreffende profeten terecht is. Zijn het inderdaad valse profeten die hun fouten hebben ingezien en daarom niet meer
willen profeteren? Of zijn de profeten om een of andere reden bang geworden
hun taak nog langer uit te oefenen? Zijn de profeten die door de ouders van leu––––––––––
79
80
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82
83

LXX vertaalt in Zach 13,2 dan ook yeudoprofh,thj; in Zach 13,4.5 profh,thj! Zo ook MITCHELL,
Haggai, 337 en VAN DER WOUDE, Zacharia, 240.
Vgl. WILLI-PLEIN, Haggai, 204.
Op zich hoeft deze term geen negatieve connotaties te hebben (vgl. Jl 3,1). Dit geldt ook voor het
verwante !wOzx' visioen (vgl. Jes 1,1; Ez 12,21-28; Hos 12,11; Ob 1,1; Mi 3,6; Nah 1,1; Hab 2,2.3).
In Jer 14,14 krijgt !wOzx' visioen een negatieve bijklank door de toevoeging van het nomen rectum
rq,v,, in Jer 23,16 door hun eigen hart (~B'li) en in Ez 12,24 door leegheid (aw>v'). In Dan 1,17;
8,1.2.13.15.17.26; 9,21; 10,14; 11,14 wordt het in positieve zin gebruikt voor de apocalyptische
visioenen en dromen.
Dit kan begrepen worden als ‘tussen de schouders’ of ‘op de borst’ (OTZEN, Studien, 266).
Vgl. VAN DER WOUDE, Zacharia, 242; BALDWIN, Haggai, 196-197.

198

DEEL 2 - HET BOEK ZACHARIA ALS LITERAIR DRAMA

gens worden beschuldigd ook werkelijk leugenaars, en zijn de profeten die visioenen hebben werkelijk valse profeten? Het optreden van Zacharia heeft het
krijgen van visioenen geenszins in een kwaad daglicht gesteld. Er lijkt in deze
tekst toch meer aan de hand te zijn dan een loutere afkeuring van valse profetie.
Excursus: syntaxis van Zach 12,10
Het is nodig allereerst de syntaxis van Zach 12,10ab-ba1 (“Zij zullen opkijken
naar Mij, vanwege degene die ze hebben doorstoken, over hem zullen ze rouwen
[…]”) nauwkeurig te bestuderen. Het gaat om de vraag welke personages in dit
vers voorkomen. Reeds de oude versiones hadden moeilijkheden met dit vers
Zach 12,10ab (Wrq'D-' rv,a] tae yl;ae WjyBihwi >). LXX heeft kai. evpible,yontai pro,j me
avnqV w-n katwrch,santo (“en zij zullen opzien naar mij, omdat [84] zij hebben
gehoond”85). In het Nieuwe Testament geeft Joh 19,37 het Hebreeuws anders
weer zowel qua syntaxis als qua vocabulaire: :oyontai eivj o]n evxeke,nthsan86.
(ta)e yl;ae tot mij is niet vertaald, zodat er een duidelijke keuze is gemaakt: degene
naar wie men opziet, is ook degene die men doorstoken heeft (d.i. Jezus). Dit
geldt niet voor LXX; hier moeten we een onderscheid maken tussen degene naar
wie men opziet (JHWH) en degene die men heeft gehoond. Wie dit is, blijft een
onbeantwoorde vraag.
Een andere moeilijkheid is de verhouding van Zach 12,10a met 12,10b en dan
met name met wyl'[' op/over/tegen hem. Op basis van wyl'[' in Zach 12,10b zouden
we in 12,10a wyl'ae tot hem verwachten in plaats van yl;a87
e tot mij; dit is evenwel
een aanwijzing dat er sprake is van twee verschillende personen: yl;ae tot mij heeft
betrekking op JHWH en wyl'[' op/over/tegen hem op de doorboorde. De Hebreeuwse tekst maakt een onderscheid tussen degene naar wie het huis van
David en de bewoners van Jeruzalem opzien (d.i. JHWH) en degene die zij hebben doorboord. In de commentaar van Meyers – Meyers vinden we de volgende
vertaling: “Then I will pour out on the house of David and on the leaders [sic!] of
Jerusalem a spirit of favor and supplication, so that they will look to me
––––––––––
84
85
86
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SÆBØ, Sacharja, 99: “Denn sowohl im klassischen Griech. als auch in G [Septuaginta] und NT
[Nieuwe Testament] hat avnqV w-ni zumeist eine begründende Funktion, etwa ‘deshalb’, ‘weil’.”
katorce,omai betekent ‘op iemands ongeluk dansen’, ‘verguizen’, ‘honen’, en is hier de vertaling
van rqd! LXX heeft hier dqr (dansen, huppelen) gelezen in plaats van rqd (doorsteken).
evkkente,w is de normale Griekse vertaling van rqd.
Evenwel hebben verreweg de meeste Hebreeuwse manuscripten en de oude versiones ‘naar mij’
(vgl. MITCHELL, Haggai, 334; MEYERS – MEYERS, Zechariah, 336-337).
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concerning the one they have stabbed”88, en elimineert daarmee in ieder geval
geen woorden uit de TM. De commentaar van Meyers – Meyers gaat ervan uit dat
de bewoners van Jeruzalem zowel naar JHWH kijken als naar degene die ze doorboord hebben89. We hebben hier in feite de these van Hoonacker: Wrq'D-' rv,a] tae die zij
hebben doorboord is een casus pendens en kan vertaald worden als: “Degene
die zij doorstoken hebben, over hem zullen zij weeklagen…”90.
*

*
*
We brengen de tekst van Zach 13,2-6 in verband met Zach 12,10 waar dezelfde stam rqd doorsteken wordt gebruikt om het doden van iemand te beschrijven. Het zijn de inwoners van Jeruzalem en het huis van David die opzien
naar JHWH, en Hij is niet degene die ze doorstoken hebben. Het opzien naar
JHWH is een uiting van rouw en spijt. De grote vraag is wie deze doorboorde is.
Dat hij een anonymus91 is, is misschien niet onbelangrijk, maar welke aanwijzingen zijn er en in welke richting zoeken we het beste een antwoord. Met wat voor
een soort slachtoffer hebben we te maken? Het gebruik van het verbum rqd
doorsteken legt een verband met Zach 13,3 waar hetzelfde verbum gebruik
wordt voor het doorsteken92 van een profeet die zijn ambt niet mag uitoefenen.
Het zou in Zach 12,10 dan gaan om iemand die voor een vermeende valse profeet wordt aangezien en door de inwoners van Jeruzalem uit de weg wordt geruimd; achteraf hebben de moordenaars van de profeet hun fout echter ingezien.
Volgens de commentaar van Meyers – Meyers gaat het in Zach 12,10 inderdaad
om een ware profeet. Na het bespreken van een aantal mogelijkheden concluderen de auteurs:
––––––––––
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89
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MEYERS – MEYERS, Zechariah, 307. Vgl. GAIDE, Jérusalem, 120: “On n’est pas obligé, en
effet, de suivre la coupure du texte massorétique qui place l’atnah sous Wrq'D'. Dès lors le sens est
satisfaisant : «ils regarderont vers moi (YHWH). (Quant à) Celui qu’ils ont transpercé, ils feront
sur lui une lamentation.».”
MEYERS – MEYERS, Zechariah, 337: “Still, we keep it [TM] and understand that the Davidides
and leaders are looking to Yahweh and at the same time to the stabbed one, with these two acts of
looking being connected and with ‘concerning’ constituting a guess at how they are connected.”
HOONACKER, Petits Prophètes, 683: “et ils léveront leurs regards vers moi! Celui qu’ils ont
transpercé, ils se lamenteront sur lui comme on se lamente sur un fils unique.” Vgl. VAN DER
WOUDE, Zacharia, 235.
De koning in Zach 9,9 is ook anoniem!
Het doorboren of doorsteken gebeurt steeds met een zwaard of een speer (Num 25,8; Re 9,54; 1S
31,4; Jes 13,15; 1Kr 10,4). OTZEN, Studien, 178 betoogt dat rqd doorsteken in vergelijking met
llx doorsteken (bijv. Jes 53,5) vooral een cultische betekenis heeft; uit de aangehaalde schriftcitaten blijkt dit echter toch niet. Wij sluiten ons niet aan bij de cultische interpretatie die Otzen c.s.
van de passage geeft.
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Yet there is one remaining group, or rather series of individuals, who were habitually in conflict
with virtually all establishment figures, i.e., with any or all of the full royal bureaucracy represented
by ‘house of David’ and ‘leaders of Jerusalem’. We refer now to the true prophets of Yahweh.
We propose that true prophecy is what is under attack in this verse93.

Het gebruik van hetzelfde verbum hoeft niet per se te betekenen dat het in
beide gevallen om eenzelfde soort actant gaat. Het zwaard dat in Zach 13,7 gebruikt wordt (om te doorboren?) is ook niet bestemd voor een profeet, maar voor
een herder. Toch is het woordgebruik wel een belangrijke aanwijzing, omdat het
tweemaal kort bij elkaar voorkomt (Nahkontext). De interpretatie van de doorboorde als een verwijzing naar het profetisme of naar de profeten is — in het
kader van onze synchrone leesmethode — een van de betere oplossingen. Dat
neemt niet weg dat er ook dikwijls voor een messiaanse of koninklijke interpretatie wordt gekozen. Volledigheidshalve bespreken we deze in de nu volgende
excursus.
Excursus: een alternatief voor de doorboorde als profeet
Er zijn aanwijzingen die gaan in de richting van een koninklijke en davidische
interpretatie, maar hiervoor moeten we wel een beroep doen op teksten uit het
deuteronomistische en het kronistische geschiedwerk. In Zach 12,11 wordt de
rouw van Jeruzalem vergeleken met die van Hadad-Rimmon in het dal van
Megiddo. Megiddo is bekend van de dramatische dood van Josia, de laatste
‘goede’ koning van Juda (2K 23,29-30; 2Kr 35,2294; 609 v.Chr.). Ongeveer twee
eeuwen eerder werd, ook in Megiddo, de moord gepleegd op Achazja, koning
van Juda (2K 9,27). Dat er in het dal van Megiddo een rouwcultus was ontstaan,
is goed mogelijk. En dat er in het dal een plaats of een dorp gelegen heeft met de
naam Hadad-Rimmon is ook aannemelijk95. Afzonderlijk hebben Hadad en
Rimmon een anti-koninklijke bijklank; het zijn namelijk beide eigennamen96 van
tegenstanders van koningen. Zo is de koninklijke Edomiet Hadad een tegenstander die het Salomo moeilijk maakte, nadat hij eerder al door David opgejaagd
––––––––––
93
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MEYERS – MEYERS, Zechariah, 339.
In Jeruzalem wordt er om de dood van Josia gerouwd door zangers en zangeressen (2Kr 35,25); in
Zach 12,12-14 rouwen de vrouwen ook apart.
In 1Kr 4,32; 6,54 komt (Gat-)Rimmon ([!AMrI-]tG:) voor als toponiem. Hieronymus gaat ervan uit dat
Hadad-Rimmon een plaatsnaam is: “Adadremmon, pro quo LXX transtulerunt r`ow/noj, urbs est
iuxta Iezraelem, quae hoc olim uocabulo nuncupata est, et hodie uocatur Maximianopolis in campo
Mageddon, in quo Iosias, rex iustus, a Pharaone cognomento Nechao uulneratus est” (CCL 76 A,
869; PL 25, 1515); vgl. RUDOLPH, Haggai, 225. In Zach 14,10 is er ook een plaats met de naam
Rimmon.
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was naar Egypte (1K 11,14-22; vgl. 1Kr 1,46-51). En Rimmon is de vader van
Baäna en Rekab, die Isboset, de zoon van Saül doodden, hetgeen David hen niet
in dank afnam (2S 4).
De verschillende ‘huizen’ die deelnemen aan de rouw (Zach 12,12-14) zouden
ook aanwijzingen kunnen bevatten voor een interpretatie van de doorboorde. We
beginnen bij de laatste uit de rij van vier: Simi/Simeï (y[imV
. hi ;)97. Het kan hierbij
gaan om verschillende personen uit de geschiedenis van Israël: Simi de zoon van
Gersom, zoon van Levi (Ex 6,17; Num 3,18.21; 1Kr 6,2.27; 23,7.10)98; of Simi,
zoon van Gera uit het huis van Saul, die David vloekend en tierend achterna
rende toen deze moest vluchten voor Absalom (2S 16,5.7). Na de nederlaag van
Absalom en het verdriet van David maakt Simi de opportunistische keuze om
zich te verontschuldigen en spijt te betuigen (2S 19,17.22.24; vgl. 1K 2,8). Het
huis van Natan kan een verwijzing zijn naar de profeet die diende in de tijd van
David (2S 7,2), en die zich onder anderen samen met Simi en Sadok, verzette
tegen Adonai als opvolger van diens vader David (1K 1,8)99. Het kan ook gaan
om de zoon van David, een volle broer van Salomo (2S 5,14; 1Kr 3,5; 14,4)100. Mogelijk is Natan in Zach 12,12 een vader van iemand uit het elitekorps van David
(2S 23,36). Het zou ook kunnen gaan om Natan/Netanja, de vader van Jismaël,
een van de moordenaars van Gedalja (2K 25,23.25; Jer 40,8.14.15; 41,9). Deze
Jismaël was van davidische afkomst en kon zich niet vinden in de benoeming
van Gedalja door de koning van Babel101. De keuze voor Simi, de zoon van Gera,
en voor Natan, de vader van Jismaël wijst erop dat degenen die rouwen in histo––––––––––
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In wezen zijn Hadad en Rimmon namen voor de god Baäl (MEYERS – MEYERS, Zechariah, 343:
“Hadad, the West Semitic storm god identified with Baal in the Ugaritic texts from Ras Shamra;
and Rimmon, apparently a variant of Ramman and another name for Hadad [see 2 Kgs 5:18,
which mentions a temple to Rimmon, where the Aramaean general Naaman wants to worship
Yahweh]”).
Omdat het artikel h; de gebruikt wordt, gaat het niet om een contemporaine persoon uit de Perzische
tijd.
Levi en Simi horen dan in zekere zin bij elkaar en vertegenwoordigen de levitisch-priesterlijke lijn.
Het is ongebruikelijk dat bij een profeet gesproken wordt van een ‘huis’. Vgl. MEYERS – MEYERS,
Zechariah, 346: “[…] although prophets surely had children, there is not a single case in the
Hebrew Bible of any prophet’s being identified as the son of a known prophet. Prophets have no
dynastic significance, in total contrast to kings and priests, who are classic dynasts.”
David en Natan vertegenwoordigen in dit geval de koninlijke lijn, naast de levitisch-priesterlijke. Dit
is in zoverre historisch dat het laat zien dat in de na-exilische tijd de gens davidica en de priesters
het voor het zeggen hadden; vgl. VAN DER WOUDE, Zacharia, 237-238; MITCHELL, Haggai,
333; GAIDE, Jérusalem, 132; PETERSEN, Zechariah, 122-123. Het is mogelijk dat het huis van
Natan en het huis van Simi inmiddels een groot gezag hebben opgebouw binnen hun eigen koninklijke respectievelijk priesterlijke machtsstructuur (vgl. AMSLER, Aggée, 193).
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risch opzicht betrokkenen zijn bij de uitschakeling van David of een van zijn
opvolgers. Er is in Zach 12,11-14 een verwijzing naar de boeken 1/2S en 1/2K;
dit sluit aan bij het archaïsche gebruik van namen voor de diverse groeperingen
in de Perzische tijd. Bij Simi is er bovendien nog sprake van een bekering ten
opzichte van David, die hij eerst verafschuwde.
*

*
*
Om de doorboorde van Zach 12,10 te kunnen begrijpen als een davidische
figuur zouden we een beroep moeten doen op teksten buiten Zach. Hierdoor past
de interpretatie niet goed bij onze onderzoeksmethode. Ook lijkt het ons moeilijk
voor te stellen dat het huis van David iemand uit de eigen gelederen ombrengt; er
zijn hiervoor in Zach geen argumenten te vinden. Het ligt het meest voor de hand
— en meer kunnen we helaas niet zeggen — dat het in Zach 12,10 gaat om een
profetische figuur die niet geëlimineerd had mogen worden, omdat het
profetisme voor de impliciete auteur van Zach nog niet mag verdwijnen.
De inwoners van Jeruzalem en het huis van David hebben een verkeerde daad gesteld; er wordt hun echter de mogelijkheid geboden om op hun schreden terug te keren. JHWH bewerkt een rouwperiode die wordt afgesloten met een zuivering. Zach
13,1 rondt als het ware het voorafgaande af102 maar vormt tevens de overgang naar
het nieuwe thema van de (valse) profeten waarbij ook het thema reiniging van toepassing is103.
We keren terug naar de discussie over Zach 13,2-6. In de geschiedenis van de
exegese is deze tekst dikwijls gebruikt om te verwijzen naar het einde van de
profetie en het sluiten van de profetische canon. In de klassieke bijbelse theologie
gaat men ervan uit dat er een periode in de geschiedenis van Israël is geweest
zonder profeten, vanaf de na-exilische tijd tot aan het optreden van Johannes de
––––––––––
101
102
103

Vgl. MEYERS – MEYERS, Zechariah, 347. De moord op Gedalja vond plaats in de 7e maand (in
582? v.Chr. [ALBERTZ, Exilszeit, tijdtabel]), een van de maanden waarin men tijdens de ballingschap vastte (vgl. Zach 7,5; 8,19).
Vergelijk de perikoopindeling van WILLI-PLEIN, Prophetie am Ende, 118 (Zach 12,1–13,1);
LAMARCHE, Zacharie, 80-87 (Zach 12,10–13,1); VAN DER WOUDE, Zacharia, 233-239 (Zach
12,9–13,1).
Vgl. MEYERS – MEYERS, Zechariah, 398: “This verse functions as do the opening verses of
several other chapters of Second Zechariah – it serves as a bridge between the materials of the
preceding chapter and those of the one it introduces (cf. Zech 11:1-3; 12:1; 14:1-2; Zech 10:1 may
also be of this character).”
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Doper en Jezus van Nazaret. De verwoesting van Jeruzalem in 587 v.Chr. en de
daarop volgende ballingschap zou een zo scherpe breuk veroorzaakt hebben dat
de klassieke profetie ophield te bestaan. De voor-exilische profetie had haar gelijk bewezen, maar tegelijkertijd aangetoond dat zij niet bij machte was geweest
de rampspoed tijdig te keren. In de exilische en de Perzische tijd is er nog een
korte opleving van de profetie, maar daarna verdwijnt het en wordt mede onder
Perzische invloed langzaam vervangen door de eschatologie en de (proto-)
apocalyptiek. In deze periode zou er ook meer aandacht komen voor het opschrijven, documenteren, uitleggen en opnieuw interpreteren van bestaande
profetengeschriften. Het is in deze tijd dat de eerste canonisatie plaats vindt van
de Thora, een van de meest belangrijke stappen in de geschiedenis van het naexilische Israël. Dat dit alles gevolgen had voor de betekenis van profeten moge
duidelijk zijn. Zach 13,2-6 bevat aanwijzingen voor het stranden van profetische
activiteiten en de overgang naar een nieuw tijdperk. We citeren uit de monografie
van Willi-Plein:
In Sach. 9–14 liegt eines der letzten, wenn nicht gar das letzte, Zeugnis alttestamentlicher Prophetie
vor. Es entstammt im wesentlichen jener Zeit, in der die jüngere jüdische Tradition den Wendepunkt
gesehen hat, von dem an der Geist erloschen, Prophetie in Israel nicht mehr möglich war. Es ist
die Wende von der Geschichte zur Nicht-Geschichte insofern, als nun im Glauben nichts mehr in
der Geschichte zu erwarten ist. Was bleibt, ist Warten auf das ganz Neue in der Bewahrung des
Alten, Auslegung des Anvertrauten. An die Stelle der Prophetie tritt nach der großen Wende in
hellenistischer Zeit [sic!] die Apokalyptik104.

Zach 13,2-6 zou een uitdrukkelijk getuigenis zijn van het ophouden van alle
profetie, en niet alleen van de valse. Er wordt volgens Willi-Plein niet gesproken
over valse profeten, maar over profeten in het algemeen105. De these van WilliPlein bevat een paradox: het einde van de profetie in het algemeen wordt door de
profetische auteur zelf aangekondigd! Een profeet die een profeetloos tijdperk
aankondigt, oefent zelf wel zijn profetische taak uit! Diskwalificeert de profeet
daarmee niet zichzelf? Willi-Plein heeft deze paradox ook gezien en antwoordt:
de profetische auteur staat aan het einde van de profetie. Hij zelf behoort nog tot
degenen die als profeet mogen optreden, maar het einde ervan is kort bij106. Zach
––––––––––
104
105
106

WILLI-PLEIN, Prophetie am Ende, 123.
WILLI-PLEIN, Haggai, 205: “[…] das es hier nicht nur um das Ende der falschen Propheten geht,
sondern vielmehr grundsätzlich um das Ende aller Prophetie zumindest im Sinne von standesspezialisierter Gottesverkündigung.”
WILLI-PLEIN, Prophetie am Ende, 77: “Der Verfasser steht also selbst bewußt innerhalb der
prophetischen Tradition, deren Ende er anzusagen hat”; vgl. blz. 109.
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bevindt zich aan het begin van de overgang van profetie naar schriftuitleg, de
overgang van profetie naar apocalyptiek107. Hij is de laatste in een lange rij.
Wij betwijfelen of er in Zach 13,2-6 sprake is van een einde van alle profetie.
En we betwijfelen dat een eventueel einde van de profetie zo uitdrukkelijk zou
worden aangekondigd in de profetische boeken zelf. Zouden we dan niet moeten
spreken van een contradictio in prophetis? Van der Woude gelooft uitdrukkelijk
niet in een einde van alle profetie, maar in dat van de valse profetie.
Sommigen hebben uit ons tekstgedeelte [Zach 13,2-6] willen opmaken dat hier elke vorm van
profetie veroordeeld wordt: als de eindtijd is aangebroken en allen YHWH kennen en zoeken,
hebben echte profeten geen werk meer (Smit; vgl. ook Brunner). Daarmee is echter in tegenspraak dat in vs. 2 zelf, evenals in vele voorafgaande gedeelten, profetisch in naam van YHWH
gesproken wordt, vgl. de formule ‘uitspraak van YHWH almachtig’. Naar uit vs. 3 en het slot van
vs. 4 genoegzaam blijkt, zijn profeten bedoeld die (hoewel zij in naam van YHWH hun prediking
brengen) leugen en bedrog spreken, zodat profetie en afgoderij in één adem genoemd kunnen
worden (Elliger). ‘De profeten en de geest der onreinheid’ vormen een hendiadys en niet ten
onrechte heeft LXX met ‘pseudoprofeten’ vertaald108.

Het optreden van Zacharia zelf geeft het beste antwoord. Zijn optreden maakt
duidelijk dat niet alle profetie ophoudt. Hoe is de aankondiging van het einde
van alle (mondelinge) profetie te verenigen met het optreden van Zacharia in het
boek zelf? Hoe kan in één boek de impliciete auteur zowel Zacharia laten optreden als waarachtige profeet en tegelijkertijd alle profetie diskwalificeren? De
waarde van de nachtgezichten van Zach 1–6 wordt niet gedevalueerd. De tekst
biedt voldoende argumenten om Zacharia als een trouwe en legitiem optredende
profeet te portreteren. Er is geen aanleiding om aan zijn authenticiteit te twijfelen. Het is mogelijk dat het profetisme onder druk staat door het optreden van de
valse profeten; Zacharia blijft echter boven alle twijfel verheven. De bijna overdreven wijze die de impliciete auteur hanteert om Zacharia te verdedigen, wijst
in deze richting. Profetie raakt door afwijkende praktijken in diskrediet, maar de
prediking van Zacharia als teken voor de nieuwe heilstijd blijft overeind.
In Zach 13,2-6 worden potentiële profeten ervoor gewaarschuwd niet te gemakkelijk te kiezen voor het profetenambt. Het is gevaarlijk geworden en men
kan uit de gemeenschap worden geëlimineerd zoals de profeet die doorboord
werd in Zach 12,10. Het gaat er niet alleen om dat valse profeten moeten worden
uitgeroeid, maar er wordt ook naar de toekomst gekeken. Wie mag nog als pro––––––––––
107
108

WILLI-PLEIN, Prophetie am Ende, 124: “Der Apokalyptiker, der sich selbst nicht mehr im Besitz
des Geistes der Prophetie, nur noch in jenem des Geistes der Auslegung weiß […].”
VAN DER WOUDE, Zacharia, 240. Vgl. GAIDE, Jérusalem, 121.
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feet optreden? De voorbeelden die in Zach 13,3-6 worden gegeven, hebben betrekking op ‘huiselijke’ situaties en op het optreden van profeten in het land. Het
gaat om profeten die nog voor hun ouders bereikbaar zijn (Zach 13,3), om profeten die werken op het land, en die zich nog achter het beroep van agrariër
kunnen verschuilen (Zach 13,5) en om profeten die nog komen in het huis van
vrienden (Zach 13,6). Als er nog plaats is voor profeten, dan is dat ín Jeruzalem
en dan zijn dat profeten die zich met de cultus verbonden weten. De basis voor
het uitoefenen van het profetenambt is smal geworden. Het vrije optreden van
profeten behoort tot het verleden. Profetie moet verbonden zijn met de cultus, en
moet in overeenstemming zijn met de prediking van vroegere profeten. Zacharia
zelf heeft beide kenmerken. Zijn visioenen getuigen van het belang van de tempel
in Jeruzalem en alles wat daarbij hoort, en hij handelt niet in eigen naam, maar
voelt zich in een lange traditie van profeten staan. Als er zich in de toekomst
mannen of vrouwen geroepen voelen tot het profetenambt, dan kan het alleen
nog op de wijze van Zacharia. Wie zijn programma onderschrijft, mag in naam
van JHWH spreken. Zacharia zelf functioneert in de tempel; dat bleek in Zach 7,3
waar hij samen met andere profeten en met de priesters werd genoemd als degenen
tot wie de gezanten uit Betel zich wendden109. Profetie werd in de na-exilische tijd
nauwer met de cultus verbonden en keerde zich van ‘alternatieve’ praktijken
af110.
Een andere ontwikkeling die hiermee samenhing is het ontstaan van schriftelijke interpretaties van de boodschap van vroegere profeten. In en rondom de
tempel ging men zich bezig houden met de vroegere profeten en met de schriftelijke verwerking van hun boodschap. De verbondenheid met de vroegere profeten komt tot uiting in nieuwe schriftelijke vormen van profetie en het ontstaan
van profetische geschriften111. Het boek van Zacharia is hiervan een voorbeeld.
Profetie zonder meer of profetie die ontstaat uit ‘spontaniteit’ wordt verdacht.
––––––––––
109
110
111

BLENKINSOPP, Geschichte, 207: “Der schon erwähnte Bericht Sacharjas von der Anfrage der
Delegation bezüglich des Fastens (Sach 7,1-7) ist ein Hinweis darauf, daß er einer der zentralen
Kultpropheten und mit der Tempelpriesterschaft verbunden war.”
Vgl. BLENKINSOPP, Geschichte, 226.237.
Vgl. BLENKINSOPP, Geschichte, 230: “Symptomatisch für die neue Situation sind etwa die
häufigeren Verweise auf frühere Propheten, gelegentlich Klagen über das Fehlen prophetischer
Orientierung und, nicht zuletzt, die gut bezeugte Praxis, ältere Prophetensprüche für neue Situationen
passend zu machen, z.B. in den Visionsberichten von Sach 1–8. Weil jetzt Prophetensprüche aus
älterer Zeit schriftlich vorlagen, legte man weniger Wert auf die direkte, inspirierte Rede, dafür
mehr auf die inspirierte Interpretation früherer Prophetie.”
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9. Leiderschap
9.1. Inleiding
Het optreden van de actant Zacharia brengt ons bij een aantal andere leiders,
die in de tekst van Zach aanwezig zijn. De profeet is slechts een van de
leiderschapsfiguren van de na-exilische tijd1. Naast de profeten waren er de
priesters en –– wat wij in onze moderne tijd ‘de burgelijke overheid’ zouden noemen –– de herders. Zij gaven samen leiding aan de restauratie van het naexilische Jeruzalem en Juda. Van deze groep zijn er een beperkt aantal als actant
in de tekst aanwezig: de hogepriester Jozua, de landvoogd Zerubbabel (hfst. 3–
4; 6) en de slechte herders (hfst. 11). Als actanten in de tekst vormen zij het uitgangspunt voor dit hoofdstuk. Onze actantenanalyse verbreden we echter tot
krachtlijnen: we laten ook die teksten aan bod komen waarin de betreffende
actanten, of de ruimere groep waartoe ze behoren, worden genoemd zonder dat
ze zelf sprekend, luisterend of handelend optreden. Als we ons strikt tot de actanten zouden beperken (Jozua, Zerubbabel en de slechte herders) zouden we een
aantal teksten moeten overslaan die voor de algemene beeldvorming van de actanten belangrijk is.
Uitgangspunt voor de analyse is de opbouw van het boek zoals we die in hfst.
4 hebben vastgesteld: Zach 1–7; 8; 9–13; 14. Het thema leiderschap speelt een
rol in de twee grote tekstblokken Zach 1–7 en 9–13; hierin vinden de ontwikkelingen plaats. Leiderschapsfuncties worden er in het leven geroepen of naar voren gebracht, leiders blijken er als zodanig te functioneren, en worden ook weer
‘afgevoerd’ of uit de tekst geschreven. In hfst. 8 en 14 komt het thema eigenlijk
––––––––––
1

ACKROYD, Exile and Restoration, 188: “The historical development shows a close interweaving
of the two types of function [priester en profeet] which are associated with the two figures, and
reveals in particular that the greater emphasis on the priest which marks the post-exilic period does
not so much imply the dying out of prophecy as its closer integration into the established order.”
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niet voor. Er worden –– behoudens de profeten in Zach 8,9 –– geen aardse leiders genoemd. Dit zal voor het plot belangrijk blijken te zijn.
We mogen zeggen dat het leiderschap in de diverse geledingen wordt opgebouwd, bestendigd en geëlimineerd. Zo worden in Zach 3–4; 6 Jozua en
Zerubbabel aangesteld tot respectievelijk hogepriester en bouwheer van de tempel, in Zach 9,9-10 wordt er een ideale koning ‘ten tonele gevoerd’ die een universele en vreedzame heerschappij zal uitoefenen. In Zach 1–6 wordt de profeet
Zacharia voortdurend in het ‘profetische zadel’ geholpen door zijn door God ingegeven visioenen en orakels en door de Erkenntnisformel die voor hem herhaaldelijk gebruikt wordt. Diverse personages worden met een ambt bekleed.
Vervolgens zijn er teksten waarin de ambtsbekleders ‘gewoon’ functioneren
zonder dat er vragen bij worden gesteld. We denken aan de priesters van de tempel en de profeten in Zach 7,3.5 die het volk op verzoek troAT onderwijzingen
verschaffen. We denken aan de profeten in Zach 8,9 die oproepen tot het voltooien van de bouw van de tempel. In Zach 12 treedt het huis van David naar
voren en diverse huizen en geslachten van inwoners van Jeruzalem, die rouwen
om de doorboorde. Deze lijken niet in de problematiek van het leiderschap betrokken te zijn, maar komen wel als zodanig voor.
Tenslotte is er een serie teksten waarin expliciet sprake is van het einde van
leiderschap. Het gaat hierbij om Zach 11; 13,7 (de slechte herders), en om Zach
12,10; 13,2-6. Deze teksten zijn cruciaal voor de ontwikkeling van het plot en
krijgen daarom ruime aandacht (of hebben dat reeds gekregen). We staan in dit
hoofdstuk vooral stil bij Jozua en Zerubbabel en bij de slechte herders in Zach
11. In het laatste hoofdstuk Zach 14 komen alle thematische lijnen bij elkaar,
ook die van de teksten die we hier niet uitdrukkelijk hebben behandeld, maar
slechts kort hebben genoemd.

9.2. Jozua en Zerubbabel in Zacharia 1–7
Er komen in het drama van Zach twee actanten voor die een weliswaar bescheiden, maar opvallende rol vervullen. Het gaat om de teksten Zach 3,1-10
(het visioen van Zacharia met daarin de rechtvaardiging en aanstelling van de
hogepriester Jozua), Zach 4,1-14 (het visioen met de lampenstandaard en de
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twee olijfbomen en met de twee orakels respectievelijk tot en over Zerubbabel)
en Zach 6,9-15 (de tekenhandeling met de kroon). Hoewel het in deze passages
gaat om historisch aanwijsbare figuren, willen we ons onderzoek op het synchroon-literaire niveau voortzetten. We zullen eerst het visioen over Jozua bespreken en dan met name de opdracht die hij krijgt (Zach 3,7-10), vervolgens de
twee orakels die in het vijfde visioen zijn opgenomen en die betrekking hebben
op de taak die voor Zerubbabel is weggelegd (Zach 4,6b-10a). Daarna onderzoeken we het vijfde visioen als zodanig waarin de twee olijfbomen worden voorgesteld als ‘de twee oliezonen’ (Jozua en Zerubbabel). Tenslotte richten we ons op
de tekst waarin Jozua met name en Zerubbabel door middel van de metafoor xm;c,
spruit worden gepresenteerd en worden opgeroepen tot samenwerking (Zach
6,9-15). Gaandeweg het onderzoek zullen we ontdekken dat er diverse
verbindingslijnen zijn te leggen tussen de diverse teksten die we hier op het oog
hebben; zo wordt er bijvoorbeeld al in Zach 3,8 gesproken over de xm;c, spruit
(vgl. Zach 6,12). Er bestaat bovendien een voortdurende interactie tussen
JHWH, Zacharia, Jeruzalem, Jozua en Zerubbabel die voor het dramatische karakter van Zach belangrijk is. Verder bevatten de teksten vele cryptische beelden,
eigen aan visioenen en tekenhandelingen, die ook hun betekenis en functie hebben in het geheel van het drama. We zullen verder aandacht besteden aan ‘de
grote berg’ (Zach 4,7) en de diverse stenen (Zach 3,9; 4,7.10).
Er kunnen vooraf twee dingen over de aanstelling van Jozua gezegd worden,
omdat deze aan het begin van het visioen worden aangehaald. Het hogepriesterschap van Jozua staat in verband met de herverkiezing van Jeruzalem. JHWH
werpt de satan voor de voeten — en daarmee herhaalt Hij wat wij als lezer inmiddels al twee keer gehoord hebben (Zach 1,17; 2,16) — dat Hij Jeruzalem
heeft verkozen (Zach 3,2ab). Het nieuw op te bouwen Jeruzalem en de tempel
die er moet komen, heeft een hogepriester nodig, een leider van de cultus. Op de
tweede plaats wordt al direct aan het begin van het visioen duidelijk gemaakt dat
Jozua’s positie door sommigen ter discussie wordt gesteld: de satan klaagt Jozua
aan (Zach 3,1b) en wil zijn aantreden verhinderen. De impliciete auteur vermeldt
de twijfel die er is, maar wil deze twijfel direct al te boven komen door de aanstelling van Jozua ten aanschouwen van JHWH (én de satan) te laten plaats vinden. De hemelse setting van Jozua’s aanstelling is betekenisvol en bekleedt hem
met speciaal gezag. Jozua zal wel degelijk de functie van hogepriester in het
nieuwe Jeruzalem op zich nemen. Ook de profeet Zacharia ondersteunt de aan-
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stelling van Jozua, daar hij deelneemt aan zijn investituur door hem een schoon
hoofddeksel op het hoofd te zetten (Zach 3,5)2.
Jozua staat er aanvankelijk in zijn vuile kleding, als “een houtstronk gered
[lcn Hofal] uit het vuur.” Hij wordt van deze kleding ontdaan en bekleed met
feestgewaden (Zach 3,2b-5 ). Door deze ‘gedaanteverandering’ laat de impliciete
auteur blijken dat er zich ten aanzien van de hogepriester een grote verandering
heeft voorgedaan en dat hij zijn nieuwe status niet aan zichzelf maar aan de zuiverende kracht van JHWH heeft te danken. Ook voor Jozua persoonlijk — hij is
hier niet een representant van de gola, maar van het priesterschap3 — is de tijd
van de ballingschap achter de rug. Het verbum lcn redden dat voor die redding
wordt gebruikt, is nauw verwant met jlm ontsnappen in Zach 2,11 waar dochter
Sion wordt opgeroepen zich aan Babel te ontrukken4. Ook het nieuwe priesterschap keert gezuiverd uit de ballingschap terug5.
De opdracht die Jozua in Zach 3,7 krijgt, moet afgebakend worden van de opdracht die aan Zerubbabel wordt gegeven (Zach 4,7-10; 6,12-13). Hun samenwerking bestaat er niet in dat ze beiden dezelfde taken vervullen. Het gaat in
Zach 3,7 om een zin die bestaat uit een protasis en een apodosis. De apodosis is
minstens tweeledig: “indien [~ai] jij gaat op mijn wegen, en indien [~aiw]> jij mijn
opdracht nakomt” (Zach 3,7aa). Van de twee volgende zinsdelen (Zach 3,7ab) is
het minder duidelijk of ze bij de protasis of bij de apodosis horen; ze beginnen
namelijk beide met ~g:w> en ook terwijl ~ai indien ontbreekt. Er is geen discussie
over het feit dat Zach 3,7b de apodosis is. De syntactische moeilijkheid in Zach
3,7a is het beste te overkomen door de derde en vierde clause te beschouwen als
––––––––––
2
3

4
5

FLOYD, Minor Prophets, 370: “[…] it is the prophet’s characteristic role here to bring about the
divine legitimation of Joshua as the high priest.”
Contra ACKROYD, Exile and Restoration, 184: “It is the God who, as indicated in ch. 1–2, has
declared his intention of restoring his city and taking up his place there again. So here it is clear that
the accusation against Joshua is not to be interpreted in personal terms, but as one directed against
him as representative of the whole community. [...] The deliverance of Joshua is not a personal
matter; it is the rescue of the community of the restoration which has taken place and is here
declared even more clearly.”
Vgl. HASEL, jl;P', 595: “Die Stämme jlp [ontsnappen] und jlm pi [ontkomen] sind mit dem
Parallelbegriff lcn hiph (–> lcn [redden]) mehrfach verbunden.”
WILLI-PLEIN, Haggai, 88, trekt de historische conclusie, dat Jozua waarschijnlijk niet in ballingschap is geweest in tegenstelling tot Zerubbabel: “Höchstwahrscheinlich gehörte Josua nicht zu
der mit Serubbabel angekommenen Exulantengruppe, sondern zu den im Land Verbliebenen, deren politisch und damit auch kultisch entrechteten Status er teilte.”
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een voorzetting van de protasis: ~g: is een anaforisch partikel en wijst erop dat de
voorafgaande voorwaarden een vervolg krijgen: “en (indien) jij ook mijn huis bestuurt, en ook mijn voorhoven bewaakt […].” Het argument van Beuken dat ~g:
ook een nadere omschrijving6 is van de voorafgaande condities, is sterker dan het
argument van Rudolph dat het beklemtoonde hT'a; jij zinloos zou zijn als het niet
het begin vormde van de apodosis7.
Aan Jozua worden dus in Zach 3,7a impliciet een aantal opdrachten meegegeven; deze zijn vervat in de voorwaarden die aan hem worden gesteld. De eerste
opdracht is van ethische aard: ‘JHWH’s wegen gaan’. De tweede zou zich op de
cultus kunnen richten (vgl. Num 3,7; 18,3; Lev 8,35)8, maar dat is niet strikt
noodzakelijk: rmv bewaren, oppassen en tr,mv
, m. i wachter kunnen ook een algemene betekenis hebben (Gen 26,5; Jes 21,8; Hab 2,1; Mal 3,14)9. In de derde en
vierde opdracht wordt de tempel met de voorhoven genoemd: “en [indien] jij ook
mijn huis bestuurt [10], en ook mijn voorhoven bewaakt […].” Deze twee laatste
taken hebben duidelijk op de tempel en zijn bijbehorende vertrekken en ruimten
betrekking en passen bij de functie die Jozua zal gaan bekleden. Jozua krijgt het
beheer over het tempeldomein. De belofte die aan de invulling van het hogepriesterlijke ambt verbonden is, is dat het een bijzondere bemiddelende rol zal
spelen: “dan zal ik je toegang geven tussen deze die (hier) staan”11 (Zach 3,7b;
apodosis). Jozua bevindt zich te midden van de hemelbewoners (~ydIm[. h
o ' die er
staan; vgl. Zach 3,4) en hij wordt in deze positie bevestigd. Het gaat hier niet om
––––––––––
6

7
8
9
10

11

BEUKEN, Haggai, 292. Het argument van Beuken steunt ook op inhoudelijke gronden, zoals hij
zelf ook opmerkt (blz. 291-292). Diverse auteurs zijn het met Beuken eens: SEGAL, Responsibilities,
718; REVENTLOW, Propheten, 51.54; PETERSEN, Haggai, 186.203-206. Contra WILLI-PLEIN,
Haggai, 84.
RUDOLPH, Haggai, 93, voetnoot 7 a): “Daß der Nachsatz hier [Zach 3,7ab] beginnt, zeigt das
betonte hta [jij], das unnötig wäre, wenn die beiden folgenden ~gw–Sätze nur eine Entfaltung von
»meine Ordnung einhalten« wäre (gegen Rignell, S. 119f.123 und Beuken, S. 291ff).”
Vgl. BDB, 1038 (tr,m,v.mi 4.a.): “ceremonial office or function of priest or Levite.”
Vgl. REVENTLOW, Propheten, 54.
Het gebruik van !yd richten met ‘tempel’ levert moeilijkheden op, omdat !yd altijd betrekking heeft
op het recht spreken over mensen. Deze gebruikelijke betekenis van ‘recht spreken’ kan hier niet
gehandhaafd worden; dit hangt samen met het gegeven dat ytiyBe-ta, huis niet anders geïnterpreteerd
kan worden dan als ‘tempel van JHWH’. SEGAL, Responsibilities, 722, stelt voor, op basis van het
akkadisch, om !yd te vertalen met ‘(ver)sterken’ en bedoelt dan dat Jozua de opdracht heeft tot
onderhoud van de tempel. Ofschoon dit mogelijk is, sluiten wij ons liever aan bij Rudolph (‘verwalten’).
SEGAL, Responsibilities, 728, verandert ~ydIm.[oh' die er staan in ~ydIMu[;h' kolommen, palen. Hij gaat
ervan uit dat de belofte op aardse zaken betrekking moet hebben, in dit geval op de fysieke structuur
van de tempel, waartoe Jozua toegang wordt verleend als tot een eeuwigdurend recht voor hem en zijn
dynastie (blz. 731-733).
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een persoonlijke opname in de hemel of om een persoonlijke beloning, maar om
een institutionele ambtsinvulling. Ook dit visioen is gericht op een aspect van het
nieuwe Jeruzalem en de nieuwe tempelcultus: de hogepriester zal er een wezenlijke rol in spelen. Beuken denkt terecht dat de visioenen steeds gericht zijn op
aardse instellingen en instituties12, maar vergeet dat Zach 3,7 ook in deze zin
uitgelegd kan worden. Het verlenen van toegang aan Jozua tot de hemel heeft
consequenties voor de na-exilische gemeenschap: de hogepriester zal er een
geautoriseerde positie bekleden en een belangrijke bemiddelende functie vervullen13. Keel denkt bijvoorbeeld aan de bevoegdheid die alleen aan de hogepriester
toekomt om het Heilige der Heiligen te betreden14.
In Zach 3,8 wordt Jozua voor een derde en laatste keer aangesproken (om te
luisteren), nu met naam en functieomschrijving: lAdG'h
' ; !hEKho ; [;vAu hy> an'-' [m;v. luister
toch, Jozua hogepriester (vgl. Zach 3,4b.7); zijn persoon en positie worden geponeerd. Het gaat in deze godsspraak (Zach 3,8-9) niet meer om hemzelf en om
zijn eigen positie. Op de eerste plaats staat hij niet meer alleen tegenover de engel
van JHWH en tegenover de satan, maar bevindt zich te midden van zijn vrienden
die voor hem zitten (^yn<p'l. ~ybiv.YOh; ^y[,rEw>)15. We denken hierbij aan zijn medepriesters16. Op de tweede plaats wordt zijn aandacht gevestigd (hNehi zie) op de
knecht van JHWH oftewel de xm;c, spruit (Zach 3,8b), en op een bijzondere steen
die wordt geïntroduceerd met hNEhi zie (Zach 3,9a). Als we de betekenis van deze
beide realia c.q. metaforen hebben gevonden, komen we terug op de
enigmatische bijnaam van de priesters: tpeAm yven>a; mannen van het teken.
––––––––––
12

13
14
15
16

BEUKEN, Haggai, 294: “Wir stellten bei allen Nachtgesichten fest, daß ihre Dynamik von der
himmlischen Szene hin auf die irdische Situation gerichtet ist. Es geht immer um die
Wiederherstellung des Gottesvolkes, um die Rückkehr Jahwes, die Unterwerfung der Völker, den
Wiederaufbau von Jerusalem und die Entfernung der Gottlosigkeit. Die Visionsszene ist immer der
Wortmitteilung, die sich mit der Situation auf Erden befaßt, untergeordnet. Wenn Josua hier die
Verheißung freien Zugangs zu Jahwes Hof erhielte, so würde dies bedeuten, daß die Dynamik in
die umgekehrte Richtung geht. Dann würde die Visionsszene unabhängig, dann ginge es darum,
Josua einen Platz in der überirdischen Sphäre zu verschaffen, und nicht um Jahwes Schutz bei
dessen irdischer Aufgabe.”
REVENTLOW, Propheten, 54.
KEEL, Geschichte II, 1023-1024.
[;re heeft een zeer algemene en weinig specifieke of technische betekenis: naaste, vriend, buurman,
vertrouweling, medemens; het heeft ook niet altijd betrekking op een volksgenoot (vgl.
KÜHLEWEIN, [;re, 787). Het is vooral de context die de juiste betekenis moet genereren.
WILLI-PLEIN, Haggai, 88; REVENTLOW, Propheten, 55; RUDOLPH, Haggai, 99; MEYERS –
MEYERS, Haggai, 198; BALDWIN, Haggai, 116.
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In het boek Jer wijst xm;c, spruit op een toekomstige davidische heerser (Jer
23,5-6; 33,15); het woord is afgeleid van de stam xmc (‘ontkiemen’, ‘ontspruiten’). Door het gebruik van de metafoor voor een toekomstig personage hoopt
Israël op een nieuw dynastiek begin dat aansluit bij de voor-exilische geschiedenis. Volgens o.a. Pola17 wordt dit nieuwe begin in de na-exilische tijd gerealiseerd
in de hogepriester. De davidische koning keert niet terug en zijn privileges worden door de hogepriester overgenomen. In hem realiseren zich de davidische
beloften. Op basis van de teksten van het boek Zach kunnen wij echter tot geen
andere conclusie komen dan dat de impliciete auteur Zerubbabel op het oog
heeft, en dat er met xm;c, spruit wel een davidide wordt bedoeld. Een vergelijking
van Zach 3,8 met 6,12b en 4,9 maakt duidelijk dat xm;c,18 Zerubbabel19 is, de bouwer van de tempel20. In Hag 2,23 — dat Zach immers zeer na staat — wordt
Zerubbabel ‘mijn knecht’ genoemd; dit is dezelfde titel die ook in Zach 3,8 voor
hem wordt gebruikt. Zerubbabel is een bijzondere dienaar van JHWH; de unieke
plaats van Jozua doet aan die van Zerubbabel niets af. Op Zerubbabel richten
zich de aanvankelijke verwachtingen naar een herstel van het koningschap. Zach
is trouwens al een stuk voorzichtiger dan Hag, dat de titel hx'p, stadhouder (Hag
1,1.14; 2,2.21) gebruikt, Zerubbabel de uitverkorene noemt en de zegelring aan
hem ter beschikking stelt (Zach 2,23)21.
Het tweede dat voor Jozua’s aangezicht wordt geplaatst (‘gegeven’; !tn) is één
enkele steen (tx;a; !b,a,) met daarop zeven ‘ogen’ (Zach 3,9a) en waarin door
JHWH openingen worden gemaakt of iets wordt gegrift (Hx'TPu i x;Tpe m
; . ynInh> i zie, Ik
graveer de inscriptie Zach 3,9b). Met betrekking tot de betekenis van deze
steen zijn er al vele oplossingen aangedragen, die soms mede steunen op een interpretatie voor de stenen in Zach 4,7 en 4,10. Gaat het hierbij steeds om dezelfde steen of om verschillende? ‘De zeven ogen’ en ‘de openingen’/‘het
graveersel’ maken een interpretatie van de steen in Zach 3,9 bijzonder lastig. Wij
––––––––––
17
18
19
20

21

POLA, Form and Meaning, 165-166.
Het is goed mogelijk dat de xm;c, spruit als (betekenisvolle) eigennaam moet worden beschouwd
(vgl. Zach 6,12b: Amv. xm;c, Semach is zijn naam), maar we laten deze kwestie in het midden.
Het Akkadische Zer-Babili betekent ‘nakomeling van Babel’ en drukt een vergelijkbaar idee uit als
‘spruit’ (vgl. HALAT I, 268).
Vgl. ACKROYD, Exile and Restoration, 190; WILLI-PLEIN, Haggai, 88; BEUKEN, Haggai,
276; FLOYD, Minor Prophets, 375-376; HANHART, Dodekapropheton, 177; BLENKINSOPP,
Geschichte, 161-162. Contra REVENTLOW, Propheten, 55: xm;c, spruit heeft betrekking op een
toekomstige messias, niet op een historisch personage.
In Jer 22,24 wordt de zoon van koning Jojakim, die voorgesteld wordt als de zegelring (~t'Ax) aan
de vinger van JHWH, van JHWH’s hand gerukt als een teken van het einde van zijn koningschap.
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kunnen in het kader van ons onderzoek niet de hele discussie weergeven, maar
moeten toch een keuze maken uit de vele mogelijkheden die zijn voorgesteld. We
beginnen in een excursus met het uitsluiten van een eerste concrete mogelijkheid.
Excursus: de steen met zeven ogen is geen hogepriesterlijk ornament
De steen heeft niets te maken met de kleding van de hogepriester, zoals misschien uit een vergelijking met Ex 28,15-28 en Ex 28,36-38 zou kunnen blijken.
In Ex 28 wordt de hogepriester bekleed met een borstschild met twaalf edelstenen waarin de namen van de twaalf stammen staan gegraveerd, en met een ornament voor het hoofddeksel waarin hw''hyl; vd<qo heilig voor JHWH staat gegrift.
Rudolph merkt terecht op dat het in Zach 3,9 niet meer om de hogepriester gaat
— zijn investituur is reeds afgerond in Zach 3,5 — en dat zo’n steen niet voor
het aangezicht van Jozua ([:vAu hy> ynEpl
. i) zou worden geplaatst, maar aan zijn kleding zou worden bevestigd; er zou dan een ander voorzetsel gebruikt zijn (l. tot
of l[; op)22.
*

*
*
Het gaat in Zach 3,9 om een rots die wordt blootgelegd en waarop de tempel
wordt gebouwd. Van der Woude pleit voor een identificatie van die steen met de
rots van berg Sion. Deze berg is de primeval stone van waaruit de nieuwe schepping plaats vindt23. Geen enkele andere berg, hoe groot ook (vgl. Zach 4,7: lAdG'h
' -;
rh: hT'a;-ymi wie ben jij, grote berg), is belangrijker dan deze mythische berg.
Lipinski borduurt voort op deze these door de zeven ogen (~yIn y' [e h['bv
. )i te interpreteren als zeven bronnen (normaliter vr. mv.: tnOy [' )] waaruit het water stroomt
ter reiniging (vgl. Zach 3,9bb)24. De meeste details in Zach 3,9 die vragen oproepen zijn in deze these in te passen en daarom maken we deze keuze, beseffend
dat niet álle problemen kunnen worden opgelost.
Het gaat in Zach 3,9 om een bijzondere mystieke plaats waar de tempel ten
aanschouwen van Jozua zal verrijzen. Het zal een plaats zijn van waaruit een
stroom van water het land zal zuiveren, van alle zonde bevrijden (Zach 3,9b) en
––––––––––
22
23

24

RUDOLPH, Haggai, 100.
VAN DER WOUDE, Zion as Primeval Stone, 241: “The stone Beginning [dit citaat gaat over Zach
4,7, maar voor Van der Woude gaat het daar om dezelfde steen als in Zach 3,9 en 4,10!] constitutes
the primeval stone from which the creation of the world commence. Mount Zion is described as
the navel of the earth and as its mythological centre.”
LIPINSKI, Recherches, 26-29; vgl. TIGCHELAAR, Prophets of Old, 256.
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vruchtbaar zal maken (Zach 3,10). Het openen van de steen tot een bron krijgt in
het kader van deze interpretatie een betekenis die uit de context van het vers zelf
naar voren komt, en die overeenstemt met vele bijbelse teksten waarin van de
berg Sion of de tempel een stroom uitgaat met een reinigende en heilzame werking op het omringende land (Zach 13,1; 14,8; Jl 4,18; Ez 47,1-12). De rots Sion
is een ‘enige en unieke steen’ (tx;a; !b,a), ; het telwoord dx'a, wordt niet kwantitatief, maar kwalitatief gebruikt zoals in Zach 14,7 (dx'a,-~Ay één dag), Zach 14,9
(dx'a, Amv.W dx'a, hw'h
' y> hy<hy. I JHWH zal één zijn, en zijn naam is één) en Mal 2,10
(dx'a, lae […] dx'a, ba' één vader […] één God). De mythische of mystieke interpretatie voor de steen blijkt verder uit het gegeven dat het aantal bronnen zeven
is. Het getal zeven is een symbool voor de aanwezigheid en werkzaamheid van
JHWH25; JHWH is zelf voor deze openingen verantwoordelijk (Zach 3,9ba).
De interpretatie van de steen als berg Sion staat, afgezien van het mythische
karakter, niet zo ver af van de interpretatie van Reventlow, die de steen aanduidt
als Fundamentstein26. Het was in Mesopotamië de gewoonte om bij de herbouw
van een heiligdom een steen in te ‘metselen’ die genomen was uit het vorige heiligdom. Deze steen werd van een heilsinschrift voorzien dat verwees naar de
bouwheer. Bij de eerstesteenlegging werden vervolgens reinigingsriten voltrokken. Ook Beuken refereert aan deze Babylonische traditie van gegraveerde stenen
(Grundstein)27. Een eerstesteenlegging en het voltrekken van reinigingsriten
verwezen naar het belang van de locatie van de oude en de nieuwe tempel.
We ronden het onderzoek naar Zach 3 af en brengen de resultaten van de analyse van de betekenis van xm;c, spruit en van !b,a, steen bij elkaar. Vóór Jozua, de
eerst genoemde functionaris, wordt Zerubbabel aangediend als een tweede, die
een rol zal spelen in het nieuw op te bouwen Jeruzalem. In het visioen waarin de
positie van Jozua wordt geautoriseerd, wordt tevens Zerubbabel vooruit geschoven. Wat zijn taak zal zijn, blijkt in Zach 4 waar het in twee orakels exclusief
over hem gaat. Jozua zal rekening moeten houden met Zerubbabel, hij is niet de
enige die het voor het zeggen heeft, en hij is niet de enige die weet wat er moet
gebeuren met die unieke steen van Gods aanwezigheid van waaruit het land gereinigd en waarop de tempel gebouwd zal worden. De tpeAm yvena
> ; de mannen van
––––––––––
25
26
27

Vgl. RUDOLPH, Haggai, 102; BEUKEN, Haggai, 287-288.
REVENTLOW, Propheten, 56.
BEUKEN, Haggai, 288-289.

216

DEEL 2 - HET BOEK ZACHARIA ALS LITERAIR DRAMA

het teken zijn getuigen van deze nieuwe constellatie. Zij zijn geen voorspellers,
maar aanwezigen die de situatie in ogenschouw nemen en samen met Jozua een
profetische functie hebben28. De mannen van het teken zullen getuigenis afleggen
van de komst en de opdracht van Zerubbabel. In deze zin zijn zij wel degenen
die vooruitwijzen naar wat komen gaat29. De mannen zijn een herkenningsteken,
een symbool dat vooruit wijst. De nieuwe toekomst realiseert zich nog niet volledig in Jozua.
JHWH richt zich persoonlijk tot Zerubbabel in het eerste van de twee orakels
in het kader van het vijfde visioen (Zach 4,6b-7). In dit orakel wordt ook ‘de
grote berg’ aangesproken, die in ieder geval niet met Zerubbabel geïdentificeerd
kan worden: twee verschillende actanten worden tegelijkertijd aangesproken, en
kunnen zelfs aan elkaar tegengesteld zijn. Wie of wat wordt er met lAdG'h-; rh; de
grote berg bedoeld? De interpretatie hiervan gaat in twee/drie richtingen. Mogelijk verwijst het naar de tegenstand die de bouw van de tempel ondervond. We
zouden kunnen denken aan de zogenaamde Samaritanen, de vijanden van Juda,
die via een beroep op koning Darius de bouw willen laten stopzetten (Ezr 4–6);
of aan een andere interne groepering die de bouw om ideologische redenen wilde
blokkeren30. Zerubbabel zou in dit geval door de geest van JHWH (Zach 4,6ba)
de weerstand moeten zien te breken. We hebben echter geen aanwijzingen dat dit
thema in Zach een rol speelt; de vertraging van de tempelbouw heeft voor
Zacharia een hele andere oorzaak: het traag op gang komen van de terugkeer
van de ballingen. Petersen oppert de mogelijkheid dat lAdG'h;-rh; de grote berg
naar lAdG'h
' ; !hEKho ; de grote priester verwijst. De hogepriester Jozua zou de bouw
van de tempel door Zerubbabel tegenwerken, omdat hij vond dat deze taak aan
hem was voorbehouden. In het orakel maakt JHWH hem duidelijk de bouw aan
Zerubbabel over te laten31. Hoewel deze interpretatie verleidelijk is32, en ook zou
passen bij de rolverdeling zoals wij die tot nu toe voor Jozua en Zerubbabel op
het oog hebben, denken we toch nog aan een derde mogelijkheid.
––––––––––
28
29
30
31
32

De profeet Ezechiël verzamelt de oudsten van Juda rond zich, zij zetten zich voor hem neer en
worden getuigen van de visioenen die Ezechiël ontvangt (Ez 8,1; 14,1; 20,1).
SMITH, Micah, 198: “They are to be signs of the coming of Yahweh’s servant, the Branch, and of
the stone with seven (eyes) fountains through which the iniquity of the land will be removed on one
day.”
Bijv. SMITH, Micah, 206.
PETERSEN, Haggai, 239-240.
Vgl. PETERSEN, Haggai, 240.
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‘De grote berg’ hangt samen met de bouwtechnische aspecten van de tempelbouw (zoals ook de stenen in Zach 4,7b.10). De plaats waar de tempel moet komen te staan, moet geschikt gemaakt worden. De ruïneheuvel, die er nog ligt van
de eerste tempel, moet worden geslecht en vlak getrokken om nieuwbouw mogelijk te maken. Willi-Plein en Tigchelaar denken beiden aan deze uitleg33. De grote
berg van Zach 4,7a is nauw verwant met de steen van Zach 3,9. Het betreft dezelfde locatie: in Zach 3,9 gaat het om de berg of de rots als zodanig, in Zach
4,7a om de ruïneheuvel die er nog ligt van de voor-exilische tempel en die tot een
vlakte moet worden gemaakt. Het ligt voor de hand dat de berg, die nog herinnert aan het vorige godshuis en waarop de tempel zal verrijzen, (later) de betekenis krijgt die hoort bij Jeruzalem en Sion (vgl. Zach 8,3). Het is natuurlijk niet
noodzakelijk dat de impliciete auteur reeds zelf deze diepere betekenis aan de
lezer wil meedelen; de namen ‘Jeruzalem’ en ‘Sion’ worden in hfst. 3–4; 6 niet
gebruikt. Is er hier geen sprake van een latere ontwikkeling, die nog niet in het
boek Zach zelf is vervat? Er zijn twee overwegingen die ons kunnen helpen. Dat
Jeruzalem op een berg gelegen is, wordt ook in Zach vermeld (Zach 8,3; 14,10);
in Zach 3–4 wordt dit beeld langzaam opgebouwd en voorbereid. Dat Sion een
berg is, is niet slechts een mythische voorstelling, maar ook een geografische realiteit. Een tweede overweging om het thema ‘Jeruzalem’ tenminste in Zach 4,7a
te impliceren, is de directe rede waarmee JHWH zich tot de ‘grote berg’ richt. De
‘grote berg’ wordt gepersonifieerd. Het is niet toevallig dat JHWH deze berg
aanspreekt, zoals Hij dat elders in het boek ook doet met dochter Sion. Het gaat
niet om de berg Sion als zodanig, maar wel om de plaats waar deze gestalte zal
krijgen. De ‘grote berg’ zal wijken voor de berg Sion. Aangesproken personages
hebben een meer nadrukkelijke rol in het drama. Er is een zekere vergelijking
mogelijk met bijv. Zach 9,13, waar Sion samen met Griekenland wordt aangesproken. JHWH richt zich niet alleen tot de hoofdactant, maar ook tot de ‘tegenstander’, al is het maar in een enkele aanroeping. Dit is een van de typische communicatiemiddelen die Zach hanteert.
In Zach 4,7b-10 wordt Zerubbabel beschreven als de bouwheer van de tempel. Hij is degene die het huis van God grondvest en voltooit (Zach 4,8; vgl.
––––––––––
33

WILLI-PLEIN, Haggai, 100; TIGCHELAAR, Prophets of Old, 37: “I prefer to adopt the view that
the ‘big mountain’ that will become a plain refers primarily to the heap of rubble on the site of the
temple. This best fits the subsequent act of Zerubbabel taking out the stone. Yet the text may
contain other allusions. The levelling of the heights is a motif with several meanings, all related to
the Zion tradition.”
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6,12bb-13aa1). Twee stenen refereren in deze twee orakels (Zach 4,6b-7.8-10a)
respectievelijk aan het begin en aan het einde van de tempelbouw. Zij hebben
symbolische namen – hv'aroh' !b,ah
, ' (Zach 4,7b) en lydIBh. ; !b,ah, ' (Zach 4,10a). We
zouden hv'aroh' !b,ah
, ' kunnen vertalen als ‘de eerste steen’, of als een naam: ‘de
steen Begin’. Het verwijst naar wat wij in onze tijd een ‘eerste steen’ noemen.
Een steen genomen uit de ruïne van de oude tempel krijgt op plechtige wijze een
plaats in de nieuwe om de continuïteit tussen beide heiligdommen te benadrukken. Dergelijke plechtigheden en riten zijn uit de oudheid bekend34. Zerubbabel
brengt deze steen tevoorschijn en geeft hem een ereplaats terwijl het volk juichend het begin van de tempelbouw viert (“genade, genade voor haar”).
Zerubbabel staat in ideologisch opzicht aan het begin van de bouw van de tempel. De verwijzing naar het begin van de bouw van de tempel komt in Zach in
zeker opzicht rijkelijk laat aan de orde, maar het gaat hier vooral om een ideologische opmerking: Zerubbabel is de bouwer van de tempel35.
De betekenis van lydIBh
. ; !b,ah, ' is moeilijker te achterhalen. lydIB. is het zwaardere en onedele deel, dat bij het zuiveren van metalen van de kostbare delen
wordt afgescheiden36, zoals bijv. tin of lood. Het hangt samen met ld;B' (‘scheiden’). lydIBh
. ; !b,ah, ' zou dan kunnen wijzen op een schietlood, dat Zerubbabel als
bouwheer hanteert37, of op een steen met lood gegraveerd38. Petersen denkt bij
lydIBh. ; !b,ah, ' dat het gaat om ‘a tin or metallic tablet, a building deposit’ met dezelfde functie als de steen van Zach 4,7, namelijk het garanderen van de continuïteit met de eerste tempel39. ldb scheiden heeft in plaats van een technische
vooral een theologische betekenis. Het doet denken aan de schepping waarbij
––––––––––
34

35
36
37
38
39

PETERSEN, Haggai, 240-241: “It seems that when a temple was to be rebuilt or renovated, a
, )' ––
brick or stone — the libitu mahritu, ‘the first (or former) brick’ (a semantic parallel to hv'aroh' !b,ah
was removed from the earlier ruin or edifice by the cultic singer or kalû.” Petersen zelf is enigszins
sceptisch over de vergelijking met een Mesopotamische rite, maar acht het toch goed mogelijk dat
er in Zach 4,7 sprake is van een steen die de sacrale continuïteit met de voor-exilische tempel
waarborgt (blz. 241). Ook WILLI-PLEIN, Haggai, 99, kan zich in deze interpretatie vinden. Vgl.
FRIED, Priest, 172.
Vgl. GALLING, Serubbabel, 143.
BDB, 95.
Dit is de traditionele verklaring, die steunt op LXX (steen van tin/lood). Dit hoeft niet te betekenen
dat Zerubbabel zelf een bouwvakker was; ‘het schietlood in zijn hand’ kan ook symbolisch bedoeld zijn.
Vgl. GALLING, Serubbabel, 144. Galling kiest uiteindelijk voor een interpretatie die hij via een
grote omweg bereikt, en die ons daarom ook niet verkieselijk voorkomt: “Das alles legt den Schluß
nahe, daß mit lydIB.h; !b,a,h' in Sach 4,10 die Steine Urim und Tummim gemeint sind.”
PETERSEN, Haggai, 241.
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door scheiding van aan elkaar tegengestelde elementen orde wordt aangebracht
in de chaos (Gen 1). Van der Woude vertaalt: ‘Seperation’40, en interpreteert deze
steen (zoals ook die van Zach 3,9 en 4,7) als een verwijzing naar de kosmische
berg Sion: “Again we come across the primeval stone which is Mount Zion,
called here ‘Seperation’, because the primeval mountain separated cosmos from
chaos for the first time (cf. also Gen. 1.6)”41. Ook een artikel van Meyers –
Meyers gaat uit van deze mythologische interpretatie42. Tigchelaar betrekt bij
deze interpretatie rabbijnse teksten: “[…] after the Ark was taken away from the
Holy of Holies there remained a stone which was called hytv (Shetiyya). On this
stone, which rose three fingers high above the ground, the high priest placed the
fire-pan with the coals for the incense of Yoma, the Day of Atonement”43. Het
gaat om een echte steen of rots “which, never-theless, corresponds on a
mythological level with Mt. Zion”44. Deze steen is het beginpunt van de schepping van de aarde maar ook het centrum van de cultus. Ofschoon wij deze mythologische interpretatie niet willen uitsluiten, denken wij dat het bij de stenen in
Zach 4,7.10 primair gaat over het begin en het einde van de bouw van de tempel
in combinatie met de autoriteit van Zerubbabel als de bouwheer. De stenen verwijzen naar de twee belangrijke momenten. Dat de stenen via de tempel met de
tempelberg in Jeruzalem en dus ook met de Sionstheologie in verband worden
gebracht, is van indirect belang. De steen Scheiding markeert de voltooiing van
de bouw van de tempel en maakt zo een ordering mogelijk in het cultische leven
van Jeruzalem. Het lijkt ons het beste om lydIBh
. ; te vertalen als een eigennaam. Er
is bij de voltooiing van de tempel, zoals ook bij het leggen van het fundament,
een bijzondere steen die door Zerubbabel onder de aandacht wordt gebracht.
Ook Hanhart ziet in de stenen van Zach 4,7b.10a een verwijzing naar het begin
en de voltooiing van de bouw van het godshuis: ‘der Grundstein’ en ‘der
Schlußstein’45.
De investituur van Zerubbabel staat in het kader van het visioen over de lampenstandaard en de twee olijfbomen. Het visioen wordt door de twee orakels onderbroken (Zach 4,6b-10a), want in Zach 4,10b volgt pas het antwoord (hw'h
' y> ynEy[e hL,a-e h['bv. i
––––––––––
40
41
42
43
44
45

VAN DER WOUDE, Zion as Primeval Stone, 243.
VAN DER WOUDE, Zion as Primeval Stone, 243.
MEYERS – MEYERS, Jerusalem and Zion after the Exile (met name blz. 134).
TIGCHELAAR, Prophets of Old, 33-34.
TIGCHELAAR, Prophets of Old, 34.
HANHART, Dodekapropheton, 282.286.
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deze zeven zijn de ogen van JHWH) dat de engel in Zach 4,6aa begonnen was
te geven aan Zacharia: rmoale yl;ae rm,aYOw: ![;Yw: : en hij antwoordde en zei tot mij. In
het eerste gedeelte van het visioen (Zach 4,2-3) wordt de cryptische beschrijving
gegeven van de lampenstandaard met de oliekom erbovenop en met de (waarschijnlijk) zeven maal zeven lampen46. De olijfbomen die de lampenstandaard
flankeren zorgen voor de olietoevoer. In Zach 4,10b.14 volgt de uitleg. De tussenliggende vv. 11-13 bevatten louter vragen over en weer zonder dat er een inhoudelijk antwoord gegeven wordt; Zacharia wordt in deze verzen afgeschilderd
als een profeet die de betekenis niet uit zichzelf kan vinden, maar afhankelijk is
van de uitleg die de engel hem biedt. Dit bevestigt de authenticiteit van zijn zending. Het antwoord in Zach 4,10b-14 valt uiteen in twee delen: de zeven lampen
verwijzen naar JHWH die hier door een cultisch object tegenwoordig wordt gesteld47. Zijn aanwezigheid blijft niet tot de tempel beperkt: “de ogen van JHWH
zwerven rond over heel de aarde” (Zach 4,10b). De twee olijfbomen die aan
weerszijden van de lampenstandaard staan opgesteld (Zach 4,3.11.12)48 zijn de
twee ‘olie-zonen’ (rh'c.YIh;-ynEb. ynEv. twee zonen van olie) die voor JHWH staan
(Zach 4,14). We kiezen bewust niet voor de vertaling ‘gezalfde’ of ‘messias’,
omdat de impliciete auteur deze term vermijdt. Er is geen sprake van zalving en
ook het typisch xvm zalven wordt niet gebruikt. rh'cy. I is de nieuwe jonge olie van
de olijfvrucht, en wijst op de vruchtbaarheid en de opbrengst van het land49. De
beide leiders zijn “heilandsgestalten, die zegen belichamen en deze dus ook kunnen schenken”50. Het gaat om Jozua en Zerubbabel, de twee leidersfiguren die in
Zach 3–4 zo nadrukkelijk onder de aandacht van de impliciete lezer worden
gebracht51. Dat er leiders bedoeld zijn, blijkt duidelijk uit het gebruik van dm[
staan; de twee staan (~ydIm[. h
o )' voor de Heer van de hele aarde (vgl. Zach 3,4.7).
De verhouding die in het visioen te ontdekken is tussen de lampenstandaard
(symbool van JHWH) en de twee olijfbomen duidt erop dat de twee olie-zonen
samen verantwoordelijk zijn voor het ‘tegenwoordig stellen’ van JHWH; zonder
hun werkzaamheid ten bate van het tot stand komen van de tempel en het onder––––––––––
46
47
48
49
50
51

KEEL, Geschichte II, 1017-1018.
KEEL, Geschichte II, 1018: “In Sach 4 ist das traditionelle Bild vom thronenden Herrscher verlassen und durch einen Kultgegenstand ersetzt.”
In Zach 4,12 staat er tl,Bovi dat geïnterpreteerd wordt als ‘tak’.
MEYERS — MEYERS, Haggai, 258.
VAN DER WOUDE, Zacharia, 95.
ALBERTZ, Exilszeit, 109; KRATZ, Judentum, 81; WILLI-PLEIN, Haggai, 95. VAN DER WOUDE,
Zacharia, 95, denkt aan “de toekomstige spruit en de toekomstige hogepriester” en acht het onwaarschijnlijk dat de twee historische leiders Jozua en Zerubbabel zijn bedoeld.
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houden van de cultus, kan er van een goddelijke presentie geen sprake zijn52. Het
visioen doet een duidelijke uitspraak over de machtsverhouding tussen de twee
leiders. Beide hebben ten opzichte van JHWH een gelijkwaardige positie.
In het vierde visioen (Zach 3,1-10) ligt alle accent op Jozua, de hogepriester,
maar er wordt reeds vooruit gekeken naar de xm;c, spruit. Deze krijgt gestalte in
het vijfde visioen. Zerubbabel heeft een duidelijke en afgebakende taak: het voltooien van de bouw van de tempel. De eigen taak van Zerubbabel is een andere
dan die van Jozua. Zerubbabel is de bouwheer van de tempel; het is niet de priesterlijke aristocratie, maar de Davidide die de cultusplaats opricht zoals eertijds de
liturg-koningen David en Salomo. De rol van Zerubbabel kan dan ook geen permanente zijn; het is een tijdelijke opdracht. Als eenmaal de tempel voltooid is,
wordt er voor Zerubbabel geen verdere opdracht voorzien. Voor Jozua ligt dit
anders. Hij zal de tempel met de voorhoven moeten besturen en Gods wegen
moeten bewandelen. Dit is een voortdurende verplichting; er kan dan ook gesproken worden van het hogepriesterlijke ambt. In Zach krijgt Zerubbabel niet
zoals in Hag 1,1.14; 2,21 de stadhouderstitel hx'P,. De impliciete auteur lijkt ons
in Zach toch vooral te willen wijzen op de toekomstige plaats en betekenis van
de hogepriester. Niet Zerubbabel, maar Jozua wordt met zijn ambtsgewaad bekleed en opgedragen Gods wegen te bewandelen zoals ook van het volk verwacht wordt (Zach 8). Zerubbabel is dan wel de xm;c, spruit, maar wat dit concreet inhoudt voor de toekomst blijft ongewis.
Er is nog één tekst waarin over de verhouding tussen Zerubbabel en Jozua
wordt gesproken; de cyclus van visioenen – die begon in Zach 1,7 en die gedateerd wordt op de 24e dag van de 11e maand van het 2e jaar van Darius – wordt
hiermee afgesloten: Zach 6,9-15. Door tekenhandelingen van de profeet – hij
krijgt althans de opdrachten hiertoe – wordt het verschil tussen Zerubbabel en
Jozua aangegeven. Een tweetal zaken wordt in Zach 6,9-15 in ieder geval duidelijk gezegd: de hogepriester Jozua wordt gekroond (Zach 6,11b)53! en ten tweede:
Zerubbabel zal de tempel bouwen (Zach 6,12bb-13aa). Dit laatste is niet nieuw,
maar wel een belangrijke bevestiging van wat we al wisten. De tekst bevat een
––––––––––
52
53

FLOYD, Minor Prophets, 382: “The two persons represented by the olive trees are thus the two
leaders who bear the chief responsibility for the maintenance and operation of the temple cult.”
Van Wellhausen komt de these dat in de oorspronkelijke tekst Zerubbabel werd gekroond, maar
dat de tekst werd gewijzigd toen Zerubbabel van het (historische) toneel verdween en de hogepriester zijn plaats innam (WELLHAUSEN, Kleinen Propheten, 185: “Der Satz nach dem Athnach
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morfologisch en een syntactisch probleem: Gaat het om een of om meerdere
kronen (Zach 6,11a.14)? Wie zit er op de troon (Zach 6,13aa2-ba)? Deze vragen
hebben consequenties voor de relatie tussen Jozua en Zerubbabel.
De meerderheid van Hebreeuwse teksten (vgl. BHS) heeft in Zach 6,11a een
meervoud voor ‘kroon’ (tArj'[] kronen)54. Zach 6,11 wordt daarmee heel ambivalent: er is namelijk maar één hoofd waar die kronen op geplaatst moeten worden,
vreemd genoeg dat van Jozua, de niet-koninklijke leider. Een aantal manuscripten heeft een enkelvoud (tr,j,[] kroon)55. In Zach 6,14 wijst de persoonsvorm
(hy<h.Ti het zal zijn) op één enkele kroon, maar ook hier is sprake van troj'[]h'
(scriptio defectiva). Als oplossing voor dit probleem wordt aangedragen dat de
kroon uit meerdere onderdelen zou bestaan56. Het is ook mogelijk dat trj[ een
archaïsche singularis-vorm is57. Als we uitgaan van twee kronen, is er naast de
kroon die Jozua op het hoofd gezet krijgt (Zach 6,11) ook een kroon die bewaard
moet blijven in de tempel (Zach 6,14). Als we uitgaan van één kroon is de kroon
van Jozua ook de kroon die in de tempel als een herinnering bewaard zal worden.
Voor de moeilijke syntaxis van Zach 6,13 kunnen we een oplossing vinden
zonder de integriteit van de tekst te hoeven schenden. We volgen hierin
Ackroyd58. Het tweemalig emfatisch gebruik van het pronomen aWhw> … aWhw> en
hij … en hij wijst erop dat er twee actanten zijn bedoeld: Zerubbabel en Jozua.
Dit wordt syntactisch bevestigd door Zach 6,13bb waar sprake is van ~h,ynEv. !yBe.
Zerubbabel zal de tempel bouwen (Zach 6,13aa1) en Jozua zal majesteit dragen,
zetelen en heersen op zijn troon en hij zal priester zijn op zijn troon (Zach
––––––––––

54
55
56
57

58

[Zach 6,11b: lAdG''h; !hEKoh; qd''c'Ahy>-!B, [;vuAhy> varoB. T'm.f;w> jij moet plaatsen op het hoofd van Jozua, zoon
van Jehosadak, de hogepriester] ist zu streichen; das Diadem ist von Zacharia fur Zerubabel als
künftigen König bestimmt, erst von einem späteren Diaskeuasten für den Hohenpriester Josua.
Der Diaskeuast trug den Verhältnissen Rechnugng, wie sie sich tatsächlich gestalteten: der Priester
wurde das Haupt der Theokratie, nicht der Davidide. Er hat auch in 6,13 eingegriffen”).
Vgl. LXX: stefa,nouj en Vg: coronas.
Bij deze emendatie zou de consonantentekst (scriptio plena) aangepast moeten worden. Het grotere probleem hierbij is echter dat deze vorm de status constructus is (tr,j,[]) en niet de status
absolutus (hr'j'[]).
MASON, Haggai, 62: ‘a number of bands’.
REVENTLOW, Propheten, 72. Voor een samenvatting van de mogelijke oplossingen voor het meervoud vgl. BEUKEN, Haggai, 275 (voetnoot 1). MEYERS – MEYERS, Haggai, 350 gaat ervan uit
dat er twee kronen zijn, een gouden kroon voor Zerubbabel en een zilveren voor Jozua; vgl.
LIPIÑSKI, Recherches, 34-35.
ACKROYD, Exile and Restoration, 198-199.
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6,13aa2-ba)59. Aan Jozua komt koninklijke waardigheid toe — hij wordt de leider en bestuurder — maar een van de koninklijke voorrechten en verplichtingen
komt hem niet toe: het bouwen van de tempel. Deze opdracht is gereserveerd
voor Zerubbabel. Jozua ontvangt bovenop zijn priesterlijk hoofddeksel (Zach
3,5) een nieuw (koninklijk) teken60. Tot slot wordt de hoop en de zekerheid uitgesproken dat er tussen beide leiders een goed overleg plaats vindt (~Alv' tc;[];
Zach 6,13bb). We zien hierin een bevestiging van Zach 4,14. Er zijn twee samenwerkende leiders, ze staan beiden voor Gods aanschijn, en zijn beiden door
JHWH geautoriseerd.
De kroon die als een herinnering in de tempel wordt neergelegd, zal voor de
schenkers een herinnering blijven aan de koninklijke waardigheid van de hogepriester en aan de rolverdeling die er bestaat tussen Jozua en Zerubbabel. Koningschap, priesterschap en tempel zijn met elkaar verbonden61. De kroon (dezelfde of een andere) wordt niet alleen op het hoofd van Jozua gezet, maar is een
blijvend teken voor de (messiaanse) toekomst.
We hebben Jozua en Zerubbabel samen besproken, omdat ze in nauwe verbondenheid met elkaar in de tekst voorkomen. Ze zijn ook beiden met de tempel
verbonden: Zerubbabel als bouwheer en Jozua als beheerder en bewaker van de
voorhoven. Voor hem is een meer permanente functie weggelegd dan voor
Zerubbabel. Het is opvallend dat de teksten over Zerubbabel steeds een doorlopende tekst onderbreken, en in twee van de drie gevallen bij Jozua zijn aangehangen (Zach 3,8b; 6,12-13). In Zach 3 gaat het over Jozua, maar zijn aanstelling loopt uit op het presenteren van zijn compagnon. Ook in Zach 6,9-15 wordt
Jozua een kroon op het hoofd gezet met de mededeling “Zie, een man, Semach is
zijn naam […] hij zal het heiligdom van JHWH bouwen. […]” (Zach 6,1113aa1), waarna in 6,13aa2 de verheerlijking van Jozua weer wordt voortgezet. In
Zach 4 onderbreekt de profetie tot en over Zerubbabel (Zach 4,6b-10a) het op
zichzelf overzichtelijke visioen van de lampenstandaard en de beide olijfbomen
die op een cryptische manier verwijzen naar Zerubbabel én Jozua.
––––––––––
59
60
61

Vgl. WILLI-PLEIN, Haggai, 119.
Het valt weer op dat in één tekst twee verschillende personages tegelijkertijd worden aangesproken
(vgl. Zach 9,13; 4,6-7), al gebeurt dat in Zach 6,13 op een impliciete wijze.
FLOYD, Minor Prophets, 407: “Like the lampstand, the crowns would signify that the temple is
the real seat of royal authority (–> 4:1-14).”
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Het primaat ligt bij Jozua; voor Zerubbabel is secundair aandacht. Hij wordt
nooit koning genoemd, noch ayfin'62 vorst, prins, terwijl Jozua wel duidelijk de
(hoge)priester is, en zelfs koninklijke waardigheid krijgt bovenop zijn priesterlijke63.
We mogen Jozua wel een koninklijke waardigheid toedichten, maar hem nog geen
koning noemen64. De hogepriester vervult de belangrijkste functie in het cultisch
geörienteerde nieuwe Jeruzalem. De impliciete auteur heeft de bouw van de tempel echter duidelijk bij Zerubbabel willen onderbrengen. De Davidide staat aan
de oorsprong van de tempel, hij heeft ervoor gezorgd dat deze werd gebouwd, en
hij is er ook verantwoordelijk voor geweest dat de juiste plek, de berg Sion, werd
gekozen en geschikt gemaakt. Dat Zerubbabel hierna uit de geschiedenis verdween is voor de impliciete auteur dan ook geen vraag: meer taken had
Zerubbabel gewoonweg niet.

9.3. Het slechte leiderschap in Zacharia 9–13
Het aantreden van Jozua en Zerubbabel in Zach 3–4; 6 vormt een scherp contrast met het afzetten van de slechte leiders in Zach 11. Het beeld dat ons van de
herders wordt gegeven, wordt vooral bepaald door dit hoofdstuk; door tekenhandelingen spreidt Zacharia de slechtheid van de herders ten toon. We beginnen de analyse van deze actant met de tekst waarin de herders zelf geciteerd
worden. Vervolgens zetten we ons onderzoek voort met de teksten waarin over
herders wordt gesproken of waarin het thema leiderschap op een of andere wijze
voorkomt (Zach 10,2-5; 13,7); we denken ook aan de koning van Jeruzalem in
Zach 9,9, het huis van David (Zach 12,7.8.10.12; 13,1) en aan de stamhoofden
van Juda (Zach 12,5-6).
Zoals we reeds hebben gezien in hfst. 8 is Zach 11,4-17 een vreemde tekst in
het geheel van Zach 9–14; het past qua literair genre eigenlijk beter bij de tekenhandeling in Zach 6,9-15 en bij de visioenen van Zach 1–6. Toch heeft het vanwege het woordgebruik een heel eigen karakter. Een aantal pejoratieve woorden
is typisch voor Zach 11,4-17: verachten (lxb; Zach 11,8); niet sparen of niet
ontzien (lmx al; Zach 11,5-6); verdelgen (dxk; Zach 11,8-9.16); breken (rrp;
––––––––––
62
63
64

Deze titel wordt veelvuldig gebruikt in Ez.
Een tekst die in dit verband interessant is, is Sir 45,12: “Hij [God] gaf hem [Aäron] een gouden
krans [ste,fanoj = tArj'[]] op zijn hoofddeksel [ki,darij = @ynIc' of tp,n<c.mi].”
Contra KELLERMANN, RJ[; ', 29: “Sach 6,9-14 wird Jeschua als königlicher Hoherpriester und
Davidide [sic!] erstmals legitimiert.”
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Zach 11,10-11.14) en stukslaan ([dg; Zach 11,10.14). Dit woordgebruik bepaalt
de ‘sfeer’ van de tekst65. De terugkeer uit de ballingschap is geen thema meer, en
de hoopvolle verwachtingen van Zach 9–10 slaan om in pessimisme. Zach 11
heeft zich in de geschiedenis van de exegese geleend voor een allegorisch-historische interpretatie66. Er werd gezocht naar de historische figuren achter de drie
herders die in één maand worden verdelgd (Zach 11,8), de schapen (Zach
11,5.7.11), de kopers en verkopers (Zach 11,5) en de goddeloze herder (Zach
11,15-17). Deze weg zullen wij hier niet bewandelen; onze aandacht gaat uit
naar de rol van de herders in de tekst als zodanig.
De perikoop begint abrupt met een opdracht aan het adres van de profeet om
de taak van de herder over te nemen (Zach 11,4). De herders zijn kopers en verkopers geworden; zij verhandelen de kudde die hun is toevertrouwd en beantwoorden niet aan hun pastorale opdracht. Dit onrecht wordt door de profeet aan
de kaak gesteld. De schapen worden door hun eigenaren niet langer geweid,
maar als slachtvee van de hand gedaan. Door het relativum rv,a] waarmee Zach
11,5 begint, worden vv. 4 en 5 met elkaar verbonden, en krijgen de suffixen in
Zach 11,5 (!h<Ä hun) een antecedent: !aco kudde (Zach 11,4). De slechte herders
worden in relatie tot de hun toevertrouwde schapen op verschillende wijzen getypeerd: zij zijn degenen die de schapen hebben verworven (!h<ynEqo hun kopers),
en die hen ook weer verkopen (!h<yrEkm
. o hun verkopers). De derde omschrijving is
ongetwijfeld cynisch bedoeld: ~h,y[ero67 hun herders. De herders worden als kopers en verkopers getypeerd, niet echt een flatteuze uitdrukking voor herders die
de schapen zouden moeten verzorgen68.
De ware intentie waarmee de herders handelen, blijkt uit het citaat dat wordt
gegeven in Zach 11,5ab: “Gezegend is JHWH, ik ben rijk geworden.” De slechte
herder wordt als individu geciteerd (‘ik’); daarom staat het verbum dicendi dat
dit citaat inleidt (rm;ayO hij zegt; BHS cj.: Wrm.ay zij zeggen) in het enkelvoud, in te––––––––––
65

66
67
68

Vgl. MEYERS – MEYERS, Zechariah, 293: “In addition, the oracles provide the overall mood of
the chapter, which is among the most gloomy and negative in Hebrew prophecy”; PETERSEN,
Zechariah, 100: “The first aF'm,; or oracle, ends on a radically negative note, one of a flock abandoned
and an ineffective shepherd under curse.”
Zo betrekt bijvoorbeeld Van der Woude Zach 11 op het Samaritaans schisma. Vgl. GAIDE,
Jérusalem, 111.
In tegenstelling tot de rest van de zin staat hier een mannelijk suffix (~h,Ä hun), terwijl het toch ook
naar de kudde verwijst!
Het zou kunnen gaan om vormen van slavernij (FOSTER, Shepherds, 745).
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genstelling tot twee andere persoonsvormen in v. 5aa die de herders als subject
hebben (!gUr>h]y: zij zullen hen slachten en Wmv'a.y< zij voelen zich schuldig). Ook
lAmx.y: hij heeft gespaard is een singularisvorm (Zach 11,5b; BHS cj.: Wlm.x.y: zij
hebben gespaard)! LXX heeft telkens een meervoud vertaald (e;legon en
e;pascon), en brengt zodoende een syntactische harmonie in Zach 11,5 tot stand.
Rijkdom en aardse bezittingen worden door de herders als een geschenk van
boven beschouwd, maar de impliciete auteur laat duidelijk merken dat de woorden van de herders cynisch opgevat moeten worden. Jezelf verrijken is geen zegen van JHWH, omdat het ten koste gaat van anderen. In de ogen van de impliciete auteur zijn de herders uit op eigen gewin en macht. Het toppunt van alles is
dat zij zich daarbij niet schuldig voelen en er zich niet op laten aanspreken (al{w>
Wmv'a.y< zij voelen zich niet schuldig; Zach 11,5aa).
Het volk van het land Juda gaat aan het slechte leiderschap ten gronde, en
JHWH grijpt niet in (Zach 11,6). Het gaat niet goed met het volk; ze zijn als een
kudde die voor de slacht bestemd is (hg'r' h
E h] ; !aco voor de slacht bestemde kudde;
69
Zach 11,4.7). De ontreddering is totaal . De bewoners raken slaags met elkaar,
vallen als het ware de koning in handen en er is niemand die hen redt, ook
JHWH niet. Wat de slechte herders niet doen, doet JHWH i.c. de profeet ook niet
meer (lAmx.a, al{ ik zal hen niet sparen en ~d'Y m
' i lyCia; al{w> ik zal hen niet redden
uit hun hand). Zach 11,5-6 getuigt van een algehele verwaarlozing en uitroeiing
van het volk door de schuld van haar leiders.
In Zach 11,7a vertelt de profeet dat hij zijn opdracht uitvoert (!aco-ta, h[,r>a,w '
hg''rEh]h; en ik weidde de voor de slacht bestemde kudde; vgl. Zach 11,4b: h[er>
hg''rEh]h; !aco-ta, weid de voor de slacht bestemde kudde) en dat hij, om de kudde
te weiden, gebruik maakt van twee symbolische stokken (Zach 11,7b). Het interessante doet zich voor met !aCoh; yYEnI[] !kEl', dat een bijstelling is bij “de voor de
slacht bestemde kudde.” De Hebreeuwse tekst is op zich duidelijk: “de kudde die
voor de slacht was bestemd, te weten de ellendigen van de kudde.” De bijstelling voegt weinig toe aan de betekenis van de tekst; zij benadrukt nog eens dat
––––––––––
69

Zach 11,6 wordt dikwijls beschouwd als een glosse, omdat het strijdig is met het voorafgaande
(VAN DER WOUDE, Zacharia, 209; RUDOLPH, Haggai, 205-206), maar de intentie van de
tekst is dat het volk door de val van de herders ook zelf wordt meegesleurd. Volgens LARKIN,
Eschatology, 117, past Zach 11,6 niet in de context “because it ignores the healing symbolism of
the staffs which the prophet will take to perform his role as a shepherd”, maar van een genezende
rol van de profeet is in Zach 11 geen sprake.
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het slachtvee in onderdrukte toestand verkeert. Bijzonder is de interpretatie van
LXX (eivj th.n Canaani/tin), die verklaard kan worden door een samentrekking
van de twee Hebreeuwse woorden tot yYenI[]n:k.li voor de Kanaänieten (scriptio
continua). De Kanaänieten zijn het prototype van de handelaren (vgl. Jes 23,8;
Hos 12,8; Spr 31,24; Ez 17,4; Job 41,6; Sef 1,11)70. In deze lezing brengt de
profeet de kudde naar de handelaren die in Zach 11,5 kopers en verkopers worden genoemd. De profeet vat zijn taak dus ironisch op: hij leidt de kudde naar de
slechte herders die hen de dood injagen. Over het algemeen geven we de voorkeur aan de lezing van TM, maar we houden ook de lezing van LXX open, omdat
deze voor Zach 14,2171 nog van belang kan zijn, en omdat er slechts een zeer geringe wijziging nodig is van de Hebreeuwse tekst.
Zach 11,8 vermeldt een diepe verachting van de herders voor de profeet (c.q.
JHWH). De profeet slaagt erin binnen een maand drie herders te verdelgen
(Zach 11,8a), zelf wordt hij ongeduldig, en zij op hun beurt worden de profeet
beu72. Een wederzijdse afkeer maakt zich van hen meester. Zacharia wordt niet
om zijn leiderschap gewaardeerd waarmee wordt aangetoond hoe gecorrumpeerd de situatie inmiddels geworden is (Zach 11,12-14; vgl. paragraaf 8.3.).
In Zach 11,11 komt ook yYEnI[] !ke zo de ellendelingen c.q. oi’ Cananai/oi voor
maar de interpretatie van dit vers is moeilijker. Als we ‘Kanaänieten’ lezen is dit
het subject van W[d>YwE : zij wisten. Willen we aan TM zoveel mogelijk vasthouden
dan verwisselen we de twee eerste woorden W[d>YwE : zij wisten en !ke zo: “zo wisten
de ellendigen van de kudde, die op mij letten, dat dit het woord van JHWH
was.” Inhoudelijk ligt de laatste interpretatie meer voor de hand: degene van de
kudde die het meest onderdrukt worden, erkennen door hun oplettendheid de tekenen die de profeet stelt. Dat de handelaren c.q. slechte herders dit zouden doen,
lijkt ons, gezien de ironische toon van het hele hoofdstuk, onwaarschijnlijk.
In Zach 11,15 krijgt de profeet de opdracht om op te treden ‘als Abbild des
schlechten Hirten’73. Deze tekst geeft aanleiding tot verder semantisch onderzoek:
––––––––––
70

71
72
73

MEYERS – MEYERS, Zechariah, 261: “Canaan is frequently a euphemism for ‘trader’ in the
Hebrew Bible (as in Hos 12:8 […]). Vgl. ELLIGER, Nahum, 149; RUDOLPH, Haggai, 201;
SMITH, Micah, 268; HALAT II, 462; BDB 489.
Zach 14,21: Cananai/oj, ynI[]n:k.!
WILLI-PLEIN, Haggai, 183: “auch ihre Seele wurde meiner überdrüssig.” MEYERS – MEYERS,
Zechariah, 237, vertaalt het scherper met ‘loathing toward me’ (‘zij walgden van mij’).
STADE, Deuterozacharja, 28.
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“JHWH sprak tot mij: neem nog een keer tot u de uitrusting van een dwaze herder” (yliwa
I / h[,ro yliK. ^l.-xq; dA[). In Zach 11,17 wordt een gelijkluidend woord gebruikt: lyliah
/ ' y[iro dwaze herder. Beide woorden hebben een morele kwalificatie,
en zijn niet alleen een spottitel (‘gek’ of ‘dwaas’). Het gaat erom dat de herders
waardeloos zijn en niets kunnen uitrichten74; zij zijn niet wijs, kennen geen discipline en laten zich niet op het goede pad brengen75. Zach 11,16 geeft concreet
aan waarin de waardeloze herders te kort schieten: zij bezoeken niet wat verdelgd wordt, ze zoeken niet de jongen (r[;Nh
: 76; ), ze genezen niet wat gebroken is
en ondersteunen niet degene die staat. Wat betreft deze laatste categorie: de hb'Cn' I
wat staat77 moet ook ondersteund worden om te voorkomen dat hij valt. Om
deze reden kan het ook een van de categorieën zijn die door de herders geweid
zouden moeten worden.
Het zal slecht aflopen met de waardeloze herders die de kudde in de steek
gelaten hebben (Zach 11,17): hun arm zal verdrogen en hun oog verduisteren
(Zach 11,17b). Dit is de enige keer in Zach 11,4-17 dat er van een straf voor de
herders gesproken wordt. De ironische toon maakt plaats voor een serieuze. De
arm waarmee de herder leiding geeft en het oog waarmee hij de nood van de
kudde zou moeten zien, worden uitgeschakeld en hem ontnomen. Aan het leiderschap van de herders komt een einde. Zach 11,17ab (“het zwaard kome over zijn
arm en over zijn rechteroog”) wordt bevestigd in de tekst die volgt (Zach 11,17b:
“zijn arm zal helemaal verdrogen en zijn rechteroog zal geheel verduisteren”);
dezelfde ledematen van de herders worden getroffen door de slag, zij het op twee
verschillende wijzen: door het zwaard of door verdroging78. Zach 11 eindigt met
een poëtische conclusie tegen de herders van niets: een duidelijke wee-roep die
een einde moet maken aan alle ironie en onduidelijkheid omtrent de actuele
stand van zaken bij de leiders. JHWH is nog niet van plan het oordeel direct in
––––––––––
74
~yliylia/ zijn de waardeloze goden in tegenstelling tot ~yhiOla/ God (BDB, 47).
75
Vgl. BDB, 17 (lywIa/ dwaas). Volgens BDB is yliwIa/ het adjectief bij het substatief lywIa/, en komt het
76

77
78

slechts in Zach 11,15 voor.
Omdat ‘jongen’ moeilijk als categorie kan worden beschouwd die in de rij van hulpbehoevenden
past, zijn er legio voorstellen gedaan voor een tekstwijziging. Zie hiervoor OTZEN, Studien, 258260; MEYERS – MEYERS, Zechariah, 287; RUDOLPH, Haggai 203. Omdat alle voorstellen
erop gericht zijn een alternatief te vinden voor een hulpbehoevende categorie, is het niet zinvol
deze discussie hier weer te geven.
Ook dit lijkt niet een categorie te zijn die in de rij van hulpbehoevenden thuis hoort, maar men vindt
in de commentaren hierover veel minder discussies dan over r[;N:h; de jongen.
STADE, Deuterozacharja, 29, leest br<x, zwaard liever als br<xo ‘Dürre’; in dat geval wordt er in Zach
11,17 tweemaal van dezelfde metafoor gebruik gemaakt.
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een heilsboodschap om te zetten. Hij stelt de ondeugden en egoïstische pastorale
houding van de waardeloze herder bijtend aan de kaak, zonder voorlopig uitzicht
te bieden op een betere toekomst. Op een spottende en aggresieve toon wordt de
herder te kijk gezet.
In de laatste perikoop van Zach 9–13 (13,7-9) wordt de herder nogmaals vermeld en wederom in combinatie met het zwaard, dat nu evenwel wordt toegesproken als een actant. Het begin van deze korte perikoop wijst overduidelijk
naar Zach 11 terug79. Ook het gebruik van de imperatieven yrIW[ word wakker en
%h; sla doet aan de opdrachten denken die Zacharia in hfst. 11 van JHWH kreeg,
en die moesten uitmonden in een veroordeling (Zach 11,17); deze wordt in Zach
13,7 voltrokken inclusief de uitroeiing van het volk dat door de slechte herders
werd meegesleept naar de morele afgrond. In Zach 13,8-9 keert het hoopvolle
perspectief terug van een nieuwe verbondsrelatie door de beproeving heen80.
Zach 13,7-9 is in zijn geheel Gottesrede81, en dat is de belangrijkste reden om
deze tekst als een eenheid te beschouwen. Thematisch is het verschil tussen Zach
13,7 en 13,8-9 namelijk erg groot, en hy'h
' w' > het zal gebeuren in 13,8 lijkt ook een
nieuw gedeelte in te leiden. Zach 13,7-9 vertoont weinig coherentie.
De beide imperatieven zijn gericht tot het zwaard (vr. enk.). De eerste
congrueert wel (yrIW[ word wakker), de tweede (%h; sla; m. enk.) niet82.
Discongruentie vinden we ook bij !'yc,Wpt.W: “de kudde verspreidt zich” (Zach 13,7)
maar we kunnen ervan uitgaan dat dit een constructio ad sensum is. Het zwaard
komt dikwijls voor als een wapen in de hand van JHWH83. “Het motief leidde tot
het formuleren van Schwertsprüche, waarin het zwaard tegen de vijanden wordt
opgeroepen (Jer. 50:35-38) en het zelfs wordt toegesproken, als ware het een

––––––––––
79
80
81
82
83

Het woordgebruik is hiervoor een duidelijke aanwijzing: ‘herder’ (Zach 11,3.4.5.7.8.9.15.16.17;
13,7), ‘kudde’ (Zach 11,4.7.11.17; 13,7) en ‘zwaard’ (Zach 11,17; 13,7). Voor een laatste keer
komen deze drie woorden hier samen in één vers voor (Zach 13,7).
Dit is een verwijzing naar Zach 14; vgl. rty overblijven (Zach 13,8; 14,2.16).
Vgl. SÆBØ, Sacharja, 277.
Volgens VAN DER WOUDE, Zacharia, 248, hoeft hier niet veel belang aan te worden gehecht. Hij
noemt dit verschijnsel Diskongruenz in weiter Entfernung.
VAN DER WOUDE, Zacharia, 246: “Het zwaard is bij uitstek het wapen van YHWH als Strijder:
Hij gelast het (Amos 9:4; Jer. 47:7), zendt het (Jer. 9:16, hebr. 9:15; 49:37) en roept het op (Jer.
25:29; Ez. 38:21) om zijn gericht uit te oefenen, vgl. ook Amos 4:10; 7:9; 9:1; Jes 34:5; Jer. 12:12;
15:3; 46:10; Deut. 32:42.” Hier hoort natuurlijk Zach 9,13 nog bij vermeld te worden.

230

DEEL 2 - HET BOEK ZACHARIA ALS LITERAIR DRAMA

persoon (Jer. 47:6-7; Ez. 21:16, hebr. 21:21; 21:28v., hebr. 21:33v.). Een dergelijke zwaardspreuk vinden wij ook in onze tekst […]”84.
Als er nu zoveel overeenkomsten aan te wijzen zijn tussen Zach 13,7 en 11,417, waarom zou de toegesproken actant dan niet dezelfde zijn? Wij achten het
zeer wel mogelijk dat met het zwaard Zacharia wordt bedoeld. Hij wordt nogmaals opgeroepen het oordeel te vellen over de slechte herders en een einde te
maken aan hun laakbare optreden. In haar commentaar doet Willi-Plein dit voorstel: “Der einzige sinnvoll annehmbare Adressat wäre der Prophet selbst […]”85.
Zij maakt een vergelijking met Am 9,1 waarin de profeet Amos in een visioen
wordt opgeroepen om te slaan, en waar ook sprake is van een zwaard waarmee
God zelf wil doden wie nog zijn overgebleven van de slag die Amos heeft toegebracht. In Zach 13,7 is het de profeet zelf die (door zijn woord) als een zwaard
op de slechte herders moet inslaan. De ongewone imperatief m. enk. (%h; sla) is
nu te verklaren. Nu zijn de zonen van Sion, Juda en Efraïm niet het wapen in de
hand van JHWH tegen de zonen van Griekenland (Zach 9,13), maar is Zacharia
het tegen de herders van het eigen volk. Zijn zending is erop gericht om intern
wantoestanden aan de kaak te stellen en op te treden.
De ironische toon van Zach 11 wordt in 13,7 voortgezet, want de slechte herder wordt mijn herder (y[ir)o en de man, mijn metgezel (ytiymi[] rb,G)< genoemd. Het
bezittelijk voornaamwoord wijst normaliter op een nauwe band tussen JHWH en
zijn herder. In Leviticus komt tymi[' elfmaal voor, en wordt het bij voorkeur vertaald met ‘naaste’ of ‘broeder’. In Zach 13,7 zou het kunnen gaan om een vertrouweling, iemand die JHWH na staat. Een rb,G< is een mannelijk personage86 of
iemand met mannelijke kracht, maar het kan ook gaan om een man “der in
einem besonderen Verhältnis zu Gott steht”87. Deze opeenstapeling van vertrouwenwekkende titels en suffixen maakt indruk en geeft te denken. Het hoeft bij
deze vertrouweling niet per se te gaan om een vrome gelovige, het kan ook betrekking hebben op een bekleder van een geïnstitutionaliseerd ambt88. Zach is
––––––––––

84
85
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88

VAN DER WOUDE, Zacharia, 246-247.
WILLI-PLEIN, Haggai, 212.
Voor de rb,G< in Klaagl 3,1 is dit niet evident (vgl. BERGES, Klagelieder, 180-185: “die reflexive
Seite der Frau Zion, der leidenden und auf JHWH hoffenden Vorbildgestalt für die Gemeinde der
Frommen”).
KOSMALA, rb;G', 915. We kunnen hierbij denken aan Bileam en aan David.
VAN DER WOUDE, Zacharia, 250, denkt aan de hogepriester als hoofd van de Jeruzalemse
tempelstaat. Vgl. PLÖGER, Theokratie, 108.
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13,7 ironisch bedoeld: de herder, die een vertrouweling genoemd wordt van
JHWH, zou een goede herder moeten zijn89, maar hij is het niet geworden, en
daarom volgt het oordeel. Het contrast tussen Zacharia en de herders wordt nog
vergroot als men bedenkt dat Zacharia JHWH soms ‘mijn God’ noemt (Zach
11,4; 14,5)90, terwijl JHWH hier spreekt van ‘mijn herder’ en ‘mijn metgezel’.
Het bezittelijke voornaamwoord wordt in deze ‘herdersteksten’ geprononceerd
gebruikt: het zou op een intieme en goede relatie moeten wijzen, maar benadrukt
aldus dat de bekleder van het institutionele ambt niet beantwoordt aan deze verwachting.
Zach 11 is in literair opzicht een geïsoleerd hoofdstuk in het geheel van Zach
9–13. Het thema van (slecht) leiderschap wordt echter reeds in Zach 9–10 aangekondigd en voorbereid. In Zach 9,16 wordt het volk dat door JHWH verlost
wordt !aco kudde genoemd zonder dat er verder iets met deze metafoor wordt
gedaan. In Zach 10,2 constateert de impliciete auteur dat het volk zich tot
terafim en waarzeggers wendt en een beroep doet op dromen, waardoor ze in ellende komen te verkeren (Wn[]y:91 zij raakten ontredderd). De diepste oorzaak is
het gebrek aan een herder (h[,ro !yae-yKi want er is geen herder). Het woordveld
van de metafoor wordt uitgebreid met het partner-woord ‘kudde’. In Zach 9,16
kwam !aco kudde voor het eerst voor (vgl. Zach 10,2; 11,4.7.11.17; 13,7), in de
tweede vermelding in Zach 10,2 wordt er de h[,ro herder bij betrokken, die hier
voor het eerst wordt genoemd (vgl. Zach 10,3; 11,3.5.8.15.16.17; 13,7)92. Op
deze wijze wordt de thematiek van het leiderschap naar voren gebracht en wordt
Zach 11,4-17 ingeleid. De aandacht verschuift van het volk dat gered moet worden (Zach 9,14-17) naar de herders die het volk niet op de juiste weg houden.
Zo begint de negatieve kijk op de leiders, die zich in het vervolg zal doorzetten en
in Zach 11 tot een climax komt.
In Zach 10,3b-5 opent zich al een nieuw perspectief op goede herders, afkomstig uit Juda. Met name in Zach 10,4 worden beloften gedaan voor een alterna––––––––––
89
90
91
92

CHARY, Aggée, 194: “Mais cette qualification du pasteur ne prouve pas, en soi, qu’il s’agit
nécessairement d’un bon pasteur”. Vgl. MASON, Haggai, 111.
Vgl. FOSTER, Shepherds, 746.
MEYERS – MEYERS, Zechariah, 193-194, vertaalt ‘they are humble’ onder verwijzing naar de
nederige (ynI[') koning van Zach 9,9, maar deze vertaling past niet in de context van hfst. 10.
Ook andere vormen van de stam h[r weiden komen in Zach voor: 11,4.7.9.
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tief leiderschap. Uit Juda komen tevoorschijn: de hoeksteen (hN''pi)93, de tentpin
(dtey ')94 en de strijdboog (hm'xl
' m. i tv,q,)95. Het lijkt hier te gaan om meerdere leiders, omschreven door een aaneenschakeling van drie metaforen. De eerste twee
hebben messiaanse connotaties (vgl. Ps 118,22; Jes 22,15-25), bij de derde is het
twijfelachtig96. Als vierde wordt er nog een groep van leidersfiguren aan toegevoegd, maar dan zonder beeldspraak (Zach 10,4b): fgEAn-lk97
' elke machthebber,
en deze laatste groep vat in zekere zin alle leiders samen (wD'x
' y. :)98. De impliciete
auteur brengt het verlangen tot uitdrukking naar goede, standvastige leiders die
niet pacifistisch ingesteld hoeven te zijn (infra). Reeds in Zach 9,13-16 blijkt dat
Israël rekening moet houden met tegenstand, en haar eigen aandeel moet leveren
in de strijd voor de vrijheid. De toepassing van de derde metafoor, de strijdboog,
wijst duidelijk in de richting van een strijdvaardige leider. In Zach 9,13 werden
Juda en Efraïm niet voor niets gemaakt tot wapens in de strijd, en deze oorlogsthematiek wordt in hfst. 10 voortgezet.
Er is een tekst in Zach 9–13 waarin het beeld van de herder sterk contrasteert
met dat van Zach 10,3; 11,4-17; 13,7. Dochter Jeruzalem ontvangt haar nederige
koning die een universele vrede brengt (Zach 9,9-10). Er is hier geen sprake van
een herder (h[,r)o maar van een koning (%l,m,). Dat we deze teksten met elkaar in
verband brengen berust op het gegeven dat onder herders altijd politieke leiders
werden verstaan, en geen religieuze of profetische99. Er kunnen allerlei functio––––––––––
93
94
95
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97
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99

MEYERS – MEYERS, Zechariah, 200: “ ‘Cornerstone’ can signify an officer or chief insofar as a
leader is the essential support for the group being led, in much the same way that the corner or wall
is the foundation of a building’s superstructure and, thus, of that building’s ability to stand.”
MEYERS – MEYERS, Zechariah, 201: “It is the term for the wooden peg or pin that holds the
cords or material of a tent securely fastened to the ground on which it is pitched.”
MEYERS – MEYERS, Zechariah, 202: “Although the bow need not represent a messianic ruler,
it does represent the power, symbolized by military language, of the House of Judah in its role as
God’s instrument of redemption.”
SMITH, Micah, 265, ziet wel een koninklijke betekenis: “The battle-bow is not used elsewhere in
the OT to refer to the king, but it was a common royal designation in the Near East.”
Oorspronkelijk betekent fgn ‘grijpen’, ‘bemachtigen’, dikwijls in juridische of belastingtechnische
zin (PREUß, fg:n ', 231).
MEYERS – MEYERS, Zechariah, 204: “[...] the Masoretes understood ‘together’ as describing
the verb ‘will come’ and thus referring, as does the verb, to all four subjects of this verse. The
adverb dxy [samen] thus summarizes the four items working in unity in verse 4.”
FOSTER, Shepherds, 737: “[…] in the Hebrew Bible ‘shepherd’ refers to a variety of figures,
including God (Ps 29:1), Joshua (Num 27:7), judges (2 Sam 7:7), kings (2 Kgs 22:17), and perhaps
the king and his officials (Jer 23:1), ‘shepherd’ never refers to prophets. Furthermore, in other
ancient Near Eastern texts, the term ‘shepherd’ refers to kings.”
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narissen worden bedoeld waaronder gouverneurs100 en koningen, maar geen
priesters en profeten. Het gaat in Zach 9,9-10 – zoals ook in Zach 10,3b-5 – om
leiderschap.
Het specifieke van de koning van Zach 9,9-10 is zijn bijzonder deemoedige
houding: hij is rechtvaardig (qyDIc); , gered ([v'An)101 en nederig (ynI['). Hij is vredelievend en koninklijk en dat laat hij blijken door te rijden op een ezel in plaats
van op een (oorlogs)paard. Een koning die zijn stad binnentrekt zonder wapens
en overwinningselan is niet wat men in eerste instantie van een nieuwe vorst
verwacht.
The description of this king conforms in every respect to the Davidic ideal. Both the celebratory
riding of a donkey and the tempering of triumph with humility are in accord with images that
became stereotypes of a messianic ideal (Gen 49:11a; Ps 45:5 [RSV 4]), and in combination they
evoke the ceremonial pattern of Solomon’s coronation (1 Kgs 1:33,38,44). Yahweh’s destruction
of weaponry is one of the hallmarks of his theophany in the royal sanctuary (Ps 46:9-10 [RSV 89]), signifying his election of the Davidic king (Ps 2:6)102.

De nederige en pacifistische koning staat in schril contrast met de hoogmoedige volken van Zach 9,1-8, de strijdende gremia van Zach 9,13-17 én de slechte
herders van Zach 11,4-17. Dit gegeven maakt de plaats van de koning in de context van Zach 9–13 zo opmerkelijk. De anonieme actant is de koning van Jeruzalem, en zo wordt hij ook aan dochter Jeruzalem voorgesteld: %Kel.m; jouw koning. Deze aanspreektitel wijst op een intieme band tussen dochter Jeruzalem en
haar koning. Ze horen bij elkaar. De kwaliteiten van de koning worden als het
ware op Sion overgedragen, en daarom verheugt Sion zich ook. Hij komt tot
dochter Sion zoals JHWH naar Jeruzalem komt (Zach 2,14-15). Jeruzalem wordt
een koninklijke stad in de ware zin van het woord, en geen overmoedige stad die
zich trots beroept op haar versterkingen (vgl. Zach 9,2-3).

––––––––––
100
101

102

FOSTER, Shepherds, 740.743, maakt een hele expliciete keuze en identificeert de slechte herders
van Zach 11 met de gouverneurs van Juda in de Perzische tijd.
De Hebreeuwse traditie is eensluidend; de passieve betekenis heeft de voorkeur; dat geldt voor alle
Nifal-vormen van [vy redden in het Oude Testament (vgl. OTZEN, Studien, 137-138). De Hebreeuwse vorm [v'An gered (participium Nifal) in Zach 9,9 heeft altijd veel vragen opgeroepen; in de
meeste versiones en moderne vertalingen is het met een actieve vorm vertaald (LXX: sw,|zwn; Vg:
salvator); dit zou ook logisch zijn gezien het parallelle qyDIc; rechtvaardig. De koning is echter zelf
gered. Hij is niet de redder van anderen. Vgl. MEYERS – MEYERS, Zechariah, 127.
FLOYD, Minor Prophets, 456-466.
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De persoonlijke deugdzaamheid van de koning stelt hem ook in staat vrede te
brengen. Daarvoor ontwapent hij Israël en Juda/Jeruzalem (Zach 9,10aa), en hij
verkondigt en bewerkt een universele vrede door zijn heerschappij (Zach 9,10ab-b).
Hij bewerkt de vrede juist door zijn deugdzame persoonlijk houding103, en niet
door een gewapende overwinning; de oorlogsattributen van Efraïm en Juda
worden door hem teniet gedaan ten bate van een universele vrede (Zach 9,9-10).
Jeruzalem’s koning is een geïdealiseerde koning zoals er in de geschiedenis
van Israël nooit een is geweest. Er wordt de lezer geen reële koning gepresenteerd, maar een ideale die gericht is op de verre toekomst, en die als voorbeeld
voor een goede herder kan dienen. Deze ideale voorstelling wordt gegeven aan
het begin van Zach 9–13. Het is de eerste keer dat er in algemene zin over leiderschap wordt gesproken, en de eerste keer dat dit thema in Zach 9–13 aan de
orde komt; in Zach 1–7 ging het over leiderschap in samenhang met Jozua en
Zerubbabel (en Zacharia). De impliciete auteur confronteert de lezer al aan het
begin met de verwachting dat er ooit een messias zal komen om de algehele
wereldvrede te vestigen. Problemen met de leiders dienen zich vanzelf aan.
Het messiaanse karakter van Zach 10,4-5 is duidelijk anders dan dat van de
utopische en geïdealiseerde tekst over de vredeskoning die Jeruzalem binnentrekt. Ook hfst. 10 blikt vooruit in de toekomst, maar schept een realistischer
beeld. Ten opzichte van Zach 9,10 maakt Zach 10,4 duidelijk een andere keuze:
de strijdboog (hm'xl
' m. i tv,q,) wordt niet vernietigd, maar komt juist uit Juda voort
om de strijd aan te binden, en Juda’s zelfstandigheid te heroveren en te waarborgen.
Er is nog een teksteenheid waarin leiderschap in Jeruzalem een rol speelt:
Zach 12,1–13,1. Er is een aantal gremia van leiderschapsfiguren (met name
‘huis van David’ en ‘stamhoofden van Juda’) die optreden naast de inwoners van
Jeruzalem en die wij in hfst. 10 van dit proefschrift bespreken. Uit het gebruik
van ‘huis van David’ blijkt het verlangen dat het oude koningsgeslacht toch nog
iets zou voorstellen in de na-exilische periode. Er is geen koningskandidaat meer
maar wel een vooraanstaande familie. In drie van de vijf gevallen dat ‘huis van
David’ voorkomt, staat het parallel aan ‘inwoners van Jeruzalem’ (Zach 12,7.10;
––––––––––
103

Deze wordt verklaard vanuit de oude koningstheologie (VAN DER WOUDE, Zacharia, 174) of
vanuit Deutero-Jes (MASON, Books of Haggai, 90).
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13,1). Het huis van David is in Jeruzalem gesitueerd en nauw met de bevolking
verbonden en het heeft betrekking op de koninklijke dynastie. Diverse auteurs
bevestigen deze voor de hand liggende veronderstelling104. Petersen is iets voorzichtiger maar komt in feite tot dezelfde conclusie:
The phrase ‘house of David,’ though present in the following sayings [Zach 12,7–13,1], is
remarkably infrequent in postexilic texts. For example, it does not occur in Ezra-Nehemiah,
Trito-Isaiah, Joel, or Malachi. Despite the absence of this phrase from postexilic literature, there
is some evidence for identifiable members of David’s lineage in the postexilic period [1Kr 3]105.

Floyd spreekt gewoon over de royal family106; Smith denkt dat het huis van
David haar leiderschapspositie terug zal krijgen107, maar hij voegt er eerlijkheidshalve aan toe: “No personal Messiah is singled out in this passage”108. Het uitzien naar een messias heeft plaats gemaakt voor het accepteren van het huis van
David als leidend gremium in Jeruzalem, overigens niet het enige. Naast het huis
van David worden de huizen van Natan, Levi en Simi genoemd als hen die deelnemen aan de rouw. Er is een ‘democratische ordening’ ontstaan van priesterlijke
en quasi-koninklijke geledingen zonder expliciet leiderschap. In tegenstelling tot
Jeruzalem en Juda is er tussen het huis van David en de bevolking van de stad
geen spanning of competitie merkbaar. Jeruzalem heeft als collectief ten opzichte
van Juda een leiderschapspositie, ín Jeruzalem hebben geen concrete of geïdealiseerde personen nog zo’n positie. Het leiderschap komt niet meer samen in één
of in een beperkt aantal personen, maar het zijn enkel nog de collectiviteiten die
betekenis hebben.
Excursus: stamhoofden en tenten van Juda
De betekenis van hd'W' hy> ypeLa
u ; stamhoofden van Juda (Zach 12,5.6; vgl. Zach
9,7) roept discussie op, omdat @WLa; (Stammeshäuptling, ‘Tausendmann’)109 eigenlijk nooit in scriptio defectiva voorkomt110, en omdat het verder alleen voorkomt met Edom (Gen 36,15-43; Ex 15,15). Toch hebben TM en de oude
––––––––––
104
105
106
107
108
109
110

Bijv. WILLI-PLEIN, Haggai, 198.
PETERSEN, Zechariah, 117.
FLOYD, Minor Prophets, 521.
SMITH, Micha, 275: “The house of David, probably represented by a prince or a governor, would
regain his leadership role.”
SMITH, Micha, 276.
HALAT I, 52.
MITCHELL, Haggai, 272: “The noun, pointed as it is here, generally means chief, but, when thus
pronounced in the sg., it always has W.” Vgl. VAN DER WOUDE, Zacharia, 172.
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versiones niet @l,a, duizend gelezen maar @WLa111
; duizendman. De context waarin
~ypiLau ; duizendmannen voorkomt, is die van oorlog en strijd tegen de naties; dit
is ook het geval in Ps 83,7 en Ex 15,15. De Filistijnen (Zach 9,7) behoren tot de
klassieke tegenstanders van Israël. De strijd in Zach 12,1-8 loopt uit op een overwinning voor Jeruzalem en Juda; de stamhoofden van Juda hebben een actief en
belangrijk aandeel in de strijd (Zach 12,6a)112. Tenslotte is er de archaïsche uitdrukking hd''Why> yleh\a' tenten van Juda (Zach 12,7) voor Juda als een ‘ethnic or
national entity’113. Dit heeft niets te maken met tenten of met een nomadisch bestaan. Het gaat om de geledingen van Juda, die ook betrokken zijn in de strijd tegen de naties, en tevens delen in de verlossing van Jeruzalem. De genoemde instituties en gremia worden als bestaand verondersteld; ze zijn niet rechtstreeks
object van discussie. We hebben te maken met archaïsch taalgebruik en het opnemen van oude terminologie114. Vooral hd''Why> yleh\a' tenten van Juda lijkt een
archaïsme te zijn.
*

*
*
De inwoners van Jeruzalem en het huis van David treden samen als actant op
(Zach 12,7.10; 13,1). In feite zijn de inwoners van Jeruzalem een collectieve
actant afgeleid van dochter Jeruzalem. Het huis van David behoort tot het woordveld van leiderschap en de vraag is of deze dynastie gerekend moet worden tot
de slechte herders. Het huis van David behoort niet tot deze groep, omdat zij
samen met de inwoners van Jeruzalem horen bij degenen die onder JHWH’s
bescherming staan (Zach 12,7-8). Het huis van David is een leidinggevend
gremium of een dynastie die de beloften van koning David in zich draagt en levend houdt. In de context van de aanvallen van de volken blijft Jeruzalem overeind, hoewel de redding van Juda aan die van Jeruzalem vooraf zal gaan (Zach
12,7). Zowel de inwoners van Jeruzalem als het huis van David mogen zich gesterkt weten. Ze worden parallel aan elkaar genoemd en respectievelijk vergelijken met David en met God i.c. de engel van JHWH: “[…] die onder hen [de inwoners van Jeruzalem] struikelt op die dag zal zijn als David, en het huis van
David (zal zijn) als God, als een engel van JHWH voor hun aangezicht” (Zach
––––––––––

111
112

113
114

LXX: cili,arcoi Iouda; Vg: duces Iuda.
BODA, Haggai, 482-483: “God then uses these leaders to bring the first phase of victory for Judah
and Jerusalem, with no participation from the inhabitants of Jerusalem (12:6).”
PETERSEN, Zechariah, 117.
Vgl. PETERSEN, Zechariah, 114; FLOYD, Minor Prophets, 520.
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12,8ab-b). Degene van de inwoners van Jeruzalem die zwak is115, zal zijn als de
held David die krachtig de strijd met de vijand aangaat en hen weet te weerstaan.
David is nog immer de grote held uit het verleden, het voorbeeld van heldendom116. Ook voor het huis van David is er een vergelijking: het zal een goddelijke
status krijgen117. Uit deze vergelijking blijkt de nauwe band die er bestaat tussen
God en het davidische koningshuis. Een vergelijking met Mozes is op zijn plaats
om de tekst enigszins te kunnen verstaan: bij zijn roeping spreekt Mozes zijn
twijfel uit aangaande zijn vermogen om het volk te kunnen toespreken; God
geeft hem daarop zijn broer Aäron als hulp: “Hij zal voor u een mond zijn, en gij
zult voor hem een God (~yhila
{ l)e zijn” (Ex 4,16)118. Jeruzalem zal in haar burgers
alswel in haar davidische aristocratie de kracht vinden om de volken te weerstaan.
Het thema leiderschap, dat een van de krachtlijnen is van het boek Zach, beperkt zich tot hfst. 1–7 en 9–13. In het eerste gedeelte gaat het om twee historische figuren: Jozua en Zerubbabel. Zij worden aangesteld en hun functioneren
staat niet ter discussie. De meest ideale leider, de koning die Jeruzalem binnentrekt en er heersen zal, wordt de impliciete lezer al aan het begin van het tweede
gedeelte gepresenteerd (Zach 9,9-10). Hij zal een universele vrede bewerken
door zijn persoonlijke deugdzame karakter. Deze pacifistische passage staat geïsoleerd in de context, want er is strijd tussen Israël en de volken en er bestaat een
conflictsituatie rond de herders van Israël. Het beeld van de koning in Zach 9,910 is en blijft een voorstelling van een koning zoals de impliciete auteur zich die
wenst; hij is geen eigenstandige actant in de tekst.
In de plaats van Jozua en Zerubbabel hebben slechte herders de leiding op
zich genomen maar zij stellen ernstig teleur. Ze hebben geen zorg voor de hun
toevertrouwde kudde. Deze slechte herders zijn de oorzaak van vele problemen
en hun optreden heeft nationale en internationale consequenties: het verbond met
––––––––––
115
116
117

118

Deze connotatie van zwakte hoort bij lv;K' struikelen; vgl. BARTH, lv;K', 370 (II.1.c); MEYERS –
MEYERS, Zechariah, 330.
Vgl. VAN DER WOUDE, Zacharia, 232; vgl. MEYERS – MEYERS, Zechariah, 331.
VAN DER WOUDE, Zacharia, 232: “Het geslacht van David, dat ten tijde van de schrijver blijkbaar nog een belangrijke rol speelde (vgl. vs. 12 en Neh. 3:29 met I Kron. 3:22; zie ook Ezra 8:3)
en waaruit de perzische machthebbers mogelijk ook na Zerubbabel de stadhouders van Judea
hebben gerecruteerd, zal bovenmenselijke wezens [Van der Woude vertaalt ~yhil{a/ niet met God]
gelijk zijn en de leiding van de bevolking op zich nemen.”
Vgl. FLOYD, Minor Prophets, 536; MEYERS – MEYERS, Zechariah, 331-332.
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de volken en de broederschap tussen Juda en Israël worden verbroken. Het beeld
dat wij van de herders krijgen wordt vooral door deze vertelling in Zach 11 bepaald. Het zijn handelaren, die zichzelf verrijken en zich niet bekommeren om
wat zwak is. Er is maar één oplossing: ze moeten uit de weg worden geruimd.
De koning van Jeruzalem komt na de vermelding in Zach 9 in de tekst niet
meer voor; de enige leidinggevende institutie die in de stad Jeruzalem op
onproblematische wijze naar voren treedt, is het ‘huis van David’ (Zach 12). Ook
dit gremium beantwoordt niet helemaal aan het ideaal, want samen met de inwoners van Jeruzalem wordt het verantwoordelijk gehouden voor de dood van een
profetische figuur (Zach 12). Voor hén ligt echter de weg naar zuivering en vergeving open (Zach 13,1). Voordat we de afloop van de discussie over leiderschap
afronden (Zach 14), zullen we ons eerst richten op de beide andere actanten/
krachtlijnen: dochter Sion en de volken. Ook zij spelen een rol in het plot van
Zach. Met het leiderschap is het bergafwaarts gegaan. De herders hebben het
heil van Jeruzalem niet dichterbij gebracht; ze hebben niet beantwoord aan het
ideaal dat hun werd voorgehouden en aan de voorbeelden van de eerste jaren na
de ballingschap. De impliciete auteur laat hen verdwijnen uit de tekst.
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10. Dochter Sion
10.1. Inleiding
Na de profeet Zacharia is dochter Sion de meest uitgesproken actant die er in
Zach voorkomt. Dit is te danken aan het literaire stijlmiddel van de personificatie: ‘dochter Jeruzalem’ (Zach 9,9), ‘dochter Sion’ (Zach 2,14; 9,9), ‘Sion’ (Zach
2,11; 9,13) en ‘jij’ (Zach 14,1). Om de dramatiek van de gebeurtenissen te laten
uitkomen wordt door de auteur gebruikt gemaakt van de mogelijkheid om steden, dieren en levenloze objecten als een personage voor te stellen, zodat ze kunnen worden toegesproken en zelf het woord kunnen nemen1. Belangrijke instituties en collectiviteiten kunnen op deze wijze als actant een plaats krijgen in het
drama, en met één stem naar voren treden en handelen. Het gaat niet meer óver
hen, maar de gepersonifieerde neemt zelf aan het handelingsverloop en aan de
dialogen deel en beïnvloedt het verloop ervan.
Een duidelijk teken van de personificatie van een stad is de titel tB; dochter,
dat als een appositie aan de naam van de stad voorafgaat2. De personificatie van
een stad kan allerlei vormen aannemen: die van een jonge aantrekkelijke vrouw
(Ez 16,7-14), een vrouw als een moeder met een schare kinderen (Jes 66,7-14),
de vrouw als minnares (Ez 16,15-63) of als echtgenote (Jes 62,5) en de vrouw
als treurende weduwe (Kl 1,1). Met ‘dochter Sion’ wordt de collectiviteit van de
bewoners van Jeruzalem aangeduid, alle mannelijke en vrouwelijke inwoners
van alle sociale geledingen3. Jeruzalem treedt als een vrouwelijk personage naar
voren en neemt in het literaire drama een positie in naast JHWH, Zacharia en de
leiders. We moeten nu al opmerken dat ze zelf niet het woord neemt; ze wordt
––––––––––
1
2
3

BERGES, Klagelieder, 54: “Dass Städte als weibliche Personen auftreten konnten, hat im
Kulturraum des fruchtbaren Halbmondes eine lange Tradition.”
In tegenstelling tot ymi[;-tB; dochter van mijn volk worden ~il;v'Wry>-tB; dochter Jeruzalem en !wOyci-tB;
dochter Sion algemeen als een appositional genitive beschouwd (FITZGERALD, BTWLT and
BT).
FOLLIS, Holy City, 176.
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wel aangesproken. Ook merken we vooraf op dat Jeruzalem niet de enige gepersonifieerde stad is in Zach: Babel wordt op dezelfde wijze gepersonifieerd (lb,B-' tB;
dochter Babel; Zach 2,11); en de steden van Syro-Fenicië en Filistea in Zach
9,2-7 hebben trekken van een personificatie, omdat aan hen menselijke houdingen en eigenschappen worden toegekend zoals ‘wijs zijn’ (Tyrus en Sidon),
‘zien’ en ‘beven’ (Askelon). Dochter Sion positioneert zich als de belangrijkste
actant te midden van de volken.
Welk beeld van dochter Sion komt uit de tekst naar voren? Welke rol speelt zij
in het drama van het boek? Deze vragen zullen ons in dit hoofdstuk bezig houden. We zullen ons op de eerste plaats richten op de teksten waarin Jeruzalem als
tB; dochter wordt voorgesteld (Zach 2,11.14; 9,9.13; 14,1.5). Vanuit deze teksten die de communicatielijnen in het boek duidelijk maken, bouwen we de analyse op. Er zijn vervolgens teksten die door het gebruik van bepaalde verba in de
richting gaan van een personificatie (bijv. Zach 1,17: Sion wordt getroost; Zach
2,8 en 12,6: Jeruzalem is gezeten). Deze teksten en die waarin Jeruzalem ‘gewoon’ de naam is van een locatie, komen in dit hoofdstuk ook aan de orde om
ons een zo compleet mogelijk beeld van de actant Jeruzalem te kunnen vormen.
Op welke wijze wil de impliciete auteur ons met Jeruzalem kennis laten maken?
Hoe ontwikkelt zich het beeld dat de impliciete lezer van haar krijgt. We beperken ons niet tot een actantenanalyse in de strikte zin van het woord.
We geven aan het begin van ons onderzoek een overzicht van de frequenties
van de titel Jeruzalem en aanverwante toponiemen, zodat we een globale indruk
krijgen van de verdeling over het hele boek. Een gedeelte van dit overzicht werd
ook al in hoofdstuk 4 gegeven met de bedoeling om aan te tonen dat Jeruzalem
centraal in het boek voorkomt. Het overzicht hier is uitgebreid met andere
toponiemen (Juda, Israël, Jozef en Efraïm) waarmee Jeruzalem in relatie staat.
(Zie volgende bladzijde)

De naam Jeruzalem komt in Zach 41 keer4 voor. Sion vinden we acht keer 5.
Jeruzalem is een grondpijler voor de literaire compositie. Er is een sterke aandacht voor Jeruzalem aan het begin, in het midden en op het einde van het boek
––––––––––
4
5

Zach 1,12.14.16 (2x).17; 2,2.6.8.16; 3,2; 7,7; 8,3 (2x).4.8.15.22; 9,10; 12,2 (2x).3.5.6
(2x).7.8.9.10.11; 13,1; 14,2.4.8.10.11.12.14.16.17.21; dochter Jeruzalem: 9,9.
Zach 1,14.17; 2,11; 8,2.3; 9,13; dochter Sion: 2,14; 9,9.
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* Zach 9,1; 12,1: Israël heeft hier geen betrekking op het Noordrijk, maar op geheel Israël.

(Zach 1–2; 8; 12; 14). In deze hoofdstukken wordt zij begeleid door Juda6. Sion
treffen we aan in Zach 1-2; 8–9; het is met name opvallend dat zij niet meer
voorkomt in Zach 12; 14, waar toch een grote aandacht voor Jeruzalem is!
In Zach 9–10 worden de namen Efraïm (Zach 9,10.13; 10,7) en Jozef (Zach
10,6) gebruikt. In combinatie met Juda (het Zuidrijk) is het de aanduiding voor
het Noordrijk (Zach 9,13; 10,6 en 10,7). In Zach 9–10 komt dus voor het
Noordrijk zowel Israël, Efraïm als Jozef voor7. De collocaties zullen in de volgende paragrafen worden besproken. We zullen in het algemeen spreken van
‘dochter Sion’ en niet van ‘dochter Jeruzalem’, omdat deze titel als eerste gebruikt wordt (Zach 2,14).
––––––––––
6
7

Zach 1,12; 2,2.4 (2x).16; 8,13.15.19; 9,7.13; 10,3.6; 11,14; 12,2.4.5.6.7 (2x); 14,5.14.21.
MEYERS – MEYERS, Zechariah, 133-134 beschrijft hoe vanaf de 8e eeuw v.Chr. Efraïm als
aanduiding gebruikt ging worden voor het Noordrijk.
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10.2. Dochter Sion in Zacharia 1–7
De eerste tekst waarin we te maken hebben met dochter Sion vinden we na de
eerste drie visioenen, waarin JHWH zijn hernieuwde keuze voor Jeruzalem uitspreekt (Zach 1,8-17), de vijanden onschadelijk maakt (Zach 2,1-4) en Jeruzalem weer als een bewoonde en beschermde stad voor zich ziet (Zach 2,5-9). In
Zach 2,10-11 wordt Sion opgeroepen Babel te ontvluchten: “Op, op, vlucht uit
het land van het noorden […] Op, Sion, ontsnap, bij dochter Babel gezeten.”
Sion bevindt zich in de voorstelling van deze tekst in Babel, en heeft de weg terug nog niet afgelegd, hoewel de impliciete lezer zich toch reeds bevindt in het
tweede jaar van Darius!
Een vergelijking van verschillende vertalingen8 laat zien dat er discussie is over
de syntaxis van Zach 2,11. Is Sion een vocatief, zoals wij vertaald hebben, of een
locatief (‘ontsnap naar Sion’)? De imperatief yjilM
. h' i ontsnap (vr. enk.) pleit voor
de eerste optie. Bovendien wordt een locatief normaliter weergegeven met een
h van richting (hn A' Yci naar Sion; vgl. Jer 4,6)9 hetgeen hier niet het geval is. LXX
heeft Sion verstaan als een locatief en daarbij de imperatief ook aangepast (eivj
Siwn avnasw,z| esqe oi` katoikou/ntej qugate,ra Babulw/noj)10. Vg heeft een vocatief
vertaald: “O Sion, fuge, quae habitas apud filiam Babylonis.” Petitjean en Beuken handhaven TM en stellen geen tekstcorrecties voor11. Na een oproep of een
imperatief is een vocatief zeer gepast. Ook Zach 2,11b is een vocatief, een
concretisering van positie en verblijfplaats van het volk; ze zijn namelijk (tijdelijke) inwoners van de stad Babel12. Dat dochter Sion ‘verplaatsbaar’ kan zijn,
blijkt uit Mi 4,10: de barende vrouw Sion (!Ayci-tB; dochter Sion) lijdt hevige pijn,
ze schreewt het uit; ze moet de stad verlaten, gaat naar het veld en naar Babel,
––––––––––
8
9
10

11
12

Bijv. NBG: “Op, redt u naar Sion, gij die woont bij de dochter van Babel.”
JOÜON – MURAOKA, Grammar, § 93c.125n.
Er is voor deze wijziging nog een andere correctie nodig: ybev.yO gezetenen in plaats van tb,v,Ay gezeten. De commentatoren op deze Griekse vertaling bevestigen duidelijk: “ «Sion» désigne uniquement,
dans le livre de Zacharie, la ville de Jérusalem et non la communauté juive” (PETITJEAN, Oracles,
104). Dit is precies onze vraagstelling.
PETITJEAN, Oracles, 104-109; BEUKEN, Haggai, 319: “Ein Vocativ verdient den Vorzug, da
dieser ein gebräuliches Element dieser Gattung ist, und weil ein solcher Vokativ an drei Stellen
einen verwandten Ausdruck enthält (Jer 48,28; 49,8.30).”
BEUKEN, Haggai, 319, stelt wel voor om lbbb tbvwy gezeten in Babel te lezen, anders lijken de
inwoners van Babel aangesproken te worden, in plaats van de Israëlieten/Judeeërs die zich in
Babel bevinden.
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waar ze bevrijd zal worden. !Ayci-tB; dochter Sion wordt hier en in Zach 2,10-11,
onderscheiden van de stad Jeruzalem en toegepast op het volk dat in ballingschap werd gevoerd13. Het volk kan zich verplaatsen; de stad niet. Sion volbrengt
in Babel haar lijdenstijd14.
Dochter Sion wordt als zodanig aangesproken in Zach 2,11.14-15 (vr. enk.);
in Zach 2,10.12-13 richt de auteur zich tot een groep (m. mv.) die met dochter
Sion samenvalt. De oproep om te vluchten (Zach 2,10-13) wordt dus zowel tot
de bevolking als tot de gepersonifieerde stad gericht, zowel tot het collectief dat
uit individuen bestaat als tot de vrouw die de groep symboliseert en vertegenwoordigt. “Die ‘Tochter Zion’ ist und bleibt Individuum und Kollektiv zugleich”15.
Vanwege de thematische eenheid van Zach 2,10-13 gaat het om dezelfde
adressaat, die de ene keer als dochter Sion (‘jij’) en de andere keer als groep individuen wordt aangesproken (‘jullie’). Het gaat om de tekst-interne toehoorder
die expliciet wordt aangesproken, omdat zij actant is in de tekst16. Deze vereenzelviging heeft belangrijke consequenties voor het hele boek Zach, want dikwijls
worden er expliciete toehoorders aangesproken zonder dat zij in de directe context worden geïdentificeerd17. Dit geldt al bij het openen van het boek, wanneer
JHWH en de profeet de toehoorders oproepen tot bekering (Zach 1,2-6). Het
geldt ook voor het afsluitende orakel van het vierde visioen (Zach 3,1018), waar voor
‘jullie’ geen antecedent te vinden is, noch anaforisch, omdat Zach 3,10 enigszins los
staat van 3,1-919, noch kataforisch, omdat er in Zach 4,1 een nieuw visioen begint. Ook Zach 6,1520 staat enigszins los van de voorafgaande tekenhandeling en
het is niet mogelijk een antecedent te vinden in de tekenhandeling als zodanig.
––––––––––
13
14
15
16
17
18
19
20

BERGES, Personifications, 8: “Differently from Mic. 4:10 or Zech 2:11 where Zion herself is
exiled to Babylon, in Isaiah she doesn’t move.” In Jes 60 wacht Sion op de terugkeer van haar
kinderen uit de ballingschap; in Zach moet ze zelf terugkeren.
Vgl. FLOYD, Minor Prophets, 368. VAN DER WOUDE, Zacharia, 52, richt zich uitdrukkelijk
tegen de mening dat Sion zich in Babel zou bevinden: “Bovendien komt ‘Sion’ nergens bij Zacharia
in de betekenis van joodse bewoners van Babel voor”; vgl. WILLI-PLEIN, Haggai, 78.
WISCHNOWSKY, Tochter Zion, 272.
UTZSCHNEIDER – NITSCHE, Arbeitsbuch, 181.
Dit is eigen aan dramatische teksten zoals we hebben gezien.
Zach 3,10: “Op die dag — godsspraak van JHWH van de machten — moeten jullie elkaar roepen
onder de wijnstok, onder de vijgeboom.”
Vgl. MEYERS – MEYERS, Haggai, 212.
Zach 6,15: “(Die van) ver zullen komen en bouwen aan het heiligdom van JHWH; en jullie zullen
weten dat JHWH van de machten mij tot jullie heeft gezonden. En het zal gebeuren als jullie echt
naar de stem van JHWH jullie God zullen luisteren.”
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In Zach 7,5-10; 8,9-17 richt JHWH i.c. Zacharia zich tot de expliciete toehoorders en hieruit kunnen we enige informatie over deze toehoorders afleiden. Het
gaat in Zach 7,5-7 om de delegatie uit Betel die zich met een vraag omtrent het
vasten tot de priesters en profeten heeft gericht. Zij wordt geïdentificeerd met
‘het volk van het land’ en het betreft een groep voor wie de ballingschap achter
de rug is, en die door hun levenswijze uiting willen geven aan de nieuwe omstandigheden. #r<ah
' ' ~[;-lK' heel het volk van het land (Zach 7,5) mogen we niet begrijpen als een technische term voor de landadel en de vermeende tegenstanders
van de gola en van de tempelbouw, zoals dat wel het geval is in Ezr–Neh21. Het
gaat hier om de totaliteit van het volk, inclusief de priesters die een belangrijke
plaats hebben gekregen in het functioneren van de tempel (Zach 7,5). “When he
is told to speak to all the people of the land Jews living in and around Jerusalem
and Judah are meant (cf. Hg. 2:4), and not the hostile elements as in Ezra 4:4”22.
Het gaat ook niet om de teruggekeerde ballingen of om degenen die in 578 v.Chr.
waren achtergebleven, maar om het geheel van het volk.
In Zach 8,9-13 heeft ‘jullie’ betrekking op diegenen die luisteren naar de
woorden van de profeten en die door deze woorden worden opgeroepen de
tempelbouw voort te zetten (Zach 8,9)23. Ook zij staan op een keerpunt in de geschiedenis: eerst waren ze een vloek onder de naties, nu een zegen (Zach 8,13;
vgl. Zach 8,14-15). Belangrijk zijn de aanspreektitels die voor de toehoorders
worden gebruikt: ‘huis van Juda’ en ‘huis van Israël’ (Zach 8,13a)24. Door het
nauwkeurig lezen van de tekst van Zach 7–8 komt er een beeld naar voren van
degenen die expliciet worden aangesproken en die in Zach 2,10-17 met dochter
Sion werden gelijkgesteld.
We hebben vanuit Zach 2,10-13 een uitstap gemaakt naar de rest van Zach 1–
7; 8, omdat er sprake is van een expliciete toehoorder. In het kader van ons onderzoek naar het drama van de tekst is het nodig deze verbanden tussen verschillende teksten te leggen; zij bevinden zich op het communicatieniveau van de
tekst. We keren nu terug naar de oorspronkelijke teksteenheid Zach 2,10-17
––––––––––
21
22
23
24

Vgl. WILLI, Juda, 32.
BALDWIN, Haggai, 144. Vgl. ACKROYD, Exile and Restoration, 150, voetnoot 50.
KEEL, Geschichte II, 1009.
BODA, Haggai, 385: “The nation is referred to as ‘Judah and Israel.’ Although this shows the
priority of the southern tribe in the new economy of God’s people [vgl. Zach 8,15; 2,4], Zechariah’s
vision is for the salvation of the entire Jewish community.”
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omdat dochter Sion nogmaals voorkomt, ditmaal in een andere thematische samenhang.
Dochter Sion wordt opgeroepen om te jubelen en zich te verheugen (yximf
. wi > yNIr'
!AYci-tB; juich en verheug je, dochter Sion) vanwege de komst van JHWH. Hij
komt in haar midden wonen (%keAtb.; Zach 2,14b.15ba). Dat het wonen van
JHWH in Jeruzalem wordt uitgedrukt met %AtB. te midden van en het suffix vr.
enk., verwijzend naar het gepersonifieerde Jeruzalem, is een noviteit van Zach.
Enerzijds woont JHWH te midden van de gemeenschap van de kinderen van
Israël (laerf
' y. I ynEB. %AtB. te midden van de kinderen van Israël; Ex 25,8; 29,45.46;
Num 5,3; 35,34; Ez 43,7.9), anderzijds woont Hij in de stad Jeruzalem (Zach
8,3 [~Øil'v'Wry> %AtB. yTin>k;v'w> Ik zal wonen te midden van Jeruzalem]; 1Kr 23,25
[~Øil;v'WryBi !Kov.YIw: Hij zal wonen in Jeruzalem]) of op de berg Sion (Jes 8,18 [rh;B.
!AYci op de berg Sion]; Jl 4,17.21 [!AYciB. !kevo wonend op Sion]). JHWH woont normaliter in de hemel, op een ‘geografische’ plaats of te midden van de mensen. In
Zach 2,14.15 woont Hij te midden van dochter Sion25. Dat dochter Sion tegelijkertijd als personificatie en als collectief beschouwd moet worden, blijkt uit het
gebruik van %w<T' midden: het veronderstelt een geografische plaats of een groep
mensen, maar heeft toch %Ä (vr. enk.) als suffix. JHWH komt wonen te midden
van de bewoners van Sion, die als een vrouw worden voorgesteld.
Aan het einde van de teksteenheid Zach 2,10-17 doet zich het verschijnsel
voor dat er opeens een andere adressaat is: rf'B
' -' lK'26 alle vlees. In communicatief
opzicht lijkt dit vers geïsoleerd te staan. Nadat JHWH zich uitgebreid tot dochter
Sion heeft gericht, worden op het einde alle mensen der aarde collectief aangesproken: “all mankind or all living beings”27. Zij worden opgeroepen tot stilte,
omdat JHWH opstaat om uit zijn heilige woning (Avd>q' !A[M.m)i te komen. Doordat
Kline Zach 3,1-10 beschouwt als een van de messiaanse scharnieren van de tekst
(samen met Zach 6,9-15 en 11,1-17) is Zach 1,7–2,17 een zekere eenheid, die
parallel staat aan de laatste drie visioenen, de tweede triad Zach 4,1–6,828. Zach
2,17 is dan het slot van de eerste triad en heeft een hymnisch karakter, en staat
––––––––––
25
26
27
28

Zach 8,3 heeft ‘te midden van Jeruzalem’. %AtB. temidden van kan een versterking zijn van B. in
(HALAT IV, 1564 [2.a.b]).
Hetzelfde gebeurt in Zach 9,13.
MEYERS – MEYERS, Haggai, 171.
KLINE, Structure, 186.
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min of meer los van het voorgaande29. De tekst krijgt een universele strekking en
refereert aan JHWH als Schepper van alle levende wezens (vgl. Zach 12,1).
Gaat het in Zach 2,17 om een hemelse woning voor JHWH, of om zijn aardse
tempel? Beide opvattingen voor !A[m' woning zijn in principe mogelijk30. Aangezien de tempel er in de context van Zach 1–7 nog niet is, kiezen wij voor de eerste mogelijkheid: zodra de tempel in Jeruzalem voltooid is, kan JHWH er zijn
intrek nemen en zal Hij zich vanuit zijn hemelse woning naar de mensen begeven31. Tijdens de ballingschap heeft dochter Sion in Babel gewoond, terwijl
JHWH zich tijdelijk in zijn eigen domein heeft teruggetrokken. Nu richt Hij zichzelf op (rA[nE)32 voor zijn toekomstige inwoning die in Zach 1 en 2,14-15 reeds is
aangekondigd, en waarvoor Hij zijn hemelse woning, in welke Hij zich als het
ware had verborgen, moet verlaten33. JHWH zelf gaat tot activiteit over34 en stelt
een voorbeeld aan dochter Sion, die niet zo genegen is om Babel te verruilen
voor Juda.
In het bijzijn van alle volken wordt dochter Sion aangesproken zich voor de terugtocht op te maken. De volken blijven niet louter toeschouwer, maar participeren aan
de sacrale stilte en aan de liturgie, en dochter Sion moet de volken daarin voorgaan.
sh; zwijg wordt in het algemeen als een cultische oproep verstaan35, zodat we reeds in
Zach 2,17 kunnen spreken van een cultische openheid naar de volken (vgl. Zach
14,20-21). Over dochter Sion heen, wordt de blik verruimd en gericht op alle vol––––––––––
29

30
31
32
33
34

35

Vgl. BUTTERWORTH, Structure, 67: “This verse stands apart from both the preceding and
succeeding verses, although it is entirely appropriate here, as has been recognized by Petitjean,
Rudolph and others. [...] We shall include it with the preceding section for convenience: it is too
short for any other course of action.”
Voor !A[m' als hemelse woning opteren: VAN DER WOUDE, Zacharia, 57; MEYERS – MEYERS,
Haggai, 171; HANHART, Dodekapropheton, 155. Voor !A[m' als aardse tempel zijn: ELLIGER,
Nahum, 111; PETITJEAN, Oracles, 151.154; BEUKEN, Haggai, 328.
PETITJEAN, Oracles, 154; REVENTLOW, Propheten, 50.
PETITJEAN, Oracles, 152: “Ce verbe, ayant le sens très général de «mettre en actions des énergies
latentes», est fréquemment employé pour désigner une intervention toute spéciale de Jahvé en
faveur d’Israël ou d’un fidèle.”
VAN DER WOUDE, Zacharia, 57, denkt dat JHWH op aarde wil komen interveniëren, en houdt
daarmee de uitleg van rw[ zich opwekken, wakker worden wat breder en opener.
JHWH is de eerste die zich laat motiveren. Vgl. ACHTEMEIER, Nahum, 120: “All of these things
that have been revealed through chapters one and two, God has now roused himself to do: Such is
the good news of the first section of the book. The heavenly plan has been set in motion. The new
age will break in soon — the sure outcome of Judah’s history.”
HALAT I, 242 (sh;): “Gebot sakralen Schweigens”; vgl. LUX, Still alles Fleisch.
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ken36. Niet alleen Israël maar heel de mensheid moet voorbereid zijn op Gods komst.
Hoewel alle mensen kort worden aangesproken, zijn ze toch niet over het hoofd te
zien.
Vanuit Zach 2,14-16 worden ons twee thema’s aangereikt die voor de beeldvorming van Jeruzalem belangrijk zijn: Jeruzalem wordt door JHWH opnieuw uitgekozen, en ze wordt een stad die een woonplaats zal zijn voor JHWH en zijn volk. Deze
onderwerpen zijn niet alleen belangrijk voor Zach 2,14-16, maar voor het geheel van
Zach 1–7. Zach 8 moeten we soms in dit verband bij het onderzoek betrekken, omdat de thematische krachtlijnen tot in dat hoofdstuk doorlopen. Zach 8 heeft eigen
theologische accenten maar in sommige opzichten bouwt het voort op Zach 1–7.
De theologie over Jeruzalem in Zach vindt haar uitgangspunt in JHWH’s uitverkiezing en troost, een thema dat aan het begin van het boek wordt verwoord
(Zach 1,17). De handeling van het troosten veronderstelt een menselijk personage dat verdriet heeft of in een ellendige situatie verkeert. Ook al is de personificatie van Jeruzalem in Zach 1 niet literair uitgedrukt, ze speelt door de keuze
van het thema wel degelijk een rol. Er wordt altijd iemand getroost.
Traditionsgeschichtlich ontstaat de personificatie van steden juist in die situaties
waarin ze in een kommervolle situatie verkeren. Berges beschrijft deze ontwikkeling als volgt:
Samenvattend kunnen we zeggen: zoals in de Mesopotamische stadsklachten, zijn het ook in de
profetische teksten van het Oude Testament juist de verlieservaringen, die voeren tot een vrouwelijke personificatie van steden, in het bijzonder van Jeruzalem/Sion. De rol van de stadsgodin, die
in de historische stadsklachten de verwoesting van haar stad beklaagd, gaat in het Oude Testament over op de vrouw en moeder Sion, die ontroostbaar is vanwege het verlies van haar kinderen. […] De vrouwelijke personificatie van Sion speelt een belangrijke rol in de literaire verwerking van ballingschap en restauratie37.

––––––––––
36
37

WILLI, Juda, 141: “Dieses Judentum verstand sich als Wahrerin nicht nur des israelitischen, sondern
darum auch eines menschheitlichen Erbes.”
BERGES, Personificatie, 126. Zo ook WISCHNOWSKY, Tochter Zion, 272: “Die Personifikation
Jerusalems jedoch findet nicht zufällig Ausgangspunkt in der Klage über Jerusalems Bedrohung
und Zerstörung.” Een andere mening is Fitzgerald toegedaan. Het Jahwisme heeft bij de komst in
Kanaän de theologische concepten overgenomen van de in Kanaän reeds geürbaniseerde populatie. “[…] it is more than probable that Jerusalem had from the beginning of the monarchy been
presented as a lady, a queen. It is precisely in Jerusalem, as is becoming generally recognized, that
to a considerable extent Israel made Canaanite thought patterns her own. In the OT it is precisely
Jerusalem that is most often presented as a queen, and there is no reason to think that this is not a
very early phenomenon” (FITZGERALD, Mythological Background, 415); zo ook FOLLIS, Holy
City, 175.
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Een vrouwelijke figuur leent zich uitstekend als beeld voor het volk in nood
dat de troostende nabijheid van JHWH zoekt. De mannen staan symbool voor
het avontuur en voor de strijd; zij zijn naar buiten gericht38. De vrouwen zorgen
voor veiligheid, geborgenheid en stabiliteit39. Een vrouwelijk theologisch symbool zoals dochter Sion kon in de na-exilische periode een bijdrage leveren aan
de restauratie van Jeruzalem.
Es muß immer wieder betont werden, wie wichtig für die nachexilische Zeit der Verlust der alten
Sicherheiten war: Staat, König, Hauptstadt u.a. waren verloren. Es entstand so etwas wie ein
Vakuum. Wie in allen Notzeiten sind es besonders die Frauen, die beim Wiederaufbau eine große
Rolle spielen […] Jedoch nicht nur beim praktischen Aufbau, sondern auch im theologischen
Symbolsystem übernehmen weibliche Begriffe und Bilder eine neue und z.T. zentrale theologische Position40.

De impliciete auteur laat zien dat de personificatie die voor het begrip ‘troosten’ zo
geschikt is, het uitgangspunt vormt voor een nieuwe toekomst van Jeruzalem. De
collocatie Sion-troosten komt in het vervolg van Zach niet meer voor, maar vormt wel
het startpunt van de Sionstheologie van het boek. Het thema als zodanig wordt niet
uitgebeeld en uitgewerkt zoals in het boek van de profeet Jesaja.
Samen met het thema van Sions troost wordt dat van haar uitverkiezing geïntroduceerd (Zach 1,17; vgl. Zach 2,16; 3,2). De uitverkiezing van Sion heeft een
oud-testamentische achtergrond. rxb (in theologisch opzicht) drukt een bijzondere relatie van liefde uit41. Deze gold ten aanzien van het volk Israël (bijv. Dt
4,37; 14,2; Jes 44,1.2; Ez 20,5), een gedeelte van het volk (Dt 18,5; 21,5; 1Kr
15,2; 2Kr 29,11), als wel ten aanzien van individuen (Neh 9,7: Abraham; 1S
2,28; Ps 105,26: Aäron; 1S 10,24; 13,2: Saul; 1Kr 28,5.6.10; 29,1: Salomo; 1S
10,24; 2S 6,21; Ps 78,70; 1Kr 28,4: David). Ook de knecht van JHWH in Jes is
uitverkoren (Jes 41,8.9; 43,10; 44,1.2; 49,7). En in Jes 14,1 geldt de uitverkie––––––––––
38

39
40
41

FOLLIS, Holy City, 176: “[...] males are commonly regarded by cultures both ancient and modern
as people who go abroad seeking their fortunes and conquest. Indeed, sons commonly are thought
to represent the adventuresome spirit of a society, constantly pressing beyond established boundaries,
at the outmost part, the circumference, of the community.”
FOLLIS, Holy City, 177: “Daughters, on the other hand, have been associated with stability, with
the building up of society, with nurturing the community at its very heart and center. The stereotypical
male spirit lies in conquest, while the stereotypical female spirit lies in culture.”
SCHÜNGEL-STRAUMANN, Mutter Zion, 29.
rxb kiezen wordt ook profaan gebruikt, bijvoorbeeld: “Jozua koos dertigduizend mannen uit” (Joz
8,3), of met een abstrakt object: “Ik stel u voor het leven en de dood, de zegen en de vloek; kies dan
het leven” (Dt 30,19).
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zing het volk: “JHWH zal Israël weer verkiezen.” Naast de teksten in Zach is dit
de enige tekst waar van een hernieuwde verkiezing (dwO[ rx;b') wordt gesproken.
Zij staat in de context van de ballingschap, want Jes 14 is een profetie over Babel. De profetie van Jeremia kent uitdrukkelijk twee uitverkorenen: David en
Levi, het koninklijke en het priesterlijke geslacht (Jer 33,24: rv,a] tAxP'vM
. hi ; yTev.
42
hw''hy> rx;B' de twee families die JHWH heeft uitverkoren) . Het vijfde boek van
Mozes kent als een van de zeer weinige oudtestamentische boeken een locatie als
voorwerp van Gods uitverkiezing: (hw'h
' y) rx;by. -I rv,a] ~AqM'h; de plaats die (JHWH)
zal uitverkiezen (Dt 12,5.11.14.18.21.26; 14,23.24.25; 15,20; 16,2.6.7.11.15.
16; 17,8.10; 18,6; 26,2; 31,11)43. Het veelvuldig gebruik van rxb in Dt heeft betrekking op een toekomstige stad. Uiteraard wordt Jeruzalem in dit boek niet met
name genoemd “aus der Fiktion heraus, daß das Dtn dem Mose in den Mund
gelegt ist und die Erwählung Jerusalems darum nicht bereits als Tatsache
vorweggenomen werden darf”44. JHWH heeft deze (anonieme) plaats gekozen
om zijn naam daar te vestigen (~v' Amv.-ta, ~Wfl'; Dt 12,5.21; 14,24), of er zijn
naam te doen wonen (~v' Amv. !Kevl
; .; Dt 12,11; 14,23; 16,2.6.11; 26,2)45. Van het
kiezen van een stad is ook sprake in het gebed van Salomo bij de inwijding van
de tempel (HB' T'r>x;B' rv,a] ry[ih' de stad die U hebt uitverkoren; 1K 8,44; 2Kr
6,34). In 2Kr 7,16 wordt de tempel door JHWH uitverkoren. De stad Jeruzalem
wordt met name genoemd in 1K 11,13.32.36; 14,21; 2K 21,7; 23,2746. Volgens
datzelfde gebed van Salomo had JHWH niet een stad uitgekozen maar David
(1K 8,16). Er bestaat een zekere spanning tussen de uitverkiezing van Jeruzalem
en die van David. In de paralleltekst in 2Kr 6,5-6 is de tekst opvallend gewijzigd.
Hoewel 2Kr 6 1K 8 nagenoeg op de voet volgt, is er bij de kronist juist wel
sprake van een dubbele uitverkiezing, van Jeruzalem en van David (2Kr 6,6)47.

––––––––––
42
43
44
45

46
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Jer 33,24 is de enige belangrijke tekst van de vier waarin rxb kiezen in Jer voorkomt.
Eenmaal wordt in Dt rxb kiezen gebruikt voor een slaaf die wegvlucht van zijn meester en een
andere stad (een andere meester) uitkiest.
WILDBERGER, rxb, 287.
Uit Jer 7,12 (hn''AvarIB' ~v' ymiv. yTin>K;vi rv,a] AlyviB. in Silo waar ik eertijds mijn naam had gevestigd)
blijkt dat JHWH al eerder zijn naam had doen wonen, namelijk in Silo. Uit de geschiedenis van
deze plaats blijkt dat JHWH ook op zijn besluiten kan terugkomen, en de plaats van zijn inwoning
kan verlaten en laten vernietigen. In Zach woont JHWH ook in Jeruzalem, maar niet door middel
van zijn naam.
Ook in deze teksten is de typisch deuteronomistische naamtheologie gebruikt.
De polaire uitverkiezing van Jeruzalem en David (een plaats en een persoon) is een duidelijk
kronistisch thema.
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De spanning tussen de uitverkiezing van een persoon en die van een locatie is
ook aanwezig in de boeken Hag en Zach. In Hag wordt Zerubbabel naar voren
geschoven als de uitverkorene van JHWH (yTirx
> b; ' ^b.-yKi want jou heb ik uitverkoren; Hag 2,23). De speciale positie van Zerubbabel als davidische vorst lijkt in
Zach echter een allerminst duidelijke zaak48; de hogepriester is evenzeer belangrijk (Zach 3; 4,14; 6,11). De aandacht van Hag is bijna exclusief op de tempel
gericht en op degene die de bouw ervan moet initiëren en stimuleren (d.i.
Zerubbabel). In Zach wordt het thema van de uitverkiezing van Hag overgenomen en toegepast op Jeruzalem, waardoor er een aansluiting bij de deuteronomistische traditie ontstaat49. In Zach heeft de uitverkiezing van JHWH exclusief betrekking op Jeruzalem (~Øil;v'WryBi rx;b' hij heeft Jeruzalem uitverkoren;
Zach 1,17; 2,16; 3,2). In Zach speelt Jeruzalem als locatie een erg belangrijke
rol, meer dan de tempel als zodanig. Ook vergeleken met Deutero-Jes, waarin de
knecht van JHWH de uitverkorene is, wordt in Zach het perspectief verplaatst
van de persoon naar de locatie (d.i. Jeruzalem). De impliciete auteur van Zach
ziet eerder in de stad dan in bepaalde personen garanties voor de toekomst.
Het thema van Jeruzalem’s uitverkiezing is in de profetische literatuur nieuw
en uniek50. Het verwijst naar een eerdere uitverkiezing (vgl. dwO[ weer, nog; Zach
1,17; 2,16) die plaats vond ten tijde van David (passim in 1/2K en 2Kr)51 en
waarborgt zo de continuïteit met de voor-exilische periode.
Now, in this glad vision of the prophet’s, God catches up once more the raveled threads of his
purpose. Again ... again ... again ... again — four times the word is repeated (v. 17 [Zach 1,17]).
The temple and Jerusalem will be rebuilt (v. 16 [Zach 1,16]). Second Isaiah’s cry of comfort
(40:1 [Jes 40,1]) is raised anew. Abundant life will return to Judah because — and this is the
important fact — God has re-elected his people (‘chosen Jerusalem,’ v. 17 [Zach 1,17]). He has
returned to them and forgiven them and taken them back as his own, to be guarded and guided by
his love. Because of that fact, all the earth will in the future find true rest52.

––––––––––
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Volgens ROSE, Messianic Expectations, 185, is Zerubbabel nooit als koning naar voren geschoven.
FOHRER, Zion – Jerusalem, 213: “Diese Begriff der »Erwählung« für Jerusalem und seinen Tempel ist von der deuteronomischen Theologie eingeführt und mit dem des »Wohnens« verbunden
worden.”
PETITJEAN, Oracles, 71: “Zacharie est le seul livre prophétique traitant de l’élection de Jérusalem
[…]. La ville sainte occupe assurément dans les vues du prophète une place prédominante.” Vgl.
AMSLER, Aggée, 66.
Bijv. 1K 11,13.32.36; 14,21; 2K 21,7; 23,27; 2Kr 6,6; 12,13; 33,7.
ACHTEMEIER, Nahum, 115.

10. DOCHTER SION

251

In Zach wordt het deutero-jesajaanse thema van de troost (~xn) verbonden met
dat van de uitverkiezing; er wordt een begin gemaakt met een theologie van Jeruzalem. De goddelijke uitverkiezing vormt de basis voor het verder nadenken over
de plaats en betekenis van Jeruzalem. In het derde visioen staat Jeruzalem centraal. Hoewel er met betrekking tot het opmeten gebruik wordt gemaakt van verschillende woorden refereert het derde visioen aan Zach 1,16.
Excursus: het opmeten van Jeruzalem (Zach 1,16; 2,5-6)
In het derde visioen komt een man voor die de uitgestrektheid (breedte en
lengte) van Jeruzalem gaat meten. Het gaat om de omvang die de te bouwen stad
moet krijgen. De man heeft een meetlint in zijn hand (hD''mi lb,x,;
hapaxlegomenon; Zach 2,5). lb,x, kan verschillende betekenissen hebben. Onder
andere betekent het ‘touw’ (Joz 2,15). In combinatie met ddm meten kan het ook
een meetinstument zijn (2S 8,2 en eventueel Am 7,17). Een belangrijke andere
betekenis is ‘streek’ of ‘regio’ (bijv. Dt 3,4). Als lb,x, gebruikt wordt als
meetinstument gaat het om een oppervlakte en niet om gebouwen53. In Zach 2,6
is van gebouwen ook geen sprake; het gaat uitsluitend om de omvang van Jeruzalem, niet om de bebouwing erin. Zach 2,5-9 is niet een exacte precisering van
Zach 1,16, alhoewel het wel hetzelfde beeld oproept. In Zach 1,16 is er sprake
van wq: lint (Q; K: hw,q'54). Dit roept Ez 40–48 op, waar een hn,q' rietstok gebruikt
wordt. Deze rietstok is zes el lang, zodat er grote afstanden mee kunnen worden
afgemeten (Ez 40,5; vgl. 41,8). De rietstok van zes el geldt als een vaste lengtemaat (Ez 40,5.6.7.8; 41,8; 42,16.17.18.19). De man in de visioenen van Ez bepaalt de afmetingen van een tempel, de bijgebouwen (Ez 40–42) en de afstanden
van een gebied rondom de tempel (Ez 42,15-20). Ook meet hij het altaar op (Ez
43,13-17) en de stroom van water die komt vanuit de tempel (Ez 47)55. De man
heeft ook nog een linnen draad (~yTivP. -i lytiP;' hapaxlegomenon) tot zijn beschikking56. Met de genoemde meetinstrumenten wordt door de man een reeks van
objecten gemeten.
––––––––––
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Vgl. REVENTLOW, Propheten, 46; PETERSEN, Haggai, 168.
hw,q' (cs. hweq.) heeft als zodanig geen betekenis. hweq. is een eigennaam (2Kr 1,16; 1K 10,28). wq;
betekent ‘lint’ (BDB, 876).
REVENTLOW, Propheten, 46 (voetnoot 30): “Dagegen wq; [Zach] 1,16 zum Ausmessen von
Gebäuden.” Jes 34,17; Ez 42,15-20 vormen een uitzondering; hier worden gebieden afgemeten
met een wq; lint (Jes 43,17) c.q. hn<q' rietstok (Ez 42,15-20).
Hier zou hij het altaar mee hebben kunnen opmeten, want het zal niet handig geweest zijn dit te
doen met een rietstok van zes el.
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Jeruzalem wordt in het derde visioen niet gepersonifieerd, ondanks het gegeven dat JHWH haar helemaal vervult met zijn aanwezigheid (Zach 2,9b). Het
accent ligt op de nieuwe stad met haar vele bewoners, en niet op de stad als
vrouwelijk personage en niet op de tempel57. De man met het meetlint wil de afmetingen bepalen voor het nieuw te bouwen Jeruzalem58. Een wezenlijk kenmerk
van het nieuwe Jeruzalem – en dat maakt de engel duidelijk, en de jongeman
moet daar snel van op de hoogte worden gebracht – is verwoord in Zach 2,8b:
het moet een open niet-versterkte stad worden (tAzr'P' .)59. Wat de engel wil (Zach
2,8b) is een niet-afgebakende of ommuurde stad. Als een open stad zal Jeruzalem daar gezeten zijn (bveTe; Zach 2,8)60. tAzr''P. wijst in Est 9,19 en Ez 38,11 op
een veelheid aan dorpen61. Zach gebruikt dit meervoud voor de enkele stad Jeruzalem en maakt een ongewone keuze: Jeruzalem is gelegen als ‘niet ommuurde
steden’: kwetsbaar dus, met alleen nog JHWH als beschermer (Zach 2,9ab: tm;Ax
bybis' vae een muur van vuur rondom). Zach 2,9 herinnert ons aan het Exodusgebeuren. JHWH verschijnt in de brandende braambos (Ex 3) en als een vuur is
Hij beschermend aanwezig bij zijn volk zoals tijdens de woestijntocht JHWH als
een vuurzuil en een wolkkolom zijn zwervend volk behoedde (Ex 13,21;
14,20)62. Ook kan het tweevoudige gebruik van hy<h.a, ik zal zijn (Zach 2,9) ons
aan Ex 3,12.14 herinneren. De reden voor de openheid van Jeruzalem is de verwachte overvloed aan bewoners en vee. Een ommuurde stad zou te klein zijn, of
snel te klein worden; Jeruzalem heeft ruimte nodig om zich economisch te kunnen ontwikkelen63. In Jes 54,2-3 wordt Jeruzalem uitgenodigd om haar tent––––––––––
57
58
59

60
61
62
63

PETERSEN, Haggai, 172.
WILLI-PLEIN, Haggai, 74: “Der Landvermesser will die Grundfläche Jerusalems feststellen, d.h.
es geht um die Erfassung der als Bauland zur Verfügung stehenden Stadtfläche.”
Ez 38,11 wijst uit dat hiermee een niet-ommuurde stad wordt bedoeld, een stad zonder poorten en
grendels. Volgens Ez 48,15.17 komt de stad Jeruzalem te liggen op het midden van een open veld
(vr''g>mi); dit geldt ook voor de tempel (Ez 45,2). In de voor-exilische periode was Jeruzalem versterkt
(Ez 21,25) evenals de andere steden (Ez 36,35; Jes 36,1; Hos 8,14). Tijdens de ballingschap ‘war
Jerusalem eine offene Stadt’ (ALBERTZ, Exilszeit, 85); dit duurt tot aan de herbouw van de stadsmuur onder Nehemia.
In Zach 12,6; 14,10.11 heeft het ‘gezeten zijn van Jeruzalem’ ook een positieve betekenis. In
tegenstelling tot Kl 1,1, waar Jeruzalem neergezeten is als een eenzame weduwe, als een ontvolkte
stad.
Jeruzalem en de (omliggende) dorpen vormen in dit beeld een harmonieus geheel.
MEYERS – MEYERS, Haggai, 157.
Vgl. REVENTLOW, Propheten, 47. Voor de discussie of het in Zach 2,5-9 gaat om de herbouw
van de stadsmuren — hetgeen heden ten dage wordt afgewezen — zie BEUKEN, Haggai, 246 en
RUDOLPH, Haggai, 84.
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pinnen ruimer neer te zetten; ze moet zichzelf wijd openen. Veel bewoners en
veel vee zijn tekenen van welvaart (vgl. Zach 1,17ab). Andere motieven voor het
open houden van de stad vinden we in Jes 60–62. Jeruzalem zal muren hebben
(Jes 60,10.18; 62,6; gebouwd door vreemden; vgl. Zach 6,15), maar de poorten
ervan moeten open blijven staan, opdat de volken met hun rijkdommen binnen
kunnen komen (Jes 60,11) en opdat de inwoners erop uit kunnen trekken om
een weg te banen voor de terugkerende ballingen (Jes 62,10). Anders dan Zach
kent Jes Jeruzalem in het geheel niet als een in de vlakte open liggend dorp; het
is en blijft een echte stad met muren en poorten (vgl. Zach 14,10).
Het tweede aspect dat vanuit Zach 2,14-16 naar voren komt en dat ook aansluit bij het zojuist behandelde thema van de uitverkiezing en troost van Jeruzalem, is dat van Jeruzalem als woonplaats voor JHWH en voor het volk. Jeruzalem zal de stad zijn voor Israël dat terugkeert uit de ballingschap. Het is echter
ten eerste de woonplaats van JHWH (Zach 1,16; 2,14.15). De bouw van de tempel is het eerste aandachtspunt in het orakel na het eerste visioen (HB' hn<By' I ytiyBe
mijn huis wordt er gebouwd; Zach 1,16)64. JHWH moet in Jeruzalem kunnen
wonen. Dit kan geïllustreerd worden aan de hand van een kenmerkend
syntagma met JHWH als grammaticaal subject: %wOtB. !kv wonen te midden van.
Dit komt voor in Zach 2,14.15; 8,3: JHWH komt in Jeruzalem wonen en verbindt zich met dochter Sion.
Het valt op dat het gebruik van !kv wonen en %wOtB. temidden van beperkt is
tot het derde visioen, het erop volgende orakel Zach 2,10-17 en Zach 8. In Zach
2,8.9.14.15 wordt %wOtB. gebruikt met een suffix 2e pers. vr. enk. (Zach 2,14.15:
%kEAtb. in jouw midden) en 3e pers. vr. enk. (Zach 2,8.9: Hk'AtB. in haar midden);
in Zach 8,3.8 is Jeruzalem als eigennaam het nomen rectum (8,3: ~Øl
i v' W' ry> %AtB. in
het midden van Jeruzalem)65. Het gebruik van %AtB. in combinatie met het gepersonifieerde Sion (Zach 2,14.15) is opmerkelijk66. Dit veronderstelt dat dochter
Sion niet alleen begrepen moet worden als een personificatie pur sang, maar
––––––––––
64
65
66

Dit blijkt al in het zogenaamde decreet van Cyrus (2Kr 36,23; Ezr 1,2). Dat gaat primair over de
herbouw van de tempel.
%w<T' midden in Zach 5,4.7.8 heeft betrekking op de vloek in het huis van de zondaar en op de vrouw
in de efa.
Het komt echter ook voor in Ps 116,19; Ez 5,8.10.12; 9,4; 22,19; Neh 4,16. We vinden het ook bij
andere landen en steden: Egypte (Ps 135,9), Israël (Ez 7,4.9), Tyrus (Ez 26,15; 27,27.34) en
Sidon (Ez 28,22).
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tevens als een symbool voor de bevolking die in haar woont. De personificatie is
niet een literair stijlmiddel dat in absolute en exclusieve zin wordt gebruikt;
JHWH kan maar in dochter Sion wonen als de personificatie ook een sociale interpretatie toelaat, en uitdrukt dat de stad mensen herbergt.
Ook Zach 8 benadrukt de inwoning van JHWH te Jeruzalem, voordat er gesproken wordt van de inwonende bevolking. Deze theologische zienswijze blijkt
uit het gebruik van !kv wonen, temidden van en %wOtB.. Pas in Zach 8,8 – niet eerder – wordt het verbum gebruikt voor de terugkerende ballingen van Jeruzalem:
~Øli v' W' ry> %AtB. Wnk.vw' > zij zullen wonen in het midden van Jeruzalem. In theologisch
opzicht gaat eerst JHWH in Jeruzalem wonen, en daarna komen pas de inwoners.
De personificatie van Sion is belangrijk om Zach 1–7 te kunnen begrijpen.
Het totaal van de bewoners wordt óók als vrouw voorgesteld en als zodanig aangesproken. Dit gebeurt met name op het moment dat zij zich nog in Babel bevindt en gemotiveerd moet worden om op te staan en de terugreis te aanvaarden.
Ze wordt getroost, en er wordt haar de belofte gedaan dat JHWH weer bij haar
zal wonen. Dochter Sion is in Zach niet de klagende vrouw of de weduwe die
haar leed schreiend uitroept, maar ze bevindt zich in de situatie dat ze weer hoop
kan koesteren67. De personificatie is een literair stijlmiddel ten behoeve van het
drama. Op deze wijze kan Jeruzalem als collectiviteit een eigen rol spelen ten
opzichte van JHWH en de overige actanten. Jeruzalem komt ook als stad voor,
die opnieuw door JHWH wordt uitgekozen om er zijn volk te vestigen en er zijn
tempel te bouwen. De stad als zodanig is belangrijk. Het gaat niet alleen om de
tempel, het gaat ook om de plaats waar de tempel moet komen te staan. En
daarom is het ook zo belangrijk dat het volk naar zijn eigen grond terugkeert.

10.3. Dochter Sion in Zacharia 8
Dit centrale hoofdstuk in het geheel van Zach 1–14 geeft een beschrijving van
het eschatologische Jeruzalem dat op basis van JHWH’s uitverkiezing en de terugkeer en sociaal-morele inbreng van dochter Sion zal ontstaan. Het bevat
nieuwe theologische elementen, maar haalt ook teksten aan uit de begin––––––––––
67

De personificatie van Sion in Zach heeft nooit betrekking op ‘a female person lamenting over her
suffering’ (vgl. BERGES, Personifications, 75).
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hoofdstukken van Zach 1–7. In Zach 8,2-3 wordt een selectieve samenvatting
gegeven van eerdere uitspraken. Zach 8,2ab (hl'Adg> ha'nq
> i !AYcil. ytiaNEqi Ik heb voor
Sion geijverd met grote ijver) is een herhaling van Zach 1,14b (~Øil;v'Wryli ytiaNEqi
hl'Adg> ha'nq> i !AYcilW. Ik heb geijverd voor Jeruzalem en voor Sion met grote ijver).
In het parallelle v. 8,2b wordt de ijver voor Sion nogmaals verwoord (ytiaNEqi Ik
heb geijverd) op basis van Zach 1,15aa, (een tweede lAdg' groot) maar nu met
hm'xe68 woede in plaats van @c,q, toorn. De ‘grote hitte’ van JHWH richt zich op
Sion. Het is niet gebruikelijk dat hm'xe woede een positieve duiding krijgt69, maar
in Zach 8,2 richt alle passie zich op Sion. De volken worden in Zach 8,2-3 niet
meer vermeld; dit moet bewust gebeurd zijn. JHWH richt al zijn aandacht op
Jeruzalem. De passie die eerder nog gericht was op de volken (in de straffende
zin van het woord), wordt nu aangewend ten bate van Sion. Zach 8,3ab spreekt
van JHWH’s terugkeer naar (vgl. Zach 1,16aa; 1,3) en JHWH’s inwoning in
Jeruzalem (Zach 2,14b.15ba). Deze twee teksten uit de eerste visioenen worden
hier bijeen gebracht. Er wordt niet meer gesproken over de herbouw van de tempel; JHWH’s inwoning (Zach 8,3ab) wordt afhankelijk van de trouw en de heiligheid van de bevolking (vgl. 8,16-17.19b). De volken worden niet meer vermeld als object van Gods toorn, en dit is ook logisch, want er doet zich ten aanzien van de volken een verandering voor: zij kunnen op bedevaart komen naar
Jeruzalem (Zach 8,20-23).
In Zach 8 komt er geen duidelijke personificatie van Jeruzalem voor! ‘Jeruzalem’ en ‘Sion’ worden samen wel achtmaal genoemd (Zach 8,3[2x].4.8.15.22
respectievelijk 8,2.3), zodat hfst. 8 voor de beschrijving van de actant wel van
groot belang is. Jeruzalem verschijnt in het middelpunt van de aandacht. De diverse uitspraken van Zach 1,14b.16aa; 2,14b.15ba worden bijeengenomen en de
centrale theologische uitgangspunten worden samengevat: de ijver voor Jeruzalem en de terugkeer van JHWH naar Jeruzalem. Het thema van de uitverkiezing
(Zach 1,17; 2,16; 3,2) en de herbouw van de tempel (Zach 1,16) — twee onder––––––––––
68
hm'xe betekent: ‘Hitze’, ‘Gift’ (van dieren), ‘Erregung, Zorn’ (HALAT I, 313). Aan de grondbetekenis
van hm'xe ligt het idee ten grondslag van ‘heet zijn’. Drie betekenissen zijn hieraan te ontlenen: 1.

69

vergif (bijv. Dt 32,24), 2. scherpe wijn (waarvan je opgewonden kunt raken; Hos 7,5) en 3. opwinding en toorn. Deze laatste betekenis is verreweg de meest voorkomende. Het gaat om de innerlijke opwinding die bij woede naar buiten slaat. Meestal heeft het een theologische betekenis (soms
een anthropologische; 85 tegen 25 maal). Gods toorn wordt positief geduid; het is een act van Gods
barmhartigheid. Vgl. SCHUNCK, hm'xe.
Bijbelteksten met hm'xe woede in negatieve betekenis zijn Dt 29,27; Jes 34,2; Jer 21,5; 32,37 (parallel aan @c,q, toorn) en Ez 5,13; 16,38.42; 23,25; 36,6 (parallel aan ha'n>qi ijver).
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werpen die nauw met JHWH’s ijver voor Jeruzalem zijn verbonden — worden
als zodanig niet herhaald. De Sionstheologie wordt in Zach 8,3b wel aangevuld.
De identiteit van Jeruzalem wordt vastgesteld, doordat JHWH aan de stad een
nieuwe naam geeft, die refereert aan godsdienstige en morele waarden: tm,ah
/ -' ry[i
trouwe stad en vd<Qh
o ; rh; heilige berg. Gods ijver voor en zijn bewoning van de
stad zijn erop gericht dat Jeruzalem ‘een stad van waarheid’ wordt en een heilige
stad. De nieuwe naam is een teken van de nieuwe identiteit70, die na de ballingschap door JHWH wordt verleend. Jeruzalem zal genoemd worden ‘stad van
gerechtigheid’ en ‘getrouwe stad’. Een nieuwe naam en een nieuwe ‘benoeming’
geeft openingen naar een hoopvolle toekomst. We mogen dit beschouwen als een
hoogtepunt in de Sions-theologie van Zach.
Het is voor het eerst in Zach dat Jeruzalem als een berg wordt voorgesteld
(Zach 8,3). In Zach 14 gaat de impliciete auteur op dit idee door en incorporeert
het in de theologie van zijn slothoofdstuk. De heilige berg van JHWH is vooral
belangrijk in de theologie van Pss en Jes, maar ontbreekt niet in Ez, Jer, Jl, Ob,
Mi en Sef. De berg Sion wordt voor het eerst vermeld – in canoniek opzicht – in
2K 19,31 (= Jes 37,32): de profeet Jesaja voorzegt aan koning Hizkia een
nieuwe toekomst voor Jeruzalem: een rest komende van de berg Sion zal er
vrucht dragen, en het is JHWH die dit met zijn ijverzuchtige liefde zal bewerken
(hw'h
' y> ta;nq> i ijver van JHWH; vgl. Zach 1,14; 8,2). Gods wonen maakt de tempelberg tot een heilige berg (vgl. Jl 4,17). De heilige berg is een plaats zonder
kwaad, waar de messiaanse vrede wordt gesticht (Jes 11,9; 16,1.5; 65,25)71. Op
de heilige berg zullen de ballingen zich weer voor JHWH neerbuigen (Jes 27,13;
vgl. Jes 56,7; 66,20; Zach 14,16-17). De heilige berg zal bezit zijn van wie bij
JHWH schuilen (Jes 57,13). De heilige berg is een hoge berg waar de ware cultus plaats vindt (Ez 20,40), een bergtop die aan alle kanten door heilig gebied
wordt omringd (Ez 43,12). De dag van JHWH zal op de heilige berg worden
aangekondigd (Jl 2,1). De heilige berg komt eenmaal voor in Zach en krijgt terstond een nieuwe naam. Dat Jeruzalem een (nieuwe) naam krijgt, is ook typerend voor Trito-Jes (Jes 60,14.18; 61,3; 62,2.4.11-12) en voor Jer (3,17; 11,16;
––––––––––
70
71

ACKRYOD, Exile and Restoration, 212.
In Jes wordt alleen in het eerste gedeelte Sion een berg genoemd. De laatste vermelding van de
berg Sion is Jes 37,32. Vgl. BERGES, Personifications, 64, wijst erop dat in Deutero-Jes Sion
meer voorgesteld wordt als moeder: “The personification of Zion gets intensified in these chapters
(40–55)”.
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33,16). De heilige berg is de hoogste der bergen en zal het centrum zijn van de
bedevaart van de volken. Het is de berg van het huis van JHWH (Jes 2,2-5; Mi
4,1-5)72. Bij de profeten Jesaja en Micha blijkt Sion ook het centrum te zijn van waar
hr'A' T onderrichting uitgaat (Jes 2,3; Mi 4,3)73. De aanwezigheid van JHWH is essentieel voor het volk Gods en voor de volken om de wegen van JHWH te kunnen gaan.
Bij Zach is van deze pedagogische betekenis van Sion niet uitdrukkelijk sprake. In
Zach 8,3 denken we bij vd<Qh
o ; rh; heilige berg op de eerste plaats aan de locatie waar
de tempel verrijst en aan de berg die aan de tempel zijn heiligheid74 ontleent en waar
JHWH aanwezig is.
Jeruzalem is ook een stad van vrede (Zach 8,10.12.16.19). In Zach 8,16.19
staat ~Alv' vrede parallel aan tm,a/ waarheid in de morele betekenis van het
woord. Van het volk wordt verwacht dat het uit is op waarheid en vrede. In Zach
8,10 blikt Zacharia terug op de tijd van weleer, de tijd dat de fundamenten van
de tempel nog niet gelegd waren (Zach 8,10aa); toen was er geen economische
voorspoed (Zach 8,10ab) en geen vrede tussen de mensen (Zach 8,10b:~Alv'-!yae
Wh[erBE . vyai ~d'a' h' -' lK'-ta, xL;va; w] : rC'h-; !mi er was geen vrede vanwege de tegenstander; Ik liet iedere mens los, ieder tegen zijn naaste). De situatie neemt echter
een wending en er komt een tijd van vruchtbaarheid en voorspoed, een tijd dat
het zaad van de vrede zal worden uitgestrooid (Zach 8,12: ~AlV'h; [r:z<).
We merken op dat er morele aansporingen aan het adres van het volk voorkomen in Zach 1,1-6; 7,9-10; 8,16-19. Het is een selectie van geboden waarbij de
verinnerlijking opvalt (~k,b.b;l.Bi in jullie harten; Zach 7,10; 8,17)75. In hfst. 7–8
wordt aandacht gevraagd voor de sociale rechtvaardigheid, voor eerlijke rechtspraak en voor een authentieke houding bij het nakomen van de geboden. Als
Jeruzalem werkelijk een trouwe en heilige stad wil zijn, zal de bevolking dit moeten waarmaken en eraan moeten beantwoorden. JHWH bouwt Jeruzalem op, het
volk komt er wonen, maar het zal van de bewoners zelf afhangen of Jeruzalem
––––––––––
72
73
74

75

Beide teksten zijn na-exilisch; vgl. SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER, Zion – Ort der Tora,
109.
Deze berg staat vast (!wk Nifal; Jes 2,2; Mi 4,1). De stam !wk vast zijn is verwant aan de stam !ma
trouw zijn die weer verwant is met tm,a/ waarheid. Vgl. WILDBERGER, !ma, 181.
HANHART, Dodekapropheton, 513: “[…] die endzeitliche Bedeutung der Aussage wird dadurch
gewahrt, daß in allen Übersetzungen textgemäß der »Berg der Heiligkeit«, vdqh rh, adjektivisch,
als »heiliger Berg«, nicht als »Berg der Heiligkeit«, des Tempels als Wahrzeichen der irdischen
Stadt, bezeichnet wird: o;roj a[gion in G, mons sanctificatus in V, avydq arwj in S und T.”
Vgl. PETERSEN, Haggai, 311.
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met recht trouw en heilig genoemd kan worden. Het initiatief om Jeruzalem heilig en trouw te noemen, ligt bij JHWH, maar het volk zal deze veranderende
houding moeten overnemen. De restauratie van Jeruzalem is niet alleen een
bouwtechnisch, maar vooral een sociaal gebeuren. Jeruzalem moet een stad van
levende stenen zijn. Jeruzalem is in eschatologisch perspectief inmiddels bevolkt
(Wbv.yE zij zullen wonen; Zach 8,476); de pleinen zijn weer vol met ouderen en kinderen die er spelen. Dit is een ideaalbeeld: oud en jong vreedzaam bij elkaar. Alle
leeftijdsgroepen zijn in de stad vertegenwoordigd, en niemand hoeft afwezig te
zijn vanwege oorlogshandelingen, want er is vrede. Het komt er nu op aan van
Jeruzalem een rechtvaardige en trouwe stad te maken.
Zach 8 kan nog een precisering opleveren om het beeld van dochter Sion nader te bepalen. De impliciete auteur spreekt niet meer van ‘het volk van het land’
(Zach 7,5), maar van de rest van dit volk (hZ<h; ~['h' tyrIaev.; Zach 8,6.11.12). In
Hag komt hetzelfde syntagma voor (Hag 1,12.14; 2,2) met het verschil dat het
aanwijzend voornaamwoord hZ<h; dit ontbreekt. Bovendien worden in Hag
Zerubbabel en Jozua er telkens bij vermeld. Deze leidende figuren zijn in Zach 8
niet aanwezig; het accent ligt op het volk als zodanig, en het is bovendien een
eschatologische tekst. Van dit volk moet gezegd worden dat het gedecimeerd is;
het is niet meer het complete volk van voorheen, maar het volk zoals het uit de
ballingschap te voorschijn zal komen. Deze rest zal de zegeningen van JHWH
ontvangen77, als het waarachtig en eerlijk leeft (Zach 7,9-10; 8,16-17). We zouden op basis van de teksten die expliciet de toehoorders aanspreken mogen concluderen, dat dochter Sion beschouwd moet worden als de rest van het volk Juda
en Israël, dat weer in Jeruzalem is komen wonen. In Zach 2,10-16 wordt afwisselend gesproken van ‘jij’ (dochter Sion) en ‘jullie’, en in Zach 7–8 wordt ‘jullie’
afgewisseld met huis van Juda en huis van Israël in de eschatologische zin van
het woord. Op zeer verspreide plaatsen in de tekst komt dezelfde actant voor, en
daarom kunnen we ons een completer beeld van haar vormen.

––––––––––
76
bvy zitten als persoonvorm met als subject de inwoners van Jeruzalem kwam niet eerder voor; nog
wél een keer in Zach 14,11. Als participium mv. enk. voor Jeruzalems inwoners vinden we bvy
77

zitten in Zach 12,5.7.8.10; 13,1.
RUDOLPH, Haggai, 149: “Es bleibt also dabei, daß Jahwe seinem Volke wohlgesinnt ist und ihm
(12b [Zach 8,12]), obwohl es an Größe verloren hat (»Rest«), »das Alles«, d.h. den Boden des
heiligen Landes und seinen Ertrag zum Eigentum gibt.”
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Welk beeld van dochter Sion roept de tekst op? In Zach 8 zijn de ballingen
terug. Het wordt niet expliciet vermeld, maar moet uit de tekst begrepen worden.
De beschrijving die wordt geboden biedt de impliciete lezer voldoende aanleiding
zich een bevolkte stad voor te stellen. Een vergelijking van Zach 2,10-17 met
Zach 7–8 maakt duidelijk dat de restauratie van de tempel en van de gemeenschap zal afhangen van haar eigen inzet. Met de terugkeer van het volk en de
bouw van de tempel is de restauratie niet voltooid. Het nieuwe Jeruzalem komt
niet tot stand zonder de sociale inbreng van de bewoners zelf. Als het volk wil
dat JHWH echt in haar midden woont, zal het zelf aan de eisen van het nieuwe
Jeruzalem moeten beantwoorden.

10.4. Dochter Sion in Zacharia 9–13
In Zach 9 wordt de personificatie van Jeruzalem hernomen. Zach 9,9 is de
enige andere tekst waarin Sion als dochter wordt aangesproken, en waarin ze —
evenals in Zach 2,14 — wordt opgeroepen te juichen vanwege de komst van —
in dit geval — haar koning: “Juich uitbundig, dochter Sion, roep het uit, dochter
Jeruzalem. Zie, jouw koning komt tot je, rechtvaardig en gered is hij, nederig en
rijdend op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin.” Deze personificatie wordt door middel van het gebruik van het suffix %Ä (Zach 9,9.11.
12b.13) en het persoonlijk voornaamwoord T.a; jij (Zach 9,11) volgehouden tot in
Zach 9,1378. In Zach 9,12a is er sprake van ‘jullie’ (WbWv keert terug; imperatief
m. mv.) als expliciete toehoorder, waardoor er zich hier hetzelfde verschijnsel
voordoet als in Zach 2,10-16: de expliciete toehoorder wordt afwisselend toegesproken als collectief en als gepersonifieerde79.
Dat de personificatie in een tekst een literaire actant introduceert die zich in
zekere zin van het collectief losmaakt en zelfstandig acteert, blijkt uit Zach 9,1112. Daarin komt tweemaal ‘gevangenen’ voor: in Zach 9,12 worden ze ‘gevange––––––––––
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Wij pleiten ervoor om Zach 9,9-10 niet los van 9,11-17 te lezen. De volgende tekstindelingen
komen voor: PETERSEN, Zechariah, 56 (Zach 9,1-8.9-17) en HANSON, Dawn, 292 (Zach 9,117); contra SÆBØ, Sacharja (Zach 9,9-10.11-12.13-16a.16b-17); SMITH, Micah (Zach 9,1-8.910.11-17); VAN DER WOUDE, Zacharia (Zach 9,1-8.9-10; 9,11–10,2); MEYERS – MEYERS,
Zechariah (9,1-8.9-10.11-17).
Een dergelijke afwisseling komt in profetische literatuur veel voor; vgl. BERGES, Personifications,
57: “Already right from the beginning of the book [Jes 1–39] the reader is prepared to switch from
masc. pl. to masc. sg. and to fem. sg. forms which all point to one and the same reality, i.e. to Zion
and her country-side.”
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nen van hoop’ genoemd en opgeroepen naar de burcht terug te keren (WbWv
hw'q' T. hi ; yrEysia] !ArC'bli . keert terug naar de burcht, gevangenen van hoop); in Zach
9,11 zijn het de ‘gevangenen van dochter Sion’ (%yIr:ysia] jouw gevangenen)! We
moeten dit laatste syntagma niet zo verstaan dat dochter Sion een andere groep
mensen – wie zouden dat in dit geval moeten zijn? – gevangen houdt, maar zo
dat de gevangenen met dochter Sion geïdentificeerd moeten worden. Sion als gepersonifieerde vrouw heeft zich nog steeds niet losgemaakt uit de ballingschap.
Het thema van de ballingschap keert terug in de tekst, terwijl het in Zach 8 voorbij leek te zijn. In vergelijking met Zach 2,10-16 treffen we hier een andere volgorde aan van de thema’s van de uittocht van dochter Sion uit Babel en de intocht
van JHWH in haar midden. In Zach 9,9-10 wordt eerst gewag gemaakt van de
intocht van de koning in Sion’s midden, daarna wordt er alsnog gerefereerd aan
de ballingschap en het verblijf bij de vijand (Zach 9,11-12). In Zach 2,10-16
wordt eerst verwezen naar het thema van de ballingschap, en daarna naar de
intocht van JHWH in het (sedentaire) Jeruzalem. Beide thematieken hangen
nauw met elkaar samen. JHWH keert terug in het nieuwe Jeruzalem, dat herbevolkt is met de ballingen uit de gola. Het thema van de ballingschap is in Zach
9 nog steeds actueel!
Er is een aantal kwesties dat met het beeld van dochter Sion in Zach 9,9-17
samenhangt. Op de eerste plaats wordt er aan de titel ‘dochter Sion’ die van
‘dochter Jeruzalem’ toegevoegd (Zach 9,9). We kunnen vooralsnog in de tekst
geen semantisch onderscheid ontdekken tussen Jeruzalem en Sion. Op de tweede
plaats is er sprake van Sions verbondsbloed (%teyrIB.-~d:B. in het bloed van jouw
verbond; Zach 9,11). Omwille van haar bloed heeft JHWH de gevangenen laten
gaan uit de “put waarin geen water is.” Het einde van de ballingschap is door
JHWH bewerkt omwille van het offer van dochter Sion; zij heeft haar verbondsbloed gestort. De term ‘bloed van het verbond’ (tyrIB.h;-~d: bloed van het verbond) komt alleen nog in Ex 24,8 voor80, en in het Nieuwe Testament maar dat
blijft hier buiten beschouwing. Het voorzetsel B. in Zach 9,12 kan verschillende
betekenissen hebben. Het kan zijn dat de bevrijding plaatsvindt door middel van
––––––––––
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KUNZ, Ablehnung, 245, maakt ons nog op meer parallellen tussen Ex en Zach opmerkzaam, zoals
de theofanie (Ex 24,10.11; Zach 9,14) en de maaltijd (Ex 24,11; Zach 9,15). Er zijn ook significante verschillen. In Zach 9,11 wordt het verbondsbloed direct in verband gebracht met de bevrijding van de gevangenen; in Ex 24 ontbreekt een dergelijke rechtstreekse verbinding, hoewel het
boek Ex in zijn totaliteit wel in het kader staat van de bevrijding (xlv zenden in Ex 12,33; vgl. Zach
9,11: yTix.L;vi ik heb gezonden).
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het verbondsbloed (instrumentalis81); het bloed brengt in dit geval de bevrijding
tot stand. B. kan ook een causatieve betekenis hebben: JHWH bevrijdt op basis
van het bloed82. De causatieve betekenis ligt meer voor de hand: omwille van het
gesloten en met bloed bekrachtigde verbond stelt JHWH zijn bevrijdende daad
aan zijn verbondspartner Sion. JHWH sluit een verbond met het volk Gods. Het
gaat in Zach 9,11 niet om het bloed van een offerdier, maar om dat van Sion zelf.
Haar lijden heeft haar bloed en tranen gekost; omwille hiervan is er bevrijding
voor haar. Als vrouw en slachtoffer heeft zij haar bloed moeten geven. Zij heeft
in haar lijden het verbond beleefd, anders kan haar bloed geen verbondsbloed
genoemd worden. De ballingschap wordt voorgesteld als een gevangen zijn door
de volken; het kost Sion strijd zich hiervan te bevrijden. De volken hebben veel
meer greep op Jeruzalem dan in Zach 1–7, en het kost haar dan ook veel meer
moeite zich los te rukken.
Op de derde plaats staan we stil bij de betekenis van !ArC'bl
i . naar de burcht in
Zach 9,12. !ArC'bi betekent ‘burcht’ en is een hapaxlegomenon83; het kan dus niet
met andere bijbelteksten vergeleken worden. Men is daarom op zoek gegaan
naar alternatieven. BHS brengt een conjectuur aan (!ArC'bl
i . WbWv keert terug naar
de burcht > !AYci-tB; %l' Wbv'w> zij keerden terug naar jou, dochter Sion), maar deze
steunt niet op de versiones, en maakt de zin niet duidelijker: dochter Sion (Zach
9,9) zou naar dochter Sion (Zach 9,12) moeten terugkeren! LXX en Vg geven
beide ‘versterkte plaats’ of ‘burcht’ (ovcu,rwma en munitio) overeenkomstig de Hebreeuwse tekst, en deze interpretatie lijkt ons de meest voor de hand liggende84.
Jeruzalem als een vesting en een versterkte stad komen we meermalen tegen: 2S
5,7.9; 1Kr 11,5 (!AYci td:cum. vesting Sion), en is een geaccepteerde omschrijving
voor de hoofdstad van Juda. Dat Jeruzalem vergeleken wordt met een burcht is
goed te verantwoorden.
Soms wordt er een spiritueel alternatief gezocht en beschouwt men !ArC'bi
burcht als metafoor voor JHWH en het terugkeren in Zach 9,12 (bWv) als een
geestelijke terugkeer.
––––––––––
81
82
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Vgl. GESENIUS’ Hebrew Grammar, § 119 o-p.
Vgl. BODA, Haggai, 419: “The basis of this promised liberation is the ‘blood of my covenant with
you’.”
Soms wil men lezen in menigten (!ArC'bil.; HALAT I, 143).
SÆBØ, Sacharja, 54-55: “Als nom. loci auf !A- aus der Wortsippe rcb III ist aber die Form durchaus
möglich, und zwar hier als Kennzeichnung des Zions als einer sicheren, befestigten Stadt.”

262

DEEL 2 - HET BOEK ZACHARIA ALS LITERAIR DRAMA
Entscheidend ist aber die Frage, wer oder was als das Ziel des wbwv [keer terug] zu bestimmen ist.
Die Frage läßt sich sinnvoll beantworten, wenn der Ausdruck !wrcbl als Metapher für JHWH
verstanden wird. Denn in diesem Fall gerät V. 12a zu einer Umkehrforderung, einer
Umkehrforderung allerdings, die als Aufruf zur Schutzsuche bei JHWH angesichts des
bevorstehenden eschatologischen Kampfes zu verstehen ist. Die Angesprochenen sollen sich zu
JHWH wenden, gerade weil er sie zu Kampfmitteln im eschatologischen Kampf bestimmt hat85.

De terugkeer uit de ballingschap wordt als een geestelijke en morele terugkeer
verstaan, een zich keren naar JHWH. Deze uitleg van Zach 9,12aa past evenwel
beter in het kader van Zach 7–8 dan in de context van Zach 9. Ook zou het passen bij de proloog van Zach: de imperatief m. mv. van bWv Qal (WbWv keert terug)
treffen we aan in Zach 1,3.4 én in Zach 9,12. Wij achten de interpretatie van
!ArC'bi burcht als een metafoor voor JHWH mogelijk, maar zien er toch allereerst
een aanduiding in voor Jeruzalem.
Zach 9,13 is de volgende tekst die we in het kader van dit hoofdstuk bespreken: “want Ik heb Juda voor mij gespannen, de boog gevuld (met) Efraïm, en
jouw zonen, Sion, opgezet tegen jouw zonen, Griekenland, en Ik zal je gebruiken
als het zwaard van een held.” Er zijn twee redenen om deze tekst onder de aandacht te brengen. Op de eerste plaats worden Sion, Juda en Efraïm als wapens in
de hand van JHWH – die in de theofanie als een krijger verschijnt – voorgesteld,
en op de tweede plaats wordt Griekenland parallel aan Sion gepersonifieerd en
toegesproken. Er zijn in Zach 9,13 twee adressaten: Sion en Griekenland. Voor
sommigen is dit reden om !w 'y ' %yIn:B'-l[; tegen jouw zonen, Griekenland weg te
laten86, voor anderen om gedeeltelijk een niet-ideolecte vertaling te geven. Zo laat
LXX het suffix in het tweede geval weg (evpi. ta. te,kna tw/n ~Ellh,nwn) en elimineert Griekenland daarmee als adressaat in tegenstelling tot Sion (ta. te,kna sou
Siwn). We handhaven in Zach 9,13 de vermelding van twee adressaten87. De personificatie van steden of landen naast die van Sion is niet vreemd, zo blijkt ook
in Zach 9,1-7. Het is zelfs niet onmogelijk dat in Zach 9,13aa ook Juda en
Efraïm gepersonifieerd worden en als vocatief bedoeld zijn. We komen deze ver––––––––––
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KUNZ, Ablehnung, 253-254.
VAN DER WOUDE, Zacharia, 181, noemt een dergelijke “aanspraak van twee categorieën van
personen niet gelukkig en in ieder geval in poëzie plomp”; hij concludeert dan ook op dezelfde
bladzijde: “De woorden ‘tegen uw zonen, Jawan’ vormen naar onze stellige overtuiging een glosse
van latere hand (vgl. ook Duhm, Deden, Horst, Elliger). Zij verbreken de samenhang tussen de
twee oorspronkelijke hemistichen van vs. 13b (metrum 3+3).” OTZEN, Studien, 242, noemt de
vermeende glosse ‘schwerfällig’.
Klaagl 4,22 heeft ook een tweevoudige adressaat (dochter Sion en dochter Edom).
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taling tegen in de NEB88. Omdat Juda en Efraïm met Sion geïdentificeerd moeten
worden89, is dit niet zo vreemd. Dat Griekenland tegelijkertijd met Sion door
JHWH wordt aangesproken verbaast ons wel: twee aangesprokenen die elkaars
tegenstanders zijn. Waarom komt Griekenland zo ‘plomp’ als vocatief voor?
JHWH treedt met de omliggende volken in relatie op het moment dat Hij ook
met Sion in relatie treedt. Wat betreft dit laatste is er een precedent, zoals we
hebben gezien, in Zach 2,17: terwijl dochter Sion wordt toegesproken door
JHWH, richt deze zich, bijna onopgemerkt en over haar hoofd heen, tot de volken. Zo richt JHWH zich in Zach 9,13 tegelijkertijd tot Sion en tot Griekenland,
tot zijn eigen volk en tot de tegenstander. Door ook de volken aan te spreken,
erkent Hij impliciet hun betrokkenheid op Israël. Dat het hier gebeurt vanuit een
negatieve oor-logscontext doet daar niets aan af.
De vraag die overblijft is: tegen wie voert JHWH strijd? Er kan hierop maar
één antwoord zijn: Griekenland staat symbool voor de volken, en het is tegen
hen dat JHWH door middel van Sion het gevecht aangaat. De relatie van Israël
tot de volken blijft in het boek Zach ambivalent. Enerzijds worden de volken uitgenodigd om aan het leven van Israël te participeren (Zach 2,15; 8,20-23; 14,2021), anderzijds zijn de volken vijanden en blijven ze voor Israël een bedreiging
(Zach 1,15; 2,1-4.10-13; 10,9; 12,1-9; 14,1-5). Zach 9,13 past in deze collage
van teksten over de relatie tussen Israël en de volken. Het bijzondere is dat Israël
een instrument is in JHWH’s hand (vgl. Zach 12,2-3).
De strijd die JHWH samen met Sion levert tegen Griekenland mondt uit in een
overwinning. Dit is de context van de laatste verzen van Zach 9. Hoe moeilijk de
tekst van Zach 9,15-17 op zichzelf ook is, de grondgedachte is helder: “JHWH
van de machten zal hen beschermen” (Zach 9,15aa1) en “JHWH hun God zal
hen redden op die dag” (Zach 9,16aa). Een van de metaforen die in dit verband
wordt gebruikt, is voor ons onderzoek van belang: “als een kudde is zijn volk, ja,
de kroonstenen schitteren over zijn land” (Zach 9,16ab-b). Wat kan er met rz<n-E ynEba
. ;
kroonstenen bedoeld zijn? Volgens Willi-Plein gaat het bij rz<nE om een koninklijke
––––––––––
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Vgl. MASON, Haggai, 90v.93: “For my bow is strung, O Judah; I have laid the arrow to it, O
Ephraim.”
OTZEN, Studien, 45: “Die beide Reiche werden danach unter der Bezeichnung »Söhne Zions«
zusammengefasst.”
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diadeem90, en moet de metafoor hier begrepen worden als een metafoor voor het
koningschap van JHWH, dat zich na de strijd openbaart. Zijn kroon is bezet met
fonkelende stenen die op hun beurt een metafoor zijn voor de geredde schapen91.
In deze tekst is dus niet alleen JHWH aanwezig maar ook dochter Sion, die deelt
in de koninklijke waardigheid van haar God. JHWH wordt nog niet expliciet
Koning genoemd, maar de theologie is reeds in een beeld vervat aanwezig. Dat
dochter Sion een koninklijke waardigheid ontvangt bleek ook al in Zach 9,9
waar er evenwel nog van een andere koning sprake was.
Zach 10,1-2 is de laatste tekst in Zach 9-13 –– uitgezonderd de tekenhandeling in hfst. 11 –– waarin direct iemand wordt aangesproken: “Vraagt van
JHWH regen in de tijd van de voorjaarsregen.” Ook deze tekst brengen wij in
verband met de andere ‘jullie’-teksten. Er is nood aan regen, en alleen JHWH
kan hier iets aan doen (Zach 10,1)92. Het volk van Sion heeft zich echter gewend
tot terafim en waarzeggers; ze hebben zich laten leiden door dromen (Zach
10,2), en daarom is al die ellende over hen uitgestort. Het dieper liggende probleem echter is het gebrek aan leiding: h[,ro !yae-yKi want er was geen herder (Zach
10,2bb). Dit is de reden dat het volk zich tot de afgoden heeft gewend. De problematiek van de afgodendienst komt hier ter sprake, maar wordt niet uitgebreid
behandeld zoals in Deutero-Jes (bijv. hfst. 46). De impliciete auteur van Zach is
echter niet minder overtuigd van hun onmacht. Dochter Sion heeft haar ware betrekking tot JHWH nog niet gevonden, ze blijft zich nog op alternatieven richten.
De teksten in Zach 9–13 waarin sprake is van directe rede hebben we geanalyseerd. We richten ons nu op de andere teksten waarin Jeruzalem ter sprake
wordt gebracht. Hierbij worden ook die teksten betrokken waarin aan Jeruzalem
verwante namen worden gebruikt zoals Juda en Efraïm. Een kenmerk van Zach
9–11 is de aandacht voor de hereniging van het Noordrijk en het Zuidrijk. Dit
begint impliciet al in Zach 8,13 (‘huis van Juda en huis van Israël’), maar wordt
in Zach 9–11, met het gebruik van verschillende namen voor het Noordrijk (Israël [Zach 11,14], Efraïm [Zach 9,10.13; 10,7] en Jozef [Zach 10,6]) voortgezet.
––––––––––
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WILLI-PLEIN, Haggai, 171: “Dieses Diadem ist ein israelitisches Königsattribut (2Sam 1,10; 2Kön
11,12).”
WILLI-PLEIN, Haggai, 171; vgl. MASON, Use, 58: “A rapid transition of picture leads on to the
thought of the Israelites as precious stones in a crown.”
Zach 9 eindigde met het thema van de vruchtbaarheid.
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In Zach 9–11 is Sion sterk verbonden met Israël en Juda93 en met het ideaal van
hun hereniging. Dit is reeds te zien in Zach 9,10: de wereldwijde messiaanse
heerschappij komt tot stand doordat Efraïm en Jeruzalem (i.c. Juda) samen ontwapend worden. Ook in Zach 9,13; 10,6-7 worden beide samen genoemd. Eenmaal wordt het Noordrijk Israël genoemd (Zach 11,14; vgl. Zach 2,2; 8,13)94.
Het idee dat Israël (i.c. het Noordrijk) en Juda bij elkaar horen en in de
eschatologische visie ook weer bijeen gebracht worden, is een van de belangrijke
onderliggende onderwerpen in Zach 9–11. Dit blijkt met name uit Zach 9,1.
JHWH staat in betrekking tot een aantal omliggende steden zoals Hij in betrekking staat tot alle stammen van Israël (laer' f.yI yjeb.vi lKo)95. Tot de restauratiepolitiek behoort de hereniging van geheel Israël, althans in ideologisch opzicht.
Als Jeruzalem moet worden opgebouwd, de tempel er weer moet komen en de
omliggende gebieden geïncorporeerd worden (Zach 9,1-8; 10,10), moeten ook
de stammen van Israël zich herenigen96.
Juda en Israël krijgen in Zach 10,3-12 een verschillend accent. We merken
evenwel op dat Juda steeds als eerste wordt genoemd (vgl. Zach 2,2; 8,13; 9,13;
11,14). Juda is de bestaande plaats en het geografische perspectief van waaruit
Zach geschreven is. Efraïm moet erbij betrokken worden en mag niet worden
vergeten: de naam Israël is aan het Noordrijk te danken. In de theologie van
Zach wordt alles op alles gezet om Efraïm bij dochter Sion te laten horen.
However, it can be argued that the two chapters [Zach 9–10] complement one another: the
‘messiah’ was promised to Judah; for Ephraim the main hope must be to return from the dispersion
at all. The two chapters together give a statement of the future hope for the whole of Israel, within
the framework sketched in Jer 3:15-18: in those days there shall be new shepherds, a new
Jerusalem, new unity between Judah and Israel, and a joint return to the land of their ancestors97.

––––––––––
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MEYERS – MEYERS, Zechariah, 134: “The combination of Ephraim and Jerusalem, which stands
for the Kingdoms of Israel and Judah, thus represent all Israel.”
In Zach 9,1; 12,1 is Israël een aanduiding voor het geheel van het Noord- en het Zuidrijk.
Vgl. MEYES – MEYERS, Zechariah, 95: “Thus, although the term ‘tribe’ appears with decreasing
frequency in biblical texts dealing with the monarchy, and then with the Exile and the Restoration,
it never disappears. Indeed, in the exile and postexilic periods it takes on new meaning, especially
in its plural form and in construct with ‘Israel,’ to represent the ideal of the people restored in their
land”.
Vgl. KUNZ, Ablehnung, 82: “Die Restitutionserwartung, die ohne Zweifel in dem Ausdruck yjbX lk
larXy [alle stammen van Israël] mitschwingt, stellt ein nachexilisches Hoffen dar, das häufig im
Konnex mit einer Rückführung der Gola gesehen wurde. Als ein spätnachexilischer Beleg für ein
solches Hoffen auf Wiederherstellung des alten Stämmebundes steht Sir 36,10: Versammle alle
Stämme Jakobs und teile den Erbbesitz auf wie in der Vorzeit”; BODA, Haggai, 411; GOWAN,
Eschatology, 25.
LARKIN, Eschatology, 100.
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Het gaat de impliciete auteur niet alleen om de ideologie van de hereniging
van Juda en Israël, maar ook om de mislukking ervan. Dit blijkt in Zach 11. De
broederschap tussen Juda en Israël wordt symbolisch verbroken in v. 14. Er gebeurt hier het omgekeerde van wat er in Ez 37,15-28 gebeurde: de profeet
Ezechiël krijgt de opdracht om twee stukken hout te nemen, op de ene moet hij
schrijven “Juda en de Israëlieten die bij hem horen” en op de andere “Jozef, of
Efraïm, en heel Israël dat bij hem hoort”; vervolgens moet hij beide stukken hout
tot één geheel samenvoegen. Ondanks de verschillen tussen Zach 11,4-14 en Ez
37,15-28 is de (omgekeerde) gelijkenis treffend98. Een andere overeenkomst is
de vermelding van Jozef én Efraïm én Israël in beide tekstcomplexen (Ez
37,16.19; Zach 9,13; 10,6-7; 11,14). Wat in Zach 9–10 leek te kunnen worden
opgebouwd –– een relatie met de volken (Zach 9), terugkeer uit de ballingschap
(Zach 10) en een gelijke behandeling van Juda en Israël (Zach 9,13; 10,6; vgl.
Zach 2,2; 8,13) –– wordt nu opzettelijk en radicaal afgebroken. Er is geen verbond meer, noch met de volken (Zach 11,10), noch tussen Juda en Israël (Zach
11,14). Door deze schokkerende profetische handelingen creëert hfst. 11 een
zeer negatieve sfeer. Er is een omkering in de relatie tussen Israël en Juda. Dat de
eigen leiders in de restauratie van het na-exilische Juda een kwalijke rol hebben
gespeeld moge duidelijk zijn. Door hun laakbare optreden is een nieuw Israël,
zoals de impliciete auteur zich dat had voorgesteld, een verloren zaak. De namen
van de staven duiden op de oorspronkelijke heilswil van JHWH, maar menselijk
leiderschap heeft JHWH’s bedoelingen geblokkeerd: geen liefelijkheid, geen eendracht en broederschap.
Een van de doelstellingen van het vroeg na-exilische Juda wordt niet gehaald:
de hereninging van Juda met het Noordrijk99 en de incorporatie van de buurvolken naar groot-Israëlitisch voorbeeld. Zach 11 laat het failliet zien van de
beoogde broederschap en van het verbond met de volken. Er is een definitieve
breuk. De ballingen van Efraïm keren niet terug. Er komt een nieuwe tweedeling: de rest van Israël bevolkt Jeruzalem en Juda, de overigen blijven in de
diaspora. De aandacht zal zich uiteraard meer gaan richten op de rest in Juda en
––––––––––
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BODA, Haggai, 465: “This action represents a reversal of Ezekiel’s action in Ezekiel 37, in which
the earlier prophet unites two sticks, representing the northern and southern tribes, and dashes
hopes of an immediate restoration of the united kingdom, as reflected in Zechariah 9–10.”
Vgl. GOWAN, Eschatology, 21: “In many texts it is the return of all the exiles to the promised land
that is understood to be the necessary first step in the establishment of the new society of peace
that Israel hoped for.”
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Jeruzalem. Van daaruit gaat het verder en van daaruit wordt de toekomst opgebouwd. In eschatologisch perspectief komt het brandpunt van alle verwachtingen
te liggen in Juda en Jeruzalem.
In Zach 12 komt Jeruzalem geheel in het centrum van de aandacht te staan.
Het bevat een kwart van alle vermeldingen van Jeruzalem in Zach100. Het gaat
om Jeruzalem; ‘Sion’ wordt niet meer gebruikt. Jeruzalem staat in het middelpunt van de theologie van Zach en dat blijkt met name in deze laatste hoofdstukken. Jeruzalem wordt het centrum van de nieuwste ontwikkelingen en het beginpunt voor een nieuwe relatie met de volken. Na de mislukte (theologische) pogingen om de breuk tussen Noord en Zuid te helen (Zach 11) is de tijd rijp geworden voor een nieuwe en radicale keuze: Jeruzalem wordt het centrum. De onderlinge verhouding tussen Juda en Israël speelt in Zach 12 geen rol meer. Het accent komt te liggen op de hoofdstad van het nieuwe volk Gods.
In Zach 12,2aa.3a wordt Jeruzalem geïnstrumentaliseerd, maar niet meer als
wapen in JHWH’s hand zoals Juda in Zach 9,13101. De beschikbaarheid van
Jeruzalem staat in de context van de volken van de aarde die zich tegen Jeruzalem verzamelen om haar te bestrijden (Zach 12,2ab-b.3b). JHWH ‘plaatst’ Jeruzalem (~yf) en houdt haar de volken voor als een l[;r-: @s; (Zach 12,2a). Het zou
hier kunnen gaan om een cultische metalen schaal102, waarin het offerbloed
wordt opgevangen (Ex 12,22), of om een beker103, met bedwelmende wijn gevuld, die de tegenstander bij wijze van straf moet leegdrinken (swOK)104. De schaal
is dan een instrument in Gods hand om de mensen genadeloos te treffen. De
wijn der bedwelming brengt aan het wankelen en doet de mens struikelen. Van
de andere kant betekent @s; meestal drempel105, maar de moeilijkheid hierbij is
dat l[r niet ‘struikelen’ betekent106. De zin van de metafoor l[;r-: @s; is dat de volken vanwege Jeruzalem niet staande blijven, maar onzeker worden en komen te
vallen.
––––––––––
100
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Dit geldt overigens ook voor Zach 14.
Jeruzalem is het enige instrument dat overblijft; Juda, Sion, Efraïm en Griekenland worden niet
meer als zodanig, of helemaal niet meer, genoemd.
HALAT II, 720; OTZEN, Studien, 261.
BDB, 706: ‘goblet.’
Voor deze metafoor wordt echter meestal swOK beker gebruikt in combinatie met toorn (hm'xe) of met
bedwelming (hl'[er>T;h;); bijv. Jes 51,17.22; Jer 24,15.
HALAT II, 720; bijv. Re 19,27.
BDB, 947: ‘quiver, shake, reel’.
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De tweede metafoor die voor Jeruzalem gebruikt wordt, is die van ‘een steen
waaraan geen verwrikken is’107 (hs'm[' m
] ; !b,a, hefsteen; Zach 12,3a). Jeruzalem is
als een vaste en stabiele rots (vgl. Zach 3,9; 4,7). Ze zal bestand zijn tegen de
aanvallen van de volken (Zach 12,8aa.9) en ze zal op haar plaats blijven (Zach
12,6). Hieronymus verwees voor de uitleg van deze metafoor naar het gewichtheffen108; Elliger, Horst en Mitchell vertalen in navolging van deze kerkvader dan
ook met ‘Hebestein’109. De nadruk ligt op de onmogelijkheid om de steen van
zijn plaats te krijgen, en het is moeilijk te ontkennen dat er een verwijzing naar
de stabiliteit van Sion in schuil gaat110. Jeruzalem kan niet meer van haar plaats
verwijderd worden. Dit aspect van de Sionstheologie wordt in het vervolg van
Zach 12 bevestigd. Omdat de commentaar van Meyers – Meyers de associatie
met de sport vergezocht vindt — het veronderstelt een datering van de tekst in de
Makkabeese tijd — onderschrijft het de interpretatie van de steen als een verwijzing naar Sion: “Jerusalem as a precious stone will cause enormous difficulty
[…] to those who attempt to control her”111.
De eindstrijd is hard en Jeruzalem zelf ligt onder vuur. Ze zal niet aan beproeving, ballingschap en gedeeltelijke verwoesting kunnen ontkomen. Maar de
beschermwaardigheid van Jeruzalem krijgt een bijzonder accent; ze zal niet meer
van haar plaats verstoten worden (Zach 12,6; 14,10). Dit is een belangrijk verschil met het begin van het boek Zach, toen Sion nog verbleef bij Babel (vgl.
Zach 2,10-11). ‘Jeruzalem’ in combinatie met het participium vr. enk. (tb,vy, O gezeten) heeft steeds betrekking op het heden (Zach 2,11) of het verleden (Zach
7,7). Het gaat hierbij om een niet blijvende en onzekere toestand. Toen Jeruzalem
zich nog veilig waande in de periode vóór de ballingschap (Zach 7,7) bleek dat
toch van tijdelijke aard te zijn. En toen Sion zich koesterde in Babel (Zach 2,11)
mocht dit in de ogen van de profeet ook geen blijvende situatie zijn. Jeruzalem
krijgt aan het einde van het boek de verzekering voortaan op haar plaats te kunnen blijven: (~Øil'v'WryBi) h'yT,x.T; ~Øil;v'Wry> hb'v.y'w> Jeruzalem zal gezeten zijn op haar
plaats (in Jeruzalem) (Zach 12,6; 14,10). Er komen in Zach meer teksten voor
––––––––––
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VAN DER WOUDE, Zacharia, 243.
PL 25, 1509; CCL 76A, 861-862.
ELLIGER, Nahum, 156.159; HORST, Sacharja, 254-255; MITCHELL, Haggai, 322-223.
PETERSEN, Zechariah, 113: “It would be difficult to deny that something like the so-called Zion
tradition – as it is found, for example, in Pss. 46, 48, 76 as well as in Isa. 17:12-14 – undergirds
these verses.”
MEYERS – MEYERS, Zechariah, 317; vgl. LARKIN, Eschatology, 155.
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die getuigen van de veilige ligging van Jeruzalem. Zo wordt in Zach 14,11 het
voorafgaande vers nogmaals bevestigd: “Jeruzalem zal veilig gezeten zijn” (hb'vy. w' >
xj;bl, ' ~Øli v; W' ry>). Zach 2,8 drukt ook de toekomstige onschendbaarheid uit van Jeruzalem: ~Øl
i v; W' ry> bveTe Jeruzalem zal gezeten zijn. Dit lijkt in tegenspraak met Zach
2,10-11, maar het gaat hier om een toekomstige ideale werkelijkheid die in het
visioen wordt verbeeld en die in de actualiteit nog niet gerealiseerd is.
De centrale plaats van Jeruzalem in de theologie van Zach, die een gevolg is
van het mislukken van het groot-Israël, brengt een nieuwe tegenstelling aan het
licht. Hoe verhouden Jeruzalem en Juda zich tot elkaar? De exclusieve aandacht
die er is voor Jeruzalem, doet de vraag opkomen welke plaats er nog is voor
Juda. Als Jeruzalem het centrum wordt van de wereld, blijft ze dan nog de hoofdstad van Juda? En als de volken naar Jeruzalem komen, gaan ze dan aan Juda
voorbij? Welke rol heeft Juda naast Jeruzalem te vervullen in de nieuwe constellatie? Dit probleem komt in Zach 12,1-7 aan de orde, en de impliciete auteur
wijst ons een weg112. In Zach 12,2b.5.6.7 blijken de twee entiteiten op verschillende
wijzen een relatie met elkaar te hebben113. Er komt in deze verzen ook een aantal
syntactische problemen voor (cruces interpretum), die we achtereenvolgens (gedeeltelijk in excursussen) zullen bespreken.
Excursus: syntaxis van Zacharia 12,2b
De syntaxis van Zach 12,2b is ingewikkeld en de tekst lijkt corrupt te zijn. De
syntagma’s l[; rwOcm' een belegering tegen (Dt 20,20; Ez 4,2; Mi 4,14) en hy''h'
rwOcM'b; in staat van belegering zijn (Ez 4,3) zijn bekend en helder, maar worden
hier beide op ongelukkige wijze gecombineerd (l[; rAcM'b; hy<hy. I het zal zijn in de
belegering tegen). Zach 12,2b kan het beste begrepen worden als een elliptische
zin: “ook tegen Juda zal er een belegering zijn in de belegering tegen Jeruzalem”114. Juda ontkomt niet aan de belegering die voor Jeruzalem gelegd wordt;
Juda zelf moet ook verlost worden (Zach 12,7). Otzen115 merkt op dat een landstreek eigenlijk niet belegerd kan worden, en wil daarom hd''Why>-l[; tegen Juda
––––––––––
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In Zach 14,14 wordt nog eenmaal aan dit probleem gerefereerd.
WILLI-PLEIN, Haggai, 197: “Das Nebeneinander von Juda und Jerusalem als grundsätzlich
getrennten Größen ist bemerkenswert.”
Een letterlijke vertaling die we hebben verwerkt tot: “en ook Juda zal vallen als Jeruzalem wordt
belegerd.” Vgl. OTZEN, Studien, 261; JUNKER, Nahum, 177: “Aber auch wider Juda wird
(Bedrängnis) sein bei der Bedrängnis wider Jerusalem.”
OTZEN, Studien, 261-262.
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wijzigen in hd'W' hy>-yre[' de steden van Juda. Mede omdat de betekenis niet fundamenteel wijzigt, lijkt ons dit voorstel onnodig.
*

*
*
Excursus: syntaxis van Zacharia 12,5b
Zach 12,5b heeft eveneens een moeilijke syntaxis: “een kracht voor mij [zijn]
de inwoners van Jeruzalem in JHWH van de machten hun God” (ybevy. O yli hc'ma
. ;
~h,yhela{ / tAab'c. hw'h' yB; ~Øli v; W' ry>). In de masoretische interpretatie komt de kracht toe
aan de stamhoofden van Juda die zich collectief uitdrukken in een 1e pers. enk.
(yli hc'ma
. ; een kracht voor mij). De inwoners van Jeruzalem zijn een kracht voor
de stamhoofden van Juda116. Afgezien van de twijfelachtige inhoud van deze interpretatie verliest Zach 12,5bb zijn syntactische functie in de zin: tAab'c. hw'h
' yB;
~h,yhela{ / in JHWH van de machten hun God is een bijstelling bij ‘kracht’ en niet
bij ‘bewoners van Jeruzalem’. Het is misschien eenvoudiger om een kleine wijziging in de tekst aan te brengen: ~Øil;v'Wry> ybev.yO yli117 voor mij de inwoners van
Jeruzalem > ~Øil;v'Wry> ybev.yOli voor de inwoners van Jeruzalem: de inwoners van
Jeruzalem vinden hun kracht in JHWH hun God118. Maar wat betekent deze belijdenis in de mond van de Judeeërs? Een laatste mogelijkheid is de
comparativus. l. moet dan begrepen worden zoals het gangbare !ymi119: “Sterker
dan ik [wij] zijn de inwoners van Jeruzalem door JHWH van de machten, hun
God.” De Judeeërs voelen zich minderwaardig ten opzichte van Jeruzalem, dat
zich juist groter voelt (Zach 12,7). In dit geval hoeft er geen verandering aangebracht te worden in de tekst. De Judeeërs putten voor zichzelf uit de kracht die
de inwoners van Jeruzalem in JHWH vinden. De conjectuur die wij acceptabel
zouden vinden (ybevy. l
O i voor de inwoners in plaats van ybevy. O yli voor mij de inwoners) komt sterk in de richting van onze keuze120.
––––––––––
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PETERSEN, Zechariah, 105: “My strength resides in the habitants of Jerusalem.”
Het valt wel op dat zowel hier als in Zach 12,10 het voornaamwoord m. enk. in combinatie met een
prepositie problemen oplevert (Zach 12,5: yli voor mij en Zach 12,10: yl;ae tot mij).
Bijv. LAMARCHE, Zacharie, 73: “La force des habitants de Jérusalem est en Yahweh Sabaoth,
leur Dieu” en GAIDE, Jérusalem, 114: “La force des habitants de Jérusalem est en YHWH des
armées, leur Dieu.” Er is hier dan sprake van dittografie (vgl. GAIDE, Jérusalem, 118).
Vgl. VAN DER WOUDE, Zacharia, 230.
Er zijn voor de tekst nog vele andere conjecturen voorgesteld, waarvan die van OTZEN, Studien,
187 (yl > ~bl voor mij > hun hart) en van HANSON, Dawn, 357 (~hyhla twabc hwhyb ~lvry ybvy
wlhc ~a als de inwoners van Jeruzalem zouden schreeuwen tot JHWH van de machten hun God)
het meest opvallend zijn. Otzen vindt dat de Judeeërs iets negatiefs over de inwoners van Jeruzalem moeten zeggen: ‘de inwoners van Jeruzalem hebben hun hart verhard tegen JHWH en Hanson
vertaalt een conditionele zin: “indien de inwoners van Jeruzalem zouden juichen in JHWH van de
machten hun God.”
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*

*
*
De impliciete auteur wil in Zach 12,2 uitdrukken dat Juda mede slachtoffer
wordt als Jeruzalem wordt belegerd door de volken. We hechten eraan om Zach
12,2a en 12,2b samen uit te leggen en met elkaar in verband te brengen (~g:w> en
ook). Zowel Jeruzalem als Juda zullen door de volken onder de voet worden
gelopen121. Zach 12,2b blijft een twijfelachtige tekst, maar we hebben de keuze
gemaakt dat Jeruzalem en Juda hier beide belegerd worden (vgl. LXX). Het feit
dat beide apart worden genoemd, is al wel een aanduiding dat er sprake is van
twee entiteiten. In Zach 12,5 spreken de Judeeërs positief over de inwoners van
Jeruzalem. Ze kijken naar de hoofdstedelingen en bewonderen hun kracht. De
volken zullen proberen om Juda onder de voet te lopen, maar Jeruzalem zal sterk
staan en zich niet laten overmeesteren. En de weerstand van Jeruzalem zal ook
de weerstand van Juda vergroten122.
Jeruzalem heeft haar veilige ligging te danken aan de beschermende invloed
van Juda. De steden van Juda vormen een buffer voor Jeruzalem tegen de zich
opdringende volken. Juda is als een vuurfakkel die links en rechts uitslaat en de
volken verteert (Zach 12,6). Dit beeld sluit aan bij het beeld van Zach 2,9 waar
JHWH zelf een beschermend vuur is rondom Jeruzalem. Ook Juda is een instrument in JHWH’s hand: het biedt bescherming aan de stad die in zijn midden
veilig gelegen moet zijn.
De tekst die in filologisch opzicht het minst omstreden is, is Zach 12,7: als de
volken Jeruzalem aanvallen, zal eerst Juda verlost worden, daar het huis van
David en de inwoners van Jeruzalem123 zich niet verheven mogen voelen boven
de omliggende gebieden en steden (Zach 12,7). Vooraleer Jeruzalem ingenomen
kan worden, moeten de steden van Juda gepasseerd worden. Gods verlossende
kracht richt zich daarom allereerst op Juda (Zach 12,7a), en de reden daarvoor
is dat Jeruzalem zich boven Juda dreigt uit te steken (Zach 12,7b). Er leven
spanningen tussen de hoofdstad en het achterland. Alle aandacht gaat naar Jeruzalem, en zij dreigt zich trots te voelen. De omgeving verliest haar status en voelt
zich minderwaardig.
––––––––––
121
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Vgl. HANSON, Dawn, 357; WILLI-PLEIN, Haggai, 191.
WILLI-PLEIN, Haggai, 197-198.
Nota bene: niet Jeruzalem!
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Er bestaat een rivaliteit tussen Juda en Jeruzalem, een rivaliteit die gevoed wordt door een minderwaardigheidsgevoel van het platteland tegenover de grote stad, die ‘meer’ heeft, omdat Gods
huis in haar midden staat. God beschikt over middelen om dergelijke gevoelens door de loop der
gebeurtenissen te logenstraffen: de activiteit zal van Juda uitgaan en de het platteland bedreigende vijanden zullen eerder vernietigd worden dan dat de druk op Jeruzalem wordt opgeheven124.

De impliciete auteur wil ons niet de indruk geven dat Juda wordt achtergesteld
bij Jeruzalem, hoe belangrijk die stad ook is voor de identiteit en voor het religieuze en politieke leven van het na-exilische heropgerichte staatje. Voor de
onaantastbaarheid van Jeruzalem mag Juda niet worden opgeofferd. Juda deelt
eerder in de bescherming die Jeruzalem geniet; het heeft zich niet voor niets sterk
gemaakt voor de bescherming van de hoofdstad. Toch is het onontkoombaar dat
Jeruzalem de aandacht trekt en krijgt.
Samenvattend mogen we zeggen dat Juda in Jeruzalem zijn meerdere ziet,
maar haar ook beschermt, en zich positief over haar uit laat. Er is een zekere
dichotomie maar JHWH wil deze overwinnen. De impliciete auteur is niet genegen om de belangen van Juda en Jeruzalem op te voeren en te zeer met elkaar in
tegenstelling te brengen. Ook Tigchelaar pleit ervoor de tegenstellingen tussen
Jeruzalem en Juda niet te overdrijven125. Als we het eerste gedeelte van Zach 12
overzien concluderen we dat Jeruzalem aanvankelijk als instrument in de hand
van JHWH wordt ingezet tegen de aanval van de volken. Zowel Juda als Jeruzalem worden een instrument; ze worden ook samen gered en verlost. De auteur is
“describing Jerusalem’s role in becoming an instrument of her own salvation
[…]”126. In Zach 12,9 wordt de intentie van JHWH nogmaals samengevat:
JHWH zal de volken verdelgen127. Jeruzalem is onschendbaar; ze wordt aangevallen (Zach 12,2.3.9) maar ook telkens weer bevrijd (Zach 12,4.6.7.8.9).
Excursus: Juda en Jeruzalem in Zacharia 2,2
In tegenstelling tot Zach 12 vormt Juda in Zach 1–8 de natuurlijke setting
voor Jeruzalem en is er geen sprake van een spanning of oppositie. Beide entiteiten trekken samen op (Zach 1,12; 2,16; 8,15). Dit geldt ook voor Zach 2,2 waar
Juda, Israël en Jeruzalem tezamen door de horens van de volken worden ver––––––––––
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VAN DER WOUDE, Zacharia, 243.
TIGCHELAAR, Prophets of Old, 120-123.
MEYERS – MEYERS, Zechariah, 327.
In Zach 12,5-8 werden de volken niet vermeld, en ging het uitsluitend over Jeruzalem en Juda.

273

10. DOCHTER SION

strooid. De vermelding van Jeruzalem (en van Israël) is tekstueel hier echter
twijfelachtig. De combinatie en de volgorde van de geografische namen is ongebruikelijk128. Het asyndetische laer' f.yI-ta, Israël zou een appositie kunnen zijn bij
hd'W' hy>-ta, Juda om aan te geven dat Juda het ware Israël is, of het zou een toevoeging kunnen zijn om aan te geven dat óók het Noordrijk in de ballingschap was
betrokken129. In Zach 2,4 wordt alleen Juda genoemd (2,4ba) en het ‘land Juda’
in 2,4bb. Dit is een opvallende tegenstelling met het algemene en brede perspectief van Zach 2,2. Er bestaat met betrekking tot Zach 2,2 in de overgeleverde teksten een aantal verschillen. De masoretische traditie is eenduidig (“Juda, Israël
en Jeruzalem”). BHS stelt voor om Israël en/of Jeruzalem als een glos te beschouwen, maar hiervoor bestaan geen tekstgetuigen. De LXX laat in Zach 2,2
Jeruzalem weg en verbindt Israël syndetisch met Juda (to.n Ioudan kai. to.n
Israhl). In Zach 2,4ba wordt er na Juda toegevoegd “en Israël verbrijzelden zij
[de horens].” Het ‘land Juda’ in Zach 2,4bb wordt in LXX vervangen door th.n
ghn kuri,ou. Er bestaan enige variaties in de Griekse handschriften. Zo heeft Origines Jeruzalem toegevoegd in Zach 2,2 op basis van de Hebreeuwse tekst en andere vertalingen130. De bedoeling van de impliciete auteur is duidelijk: Juda, Israël en Jeruzalem deelden in het verleden hetzelfde lot. De ontwikkelingen hebben niet altijd aan het ideaal beantwoord, en de realiteit is soms anders, maar het
ideaal blijft gehandhaafd. Dat de hereniging tussen Juda en Israël niet is gelukt
en een achterhaalde ideologie blijkt te zijn, mag er niet toe leiden dat vervolgens
ook nog Jeruzalem tegen Juda wordt uitgespeeld.
*

*
*
In Zach 12,1–13,1 wordt de aandacht gevestigd op een aantal Judeese en
Jeruzalemse gremia die alleen in deze perikoop voorkomen, en die sterk het
beeld van Jeruzalem bepalen. Sommige sociale groeperingen komen meermalen
voor (‘bewoners van Jeruzalem’, ‘huis van David’ en ‘stamhoofden van Juda’)
en een andere eenmaal (‘tenten van Juda’). Het belangrijkste syntagma is ~Øl
i v; W' ry>
ybevy. O inwoners van Jeruzalem (mv.; Zach 12,5; 13,1) of ~Øli v; W' ry> bveyO inwoner van
Jeruzalem (enk.; Zach 12,7.8.10), dat vertaald kan worden met ‘inwoner(s) van
––––––––––
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MEYERS – MEYERS, Haggai, 138: “The manuscripts and versions have changed the text because
the combination and the order of the three names is unusual. More to be expected would be ‘Israel
and Judah’ or ‘Judah and Jerusalem.’ The latter would be most appropriate for the time.”
Vgl. MEYERS – MEYERS, Haggai, 138; RUDOLPH, Haggai, 81; CHARY, Aggée, 65.
RAHLFS, LXX, a.l.
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Jeruzalem’131. Samen met ‘huis van David’ (Zach 12,7.8.10.12; 13,1) wordt hiermee de gehele bevolking van Jeruzalem aangeduid (leiders en burgers). We hebben deze teksten besproken in hoofdstuk 9. Het is hier belangrijk dat we gezien
hebben dat Jeruzalem als stad bestaat en inwoners heeft die samen acteren en
Jeruzalem vertegenwoordigen.
In Zach 9–13 hebben er zich met het oog op dochter Sion belangrijke ontwikkelingen voorgedaan. Jeruzalem wordt opnieuw gepositioneerd te midden van de
vijandige volken. De heilstijd waarin Jeruzalem als een nieuwe stad opbloeit en
waarin de volken uit vrije wil en met goede bedoelingen naar Jeruzalem komen
(Zach 8,20-23) breekt nog niet aan. Dit betekent ook dat het thema van de ballingschap terugkeert. Jeruzalem moet zich opnieuw van de volken losmaken, en
opnieuw klinkt de oproep ‘keert terug’ (Zach 9,12). Deze terugkeer gaat gepaard
met de strijd waaraan Israël zelf moet deelnemen, en zoals die uit Zach 1–7 niet
bekend is. Het verlangen leeft op dat met deze nieuwe terugkeer tevens geheel
Israël zal worden herenigd, en dat Juda en Israël zich met elkaar verzoenen.
Waarom speelt het paradigma van de ballingschap opnieuw een rol? Dit beantwoordt toch niet aan de historische werkelijkheid in de eerste helft van de vijfde
eeuw! Waarom komen de volken opnieuw als vijanden ten tonele? Zij speelden
in het begin van de Perzische periode toch geen rol van betekenis en vormden
toch geen reële bedreiging! De nieuwe belangstelling voor de volken en de ballingschap heeft te maken met het theologische concept dat van Jeruzalem in
Zach 1–8 is ontworpen. Als Jeruzalem een zo universele betekenis krijgt, moeten
ook de volken een plaats krijgen in het nieuwe bestel, tenzij men ervan uit zou
gaan dat ze alle moeten worden vernietigd. Dit is niet het geval. Maar ook een
ongeconditioneerde acceptatie van de volken is evenmin mogelijk gezien de ervaringen van Israël met de volken in het verleden en de verwachtingen voor de
toekomst. De volken zijn in het verleden dikwijls vijanden geweest, en in de toekomst zal dat ook zo blijven. Er is in Zach 9–13 geen actuele en historische be––––––––––
131

Het commentaar van Meyers – Meyers kiest, op basis van een studie van Gottwald (N.K.
GOTTWALD, The Tribes of Yahweh, Maryknoll 1979), voor leaders. In deze studie analyseert
Gottwald alle vermeldingen van bvy (‘to dwell, inhabitant’) in de bijbel, en komt tot de conclusie
dat het participium een ellips is van de uitdrukking “ ‘sitting on (the throne of) X’ which is the same
as saying ‘ruling X’ ” (MEYERS – MEYERS, Haggai, 437 [uitleg bij Zach 8,20]). Wij betwijfelen
of deze conclusie zo’n algemene geldigheid heeft, dat ze ook in Zach 12–13 van toepassing is. bvy
moet geassocieerd worden met ‘gezeten zijn’ en vertaald worden met ‘ingezetene(n)’ en niet met
‘op de troon gezetene(n)’; vgl. BUBER – ROSENZWEIG: ‘Insasse’.
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dreiging van de volken, maar Israël wil zich wel rekenschap geven van de plaats
die het de volken kan geven in zijn theologie. Hoe kunnen de volken in het denken over Jeruzalem een plaats krijgen?
De pogingen om Juda en Israël te hereningen en om de volken in een verbond
met Israël te laten leven, blijken niet tot resultaat te leiden. De impliciete lezer
ervaart dit op pijnlijke wijze, want JHWH breekt kapot wat vanwege menselijke
tegenwerking niet geheeld kan worden. Het concept van een nieuw Israël wordt
omwille van deze mislukking niet langer gebaseerd op een verbroedering van
Juda en Israël, maar op de centraliteit van Jeruzalem (Zach 12). De Sionstheologie krijgt een hernieuwd exclusief uitgangspunt. Jeruzalem wordt een bewoonde stad die stevig op haar plaats gelegen is zoals in de voor-exilische tijd.
Hier zal zich de heilvolle toekomst realiseren. Dit geldt op de eerste plaats voor
Israël, en vooralsnog niet voor de volken. Zij zullen Jeruzalem blijven aanvallen,
maar er niets tegen kunnen uitrichten. De omwenteling in het theologische denken over de toekomst vindt plaats in het derde deel van de compositie van Zach
1–14. Er volgt echter nog een apotheose, want het theologische concept is nog
niet ten einde gedacht.

10.5. Dochter Sion in Zacharia 14
Het laatste hoofdstuk van Zach vormt de afronding van de Sionstheologie van
het boek. Diverse elementen worden in een nieuw totaalconcept ondergebracht.
Er zijn parallellen met de voorafgaande hoofdstukken maar er worden ook
nieuwe ideeën ontwikkeld. De onschendbaarheid van Jeruzalem wordt bevestigd
tegen beter weten in, want de aanvallen van de volken zijn menigvuldig. Jeruzalem wordt bedreigd, ingenomen en de bevolking wordt omgebracht, of gedeporteerd en beproefd. De situatie in de openingsscène van Zach 14 is ernstiger dan
die in Zach 12: Jeruzalem is niet helemaal onaantastbaar. De aanvallen van de
volken leiden tot een deportatie en een decimering van het aantal inwoners (Zach
14,2.5). Bovendien verzamelt JHWH zelf de volken tegen Jeruzalem (Zach
14,2aa: hm'xl
' M. li ; ~Øli v; W' ry>-la, ~yIAGh;-lK'-ta, yTips. a; w' > Ik verzamel de volken tegen Jeruzalem voor de strijd). Dit is duidelijk een andere visie dan die van hfst. 12, waar
het gevaar werd afgewend, de volken gewond en gestraft132. De stad Jeruzalem
––––––––––
132

Vgl. REVENTLOW, Propheten, 123.

276

DEEL 2 - HET BOEK ZACHARIA ALS LITERAIR DRAMA

wordt geflankeerd door de Olijfberg (Zach 14,4), in werkelijkheid een berg die
boven de tempelberg uitsteekt, en waar Jeruzalem, gezien vanuit het oosten, achter schuilgaat. Deze beschermende berg splijt echter uiteen, zodat Jeruzalem
bereikbaar wordt. Het uiteengaan van de Olijfberg geeft de bevolking van Jeruzalem ook de mogelijkheid om de stad te ontvluchten en een veilig heenkomen te
zoeken, en om later weer naar Jeruzalem terug te keren samen met JHWH.
In Zach 14,1-5 wordt er voor de laatste keer gesproken tot een vrouwelijk personage: “jouw bezittingen worden verdeeld in jouw midden” (Zach 14,1b). Het
gecombineerde gebruik van de 2e pers. vr. enk. en de 2e pers. m. mv. in samenhang met JHWH als spreker is kenmerkend voor Zach 14,1-5: %BErq> B
i . %lElv' . jouw
buit in jouw midden (Zach 14,1); ~T,s.n:[w>] jullie zullen vluchten en %M''[I met jou
(Zach 14,5). De samenhang tussen de spreker en de toegesprokene, en de band
met andere teksten in Zach, vereist dat we de Hebreeuwse tekst zo veel mogelijk
handhaven. De door BHS voorgestelde wijzigingen133 laten we op één na (%M''[i
met jou > wOM[i met Hem; Zach 14,5; infra) achterwege. Omdat er geen vertelcontext aanwezig is, en omdat de tekst van Zach 14,1-5 als zodanig betrekking heeft
op de lotgevallen van Jeruzalem, ontdekken we hier voor de laatste keer dochter Sion
als actant. Jeruzalem wordt niet geïntroduceerd; dat zij met jij (vr. enk.) wordt bedoeld, moeten we afleiden uit de context van het hele boek Zach134. De volken worden door JHWH verzameld om tegen Jeruzalem ten strijde te trekken. De buit,
door hen op Jeruzalem behaald, wordt in de stad zelf verdeeld. Het is Jeruzalems
buit die in haar midden wordt bijeen gebracht, om precies te zijn: de goederen
die de volken op Jeruzalem hebben buitgemaakt worden in de stad zelf verdeeld.
Deze interpretatie van Zach 14,1 ontlenen we aan Zach 14,2, waar de volken Jeruzalem innemen en plunderen135.
Het gebruik van de 2e pers. vr. enk. komt nog één keer voor, en wel in Zach
14,5b (“JHWH mijn God[136] zal komen en alle heiligen met jou”). Het gebruik
––––––––––
133

134
135
136

Zach 14,2: yTip.s;a'w> Ik zal verzamelen > hwhy @saw JHWH zal verzamelen; Zach 14,5: %M''[i met jou
> wOM[i met Hem (vgl. LXX: metV auvtou/); Zach 14,5 yr:h'-ayGE het dal van mijn bergen > ~wONhi-ayGE
Hinnomdal. De meeste moderne vertalingen richten zich op TM, en zijn terecht zeer terughoudend in het aanbrengen van conjecturen.
Iets dergelijks vinden we ook in Jes 51–54; STECK, Zions Tröstung, 258 noemt het “die 2.p.sg.fem.Stücke.”
OTZEN, Studien, 267, spreekt van de “»Technik des Vorgreifens«: eine spätere Begebenheit wird
in den Vordergrund geschoben, um die Stimmung, die die ganze Darstellung beherrscht, anklingen
zu lassen.” Zach 14,1 vat samen wat er vanaf 14,2 wordt verteld.
yh;l{a/ hw''hy> JHWH mijn God; de profeet heeft ongemerkt het woord van JHWH overgenomen.
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van het persoonlijk voornaamwoord roept twijfels op daar deze lezing inhoudelijk onlogisch is en de versiones eenstemmig een andere lezing hebben. In Zach
14,5a zegt de profeet dat Jeruzalem, dat door de volken wordt aangevallen en geplunderd (Zach 14,2), zal ontkomen door een vallei die als een vluchtweg door
JHWH is gecreëerd (Zach 14,3-4). In Zach 14,5b verschijnt vervolgens JHWH
en alle heiligen met jou137/Hem (metV auvtou/138). Alvorens we een drietal interpretaties onderscheiden, geven we eerst een tweetal mogelijkheden voor de betekenis van ‘alle heiligen’. Vele commentaren verstaan onder ~yvidqo -. lK' de engelen of
andere hemelbewoners139. In apocalyptische teksten is dit zeker niet ongebruikelijk140. ‘Alle heiligen’ kan echter ook begrepen worden als de terugkerende bewoners van de stad of de heilige rest (vgl. Jes 4,2-3)141; deze betekenis past goed in
de context van Zach 14,1-5.
De TM-lezing %M'[' i met jou (Zach 14,5) veronderstelt een vrouwelijk personage
dat met JHWH terugkeert naar Jeruzalem. Jeruzalem zelf is echter vast op haar
plaats gezeten (Zach 12,6; 14,11), en beweegt niet meer zoals in Zach 2,10-11.
De Hebreeuwse lezing levert moeilijkheden op. De lezing van LXX gaat ervan uit
dat JHWH naar Jeruzalem terugkeert samen met de rest van Israël (“alle heiligen”). Zij keren naar hun stad, waaruit ze verdreven waren, terug en nemen haar
weer als hun woonplaats in. Dit is een overzichtelijke interpretatie, die past in de
context. Er is een derde alternatieve lezing mogelijk die weliswaar trouw blijft
aan de TM, maar vergezocht is. Het suffix %-' is normaliter vrouwelijk, in de
pausa-vorm kan het echter ook mannelijk zijn142. De keuze voor %-' in de pausavorm veronderstelt dat JHWH rechtstreeks door de profeet wordt aangesproken
(“alle heiligen keren terug met U”). Hier is echter een belangrijk argument tegen
in te brengen. JHWH wordt in Zach 14 nergens aangesproken; de profeet gebruikt wel ‘JHWH mijn God’ (Zach 14,5) maar dit is geen directe communicatie met JHWH. De lezing van LXX heeft de voorkeur, omdat deze het beste past
––––––––––
137
138
139
140
141

142

TM.
LXX, Vg, Tg, Pesh ( < TM: wOM[i met Hem).
PETERSEN, Zechariah, 143: ‘minor deities’; GAIDE, Jérusalem 148: ‘les anges’.
HANSON, Dawn, 375: “Later apocalyptic writings tend to combine the saints of Yahweh’s
congregation with the divine participants in the end-time battle.”
MASON, Haggai, 126: ‘those who have remained faithful during the apostasy’; VAN DER WOUDE,
Zacharia, 258: “Met de heiligen zijn in dat geval niet de engelen, maar de YHWH-getrouwe gelovigen bedoeld, [...]. Met de heiligen is impliciet verwezen naar de gereinigde gemeente van de
eindtijd […].”
Vgl. JOÜON – MURAOKA, Grammar, 656; LETTINGA, Grammatica, 148.
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in de context van Zach 14, en omdat de profeet in Zach 14,5 het woord van
JHWH overneemt. Na de vlucht van de rest verschijnt JHWH opnieuw, en doet
daarmee ook deze rest terugkeren. De inwoners van Jeruzalem keren samen met
JHWH terug van de vlucht, nadat het gevaar geweken is, en nemen Jeruzalem
definitief in bezit.
Een nieuw element in de theologie van Jeruzalem vinden we in Zach 14,8: een
constante stroom van levend water die zorgt voor een paradijselijke omgeving143.
De beschrijving blijft summier, en beperkt zich tot de waterbron in Jeruzalem.
Van de heilstijd zelf wordt geen beschrijving gegeven144; dit gebeurde wel in Zach
8,12: “want er zal zaad van vrede zijn, de wijnstok zal zijn vruchten geven, de
aarde haar producten, en de hemel zijn dauw, en ik zal de rest van dit volk al
deze dingen doen erven.” Het is opvallend dat in Zach 8 en 14 een (korte) vermelding van een paradijselijke situatie voorkomt. Berges merkt dit verschijnsel
ook op in het boek Jes: “It seems to be no coincidence that the song of thanksgiving
in Isa. 12, at the very end of the first main section of the book, refers likewise to
water in relation to Zion and the nations”145. In het eschatologische Jeruzalem is er
een waterbron om een paradijs te creëren146; de paradijselijke oertoestand wordt
in gedachten opgeroepen147. Eschatologische teksten nemen voorstellingen uit de
scheppingsordening op in een nieuw theologisch concept, waarin de bijdrage van
de mens herkenbaar is. De beschrijving van het eschaton als paradijs gaat samen
met de beschrijving van de heilige stad, hoog gelegen op een getransformeerde
omgeving, zodat ze alle aandacht krijgt, van verre te zien is, en bovendien veilig
gelegen (Zach 14,11).
Jeruzalem wordt boven haar omgeving uitgetild; het transformatieproces
wordt beschreven in Zach 14,10. De natuurlijke ligging van Jeruzalem is in
werkelijkheid niet opvallend; de dichtstbij gelegen berg, de Olijfberg, steekt boven Jeruzalem uit. Het is dan ook niet vreemd dat het toekomstige Jeruzalem een
––––––––––
143
144
145
146
147

Het water verwijst naar het Loofhuttenfeest (Zach 14,16-19) dat met waterriten gepaard ging en
met de bede om regen voor het nieuwe seizoen.
GOWAN, Eschatology, 117: “[…] he does not tell us what the stream is for!”
BERGES, Personifications, 59.
In Zach 13,1 gaat het om een waterbron ten behoeve van de reiniging en zuivering.
RUDOLPH, Haggai, 235: “Obwohl hier nicht ausdrücklich vom Tempel als dem Ausgangspunkt
des Wassers die Rede ist, ist doch deutlich, daß da die Tradition von der endzeitlichen Tempelquelle
aufgenommen wird (Joel 4,18b; Ps 46,5; 65,10 und bes. Ez 47), die letzlich auf die Gleichstellung
des Zion mit dem Paradies und seinen Flüssen (Gen 2,10ff.) zurückgeht […].”
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verandering moet ondergaan. Ook andere profeten getuigen van haar verheven
ligging en noemen haar (heilige) berg of zelfs hoogste der bergen (bijv. Jes 2,2;
Mi 4,1; Ez 40,2; 43,12; Dan 9,16.20; Jl 2,1; 3,5; 4,17; Ob 16.17.21; Sef 3,11;
Zach 8,3; 48,1-2)148. Een kenmerk van de stad in Zach 14 is dat deze een muur
heeft met poorten en torens149. De stad moet ook beschermd worden, want er
vinden voortdurend aanvallen plaats. Dat is ook het verschil met Zach 2,8-9,
waar de ballingschap ten einde loopt en er (nog) geen dreiging (meer) uitgaat
van vijandige volken. In vergelijking met Jes is de beschrijving erg summier en
vooral gericht op het accentueren van de verheven en de veilige ligging van Jeruzalem (Zach 14,11b: xj;b,l' ~Øil;v'Wry> hb'v.y'w> Jeruzalem zal veilig gezeten zijn).
In Zach wordt nog een laatste keer gesproken over de verhouding tussen Jeruzalem en Juda (Zach 14,14a). Omdat de volken een bedreiging blijven, past
JHWH uiteindelijk andere maatregelen toe om het gevaar af te wenden. Het volk
van God gaat niet meer de strijd met de volken aan, maar JHWH treft hen met
een plaag. In deze situatie zal er grote verwarring optreden (hm'Whm.), waardoor de
mensen uit de volken met elkaar slaags raken (Zach 14,13b: Wh[erE dy: vyai WqyzIxh,w>
Wh[erE dy:-l[; Ady'' ht'l[. w' > ieder zal de hand van zijn naaste grijpen, en zijn hand zal
zich opheffen tegen de hand van zijn naaste). In deze consternatie raakt ook
Juda betrokken tegen Jeruzalem (Zach 14,14a). Het partikel ~g:w> en ook aan het
begin van Zach 14,14a maakt een koppeling met 14,13b mogelijk: zoals de volken onderling slaags raken, zo gebeurt dat ook met Juda en Jeruzalem. Zach
14,14a staat tamelijk geïsoleerd in de context van het hoofdstuk150, want in Zach
14,14b gaat het weer om de aanvoer in Jeruzalem van de rijkdom der volken. B. ~x;l'
(Zach 14,14a) betekent normaliter ‘strijden tegen’151, maar deze betekenis lijkt
moeilijk te passen in de context van de verhouding tussen Jeruzalem en Juda152.
Waarom zou Juda in de eindtijd strijd leveren tegen Jeruzalem? Het is mogelijk
––––––––––
148
149
150
151
152

Ook Jes 40,4 spreekt van een transformatie van het landschap, hoewel het hier niet om Jeruzalem
gaat.
Dit geeft een realistischer beeld van de stad dan de beschrijving in het visioen van Zach 2,4-5, waar
Jeruzalem ‘ommuurd’ is door het vuur van JHWH!
Dat geldt sowieso al voor de vermelding van Juda.
Vgl. MITCHELL, Haggai, 353: “The preposition l[ is used with the place against which war is
urged 16 t[imes], and b almost as often. Cf. Jos. 10,31; Ju. 1,8; 9,45.52; 11,12;1S. 23,1;2S.
12,26.27.29;1K. 20,1;Is. 20,1;Ne. 4,2;2Ch. 35,20.”
SMITH, Micah, 290: “Did Judah fight against Jerusalem or in Jerusalem? The RSV [Revised Standard
Version] reads ‘against Jerusalem’ in v 14, but that does not seem to fit the context. Nothing else in
this passage suggests that Judah and Jerusalem are at odds with one another.”
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te kiezen voor een lokale betekenis: “Ook Juda zal strijden in Jeruzalem”153, maar
dit ligt taalkundig niet voor de hand. Een andere mogelijkheid is Zach 14,14a te
lezen samen met Zach 14,1-2. De bijdrage van Juda bestaat hierin dat het de
volken, die zich (nog) in Jeruzalem bevinden, bestrijdt. In die zin strijden zij tegen (het bezette) Jeruzalem. “If, therefore, the clause [Zach 14,14] is genuine,
and against is the proper rendering for the preposition, it must be Jerusalem,
wholly or partly occupied by the gentiles and attacked by Yahweh, against which
he means to say that Judah will fight”154. Van der Woude155 vindt deze oplossing
niet overtuigend en vertaalt: “En ook Juda zal zegevieren evenals Jeruzalem.”
~xl kan de betekenis hebben van ‘overwinnen’ en B. komt wel voor in de betekenis van K. (‘overeenkomstig’)156. Maar deze oplossing is te gezocht. We kiezen
voor de eerste en meest voor de hand liggende interpretatie en concluderen, dat
er in Zach 14 nog sprake is van een zekere oppositie tussen Jeruzalem en Juda157.
Juda wordt betrokken in de strijd tegen Jeruzalem. In het eindtafereel van Zach
is de verhouding tussen Jeruzalem en Juda eerder verscherpt. Het thema dat in
Zach 12,1-7 werd aangeroerd, en waarbij de impliciete auteur een mitigerende
houding aannam, is bij het sluiten van het boek nog steeds een item dat van belang is. Jeruzalem is in de theologie van Zach 14 zo exclusief geworden dat er
moeilijk plaats is voor Juda als partner. Zach 14 geeft aan dat het probleem van
de verhouding tussen Jeruzalem en Juda nog niet is opgelost.
Jeruzalem staat in Zach 14 zeer centraal, niet zozeer als actant, maar vooral
als object van de beschrijving van de profeet. Jeruzalem is geen onneembare
vesting; de vijandelijke aanvallen leiden tot deportatie en decimering van de bevolking. Het is echter wel een stad die door JHWH wordt gered en die een rest
van de oorspronkelijke bevolking zal opnemen, als JHWH definitief in zijn stad
terugkeert. De beschrijving van Jeruzalem is niet naïef: het is een stad die veilig
––––––––––
153
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LXX: evn Ierousalhm. Vgl. BODA, Haggai, 528 (noot 40): “While in 14:3 the combination of ~xl
(‘fight’) with the preposition b was interpreted as adversative (‘to fight against’), here the same
combination should be taken as locative (‘to fight at’). There is precedence for both in the Old
Testament”; vgl. SMITH, Micah, 290; PETERSEN, Zechariah, 134.137.154; MEYERS –
MEYERS, Zechariah, 458. Contra Vg: ‘adversus Hierusalem.’
MITCHELL, Haggai, 352.
VAN DER WOUDE, Zacharia, 264.
HALAT I, 100 (nr. 8).
De NBV behoudt de dubbelzinnigheid: “Ook Juda zal zich mengen in de slag om Jeruzalem.” Vgl.
WILLI-PLEIN, Haggai, 222: “Hier wird noch ein letztes Mal der Dualismus zwischen «Juda» und
der Stadt Jerusalem erkennbar, der 12,1-8 bestimmte.”
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en hoog gelegen is en poorten en muren heeft om haar te beschermen. De stad is
ook een bron van vruchtbaarheid, want er stromen levende wateren naar het
oosten en het westen. De verhouding met Juda is een nog onopgelost probleem.
Zijn moeilijke relatie met de hoofdstad blijft bestaan. De tekst van Zach 14,14a
geeft niet voldoende duidelijkheid en blijft dubbelzinnig. De relatie met de volken, waarover in dit hoofdstuk eenzijdig is bericht, komt in het volgende hoofdstuk nadrukkelijk aan de orde. Een van de vernieuwingen doet zich juist in de
relatie met de volken voor.
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11. De volken
11.1. Inleiding
Evenals de herders komen de volken – zij het kort – zelf aan het woord1. Deze
woorden krijgen een bijzonder gewicht in het geheel van de compositie van
Zach. Vanuit welk gezichtspunt wil de impliciete auteur dat de lezer met de volken kennis maakt? Hoe laat de impliciete auteur de volken zelf naar voren treden
en welke woorden legt hij hen in de mond? Het boek Zach geeft ons de mogelijkheid om de intenties van de volken zelf te vernemen. In de twee laatste godsspraken van Zach 8 (vv. 20-22.23) krijgt de volkerentheologie een bijzonder accent, want de volken worden geciteerd. JHWH kondigt in het eerste van de twee
orakels aan dat “volken en inwoners van vele steden zullen komen” (Zach 8,20),
en dat ze elkaar zullen uitnodigen om — zo zeggen de inwoners van de vele steden en de volken zelf — “het aangezicht van JHWH te vermurwen en om JHWH
van de machten te zoeken” (Zach 8,21). In dit vers worden de inwoners van de
steden geciteerd. In Zach 8,22 herhaalt JHWH als het ware v. 20 en voegt het
doel toe dat de volken zichzelf hebben gesteld. In het laatste orakel (Zach 8,23)
wordt de bemiddelende rol van Israël in het licht gesteld: de volken zien dat God
met hem is, en willen daarom met hem mee gaan.
Zach 8,20-23 zal in ons onderzoek bijzondere aandacht krijgen, omdat hfst. 8
centraal staat in het boek. Toch is het beeld van de volken met het behandelen
van deze godsspraken niet compleet. De volken komen in alle delen van de compositie voor, dikwijls als vijanden van Israël. We zullen ons door de impliciete
auteur door de diverse delen van de compositie laten leiden om ons een zo genuanceerd mogelijk beeld van de volken te kunnen vormen. Vooraf geven we een
––––––––––
1

HOUSE, Unity, 117, ziet de volken ook als actanten in het plot: “Other chief characters in the
minor prophets are the heathen nations outside Israel. Though less significant than Israel, this
persona, or group of personae, stand against Israel, are used by God to punish Israel, and are
judged and redeemed alongside and through Israel. In short, these countries serve as Israel’s foil.”
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overzicht van de frequenties van de beide woorden die aan dit thema ten grondslag liggen: ~[; volk en ywgo natie.
~[;
hfst. 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
totaal

ywOG

~yMi[;
1

1x

1
5
1

1
1
10

~yIAG
1
3

3

1
1
4

2

1
5
1
1
1
6

1
9

6
17

7
26

2

1
3
1

volken*

* Het totaal van de beide voorafgaande kolommen.

Het valt op dat er een sterke concentratie van het thema is juist in die hoofdstukken waarin ook Jeruzalem een belangrijke rol speelt: Zach 2; 8; 12 en 14.
Voor de volken (mv.) wordt meestal ~yIAG gebruikt (Zach 1,15; 2,4.12.15; 7,14; 8,13;
8,22.23; 9,10; 12,3.9; 14,2.3.14.16.18.19), maar ~yMi[; komt ook voor (Zach
8,20.22; 10,9; 11,11; 12,2.3.4.6; 14,12). We kunnen tussen beide geen semantische onderscheid ontdekken. Zowel de ~yMi[; volken als de ~yIAG naties trekken op
bedevaart naar Jeruzalem, en zowel de ~yIAG naties als de ~yMi[; volken gelden als
vijanden van Israël2. ~[; volk (enk.) heeft in Zach steeds op Israël betrekking; een
uitzondering is Zach 2,15a: de ~yIwGo worden tot volk van God samengeroepen:
(~['l. yli Wyh'w> zij zullen Mij tot een volk zijn).
––––––––––
2

GERSTENBERGER, Israel in der Perserzeit, 333: “Für Israel wird mehr und mehr seit dem Ende
des Exils der Ausdruck ‘Volk’ (~[;, im Singular!) verwendet (vgl. Ps 100,3), während das früher
neutrale Wort ywG, ‘Volk, Nation’ in seiner Pluralform mehr und mehr die Andersartigkeit betont
(vgl. Ps 96,3; 2 Kön 17,8.11.15.33; Ez 20,32; Lev 18,24.28). Im späteren talmudischen
Sprachgebrauch kann der Singular ywGo für den einzelnen, feindlichen Fremden gebraucht werden.”
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Met betrekking tot de diverse volken die met name genoemd worden, kunnen
we het volgende opmerken: in Zach 9–11 worden gebieden en landen genoemd
uit de directe omgeving van Israël: in Zach 9,1-8 plaatsen in Fenicië, Filistea en
Syrië; in Zach 9,13 Griekenland; en in Zach 10,10-11 Assur, Egypte, Gilead en
Libanon; en in Zach 11,1-2 tenslotte Libanon en Basan. In Zach 9–11 wordt
Juda gesitueerd als een buurland te midden van andere streken en landen (waaronder het verdwenen Noordrijk)3. In Zach 1–7 valt nog de vermelding op van
Babel (Zach 2,11; 6,10). Dat we inmiddels in de Perzische tijd zijn aanbeland
(vgl. Zach 1,1.7; 7,1) en Perzië dientengevolge als land van de ballingschap aangemerkt zou moeten worden, komt bij de impliciete auteur niet op. De ballingschap hoort bij de Babylonische overheersing, de Perzische tijd is de periode
waarin aan de ballingschap een einde komt. Ook de vermelding van Assur en
Egypte in Zach 10,10-11 plaatst de ballingschap vooral in het verleden. De impliciete auteur noemt concrete namen van landen die de herinnering aan de ballingschap oproepen.

11.2. De volken in Zacharia 1–7
De eerste vermelding van de volken staat in Zach 1,15, in het orakel volgend op
het eerste visioen. JHWH is vertoornd op de volken (~yIAGh;-l[; @ceqo ynIa] lAdG'' @c,qw, > Ik ben
zeer toornig op de naties) nu zijn ijver voor Jeruzalem is ontvlamd. Zoals in het
verleden de toorn van JHWH zich richtte op de vaderen (Zach 1,2: hw''hy> @c;q
@c,q' ~k,yteAba]-l[; JHWH was zeer toornig op de vaderen; vgl. Zach 7,12) en het
volk vertoornd was op JHWH (Zach 8,14: @cq Hifil), zo richt zich JHWH’s toorn
nu op de vijanden van Israël. Alleen al door het gebruik van het verbum @cq
toornig zijn aan het begin van Zach is er een totale ommekeer van perspectief.
Niet de eigen voorvaderen, maar de volken zijn object van JHWH’s woede.
JHWH noemt de volken !n 'a}v; zorgeloos; hierin gaat ook het bezwaar schuil
dat Hij tegen de volken heeft. Ze zijn “zelfbewust en onbezorgd” geworden en
“onbewust voor de bedoelingen van JHWH”4. Babel is in het verleden door
JHWH gebruikt om Israël te straffen (Jes 47,6), maar het woont nu onbezorgd
(Jes 47,8: xj;bl
, ' tb,vA, Yh; zorgeloos gezeten) en bekommert zich niet over het volk
––––––––––
4
3

VAN DER WOUDE, Zacharia, 39.
Juda is in Zach 1–7; 12–14 de ambiance voor Jeruzalem als hoofdstad.
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Gods dat hem was toevertrouwd. In zijn hoogmoed en zorgeloosheid heeft Babel
gedacht zelf gebieder te kunnen zijn (Jes 47,7). Zijn dominantie in het verleden
en de dominantie van Perzië in de contemporaine tijd hebben tot stabiliteit en
rust geleid (Zach 1,11), en dit is voor Israël reden tot het ontwikkelen van eigen
(politieke en religieuze) activiteiten. In de tijd van Zacharia is het Perzië dat zich
vanwege zijn suprematie op de borst kan kloppen; ze heeft de opstanden van
allerlei volken tot bedaren weten te brengen. De negatieve kwalificatie van de
volken blijft een rol spelen en uit zich later in het drama in een trotse houding
van bepaalde steden en gebieden. Sidon voelt zich wijs (Zach 9,2: hm'k.x') en de
Filistijnen, Assur en de Jordaan zijn trots (!AaG>; Zach 9,6; 10,11; 11,3). De negatieve rol van de volken is ook in het verdere verloop van de geschiedenis van Israël niet uitgespeeld.
In het tweede visioen wordt door een beeld duidelijk gemaakt dat de macht
van de volken voorbij is. In het eerste visioen werd nog geen straf aangekondigd,
maar dat de volken niet ongestraft konden blijven, lag wel in de lijn der verwachting. De straf bestaat niet zozeer uit de vernietiging van de volken, maar eerder
uit het onschadelijk maken van hun kracht: hun horens worden neergeslagen
(Zach 2,4). De volken als zodanig blijven behouden en zullen in de toekomst
alsnog een rol spelen5. De volken hebben in de voorbije jaren Juda (Israël en
Jeruzalem) verstrooid (Zach 2,2.4: hrz). In Zach 7,12b gebruikt de auteur een
ander woord, namelijk r[s verwaaien, en in Zach 10,9 [rz zaaien. De verschillende stammen hebben verschillende connotaties, maar worden in Zach als synoniemen gebruikt. De volken hebben Israël niet alleen in ballingschap gevoerd en
verspreid over de aarde, ze hebben ook Jeruzalem geplunderd (Zach 2,12: llv
plunderen) en blijven dat doen (Zach 14,1: ll'v' buit).
In Zach 2,15a verandert onverwacht de benadering van de volken. Terwijl
dochter Sion wordt opgeroepen om te jubelen — omdat JHWH in haar midden
komt wonen — worden zonder aankondiging de volken geïntroduceerd. Hun
wordt een plaats gegund: “Vele naties sluiten zich aan bij JHWH op die dag6, en
zij zullen Mij tot een volk zijn.” Zach 2,15b herneemt vervolgens de gedachte
van JHWH’s inwoning van Zach 2,14. Tegen de syntactische logica in staat er
––––––––––

5
6

Vgl. RUDOLPH, Haggai, 82.
Het is de eerste keer dat ‘op die dag’ voorkomt; dit trekt Zach 2,10-17 opeens in een eschatologisch
perspectief.
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“Ik zal wonen in jouw [Sion; vr. enk.] midden” (Zach 2,15ba) en niet “Ik zal in
hun [de naties] midden wonen”7. Dat de volken naar JHWH zullen komen en
een volk van God worden, staat tussen tweemaal “Ik zal wonen in jouw [Jeruzalem] midden.” Waarop is de positieve benadering van de volken gebaseerd? De
teksten die we tot nu toe hebben gezien, geven geen aanleiding voor een positieve benadering. Zach 2,15a zegt van de ene kant veel (de volken worden tot
een godsvolk!) maar van de andere kant weinig, omdat de gedachte niet wordt
uitgewerkt, en de impliciete lezer met vragen achterblijft. Er wordt een statement
gemaakt, maar er wordt niet gezegd wat er allemaal onder verstaan moet worden8. Er moet ruimte zijn voor de volken in het nieuwe Jeruzalem, maar hoe dat
exact gestalte moet krijgen, en waarom deze ruimte geboden moet worden, blijft
onduidelijk. De vraag wordt nog scherper als we ons het volgende realiseren: de
eerste vermelding van ~[; volk en van de verbondsformule (weliswaar een halve:
~['l. yli Wyh'w> zij zullen Mij tot een volk zijn) in Zach 2,15 betreffen de volken en
niet Juda, Israël of Jeruzalem! De volken hebben een plaats in het nieuwe Jeruzalem waar JHWH zal wonen; bij dochter Sion worden de volken op een of andere wijze ingesloten. Ze hebben een relatie met JHWH en met het verbond9.
Sion blijft het verbondsvolk waarbij JHWH verblijf neemt, ook als de volken
zich tot Jeruzalem wenden en er tot een volk worden samengevormd10. Dat
JHWH woont te midden van het volk is het voorrecht van Sion. Naast of met
Sion bestaat er een volk dat samengesteld is uit de volken die tot JHWH zijn
genaderd (vgl. Ps 47,10; 87)11. Zach 2,15 hanteert niet helder het concept van
––––––––––
7
8

9
10

11

LXX lost het probleem op door de volken subject van het wonen te maken: kai. kataskhnw,sousin
[de volken] evn me,sw| sou [dochter Sion]. Vgl. CHARY, Aggée, 71.
We zouden ook kunnen zeggen: op een bijna onopgemerkt moment introduceert de auteur een
onderwerp waar hij maar moeilijk mee voor de dag durft te komen. LOHFINK, Covenant and
Torah, 35, zegt dat in het begin van de Hebreeuwse bijbel de discussie over de volken al voorzichtig
begint: “To be sure, this [de pelgrimage van de volken naar Sion om volgens de Tora te leven en
deel te krijgen aan Gods verbond met Israël] is by no means a loud and clear yes. Rather, Israel’s
Scriptures barely whisper it. But they do say it.” Ook Zach stipt het gevoelige onderwerp prudent
aan.
Vgl. MEYERS – MEYERS, Jerusalem and Zion after the Exile, 127.
Dat we voorzichtig moeten zijn om het woord verbond ook voor de volken van toepassing te verklaren moge blijken uit LOHFINK, Covenant and Torah, 36: “[…] that — contrary to what is
sometimes supposed — in the entire book of Isaiah the ‘covenant’ is related to Israel alone and
never, not even for the future, promised to the nations.”
Vgl. ZENGER, Zion as Mother.
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één volk Gods12. De verhouding tussen Israël als uniek volk Gods, en de volken
die op een of andere wijze ook tot een volk zijn samengekomen, blijft in Zach
2,15 onbesproken en dus onopgelost. Van de andere kant mogen we ook niet
zeggen, dat er een nieuw volk van JHWH ontstaat náást Israël. Dochter Sion en
de volken hebben ook een relatie met elkaar13. De volken kiezen op de allereerste
plaats voor JHWH, en niet voor Israël of Jeruzalem. Zij komen niet zozeer naar
Jeruzalem, maar naar JHWH om zich bij Hem aan te sluiten14. En zij zullen voor
JHWH tot een volk zijn. Vanuit het theologische perspectief komt het ‘ecclesiologische’ voort. De discussie wordt in Zach 8 hernomen: de komst van de volken
naar JHWH wordt enerzijds bevestigd, anderzijds wordt er meer accent gelegd
op het individuele karakter van de pelgrimage, en op de bemiddelende rol van
Juda/Israël.
Excursus: ‘zich bij JHWH aansluiten’
hwl (Nifal; Zach 2,15) past goed bij de komst van de volken, en legt een
‘ecclesiologisch’ accent, hoewel JHWH het directe object is van het verlangen
van de volken (hw'h
' y>-la, … Wwl.nwI > sluiten zich aan … bij JHWH). Het is een tamelijk
zeldzaam woord en wijst hier op het einddoel van de bedevaart. hwl verwijst naar
de intieme toewijding in het huwelijk (Gen 29,34), naar de toewijding van de
levieten aan het dienstwerk van de priesters in de tempel (Num 18,2.4), naar een
vrije toetreding van de vreemdeling in Israël (Est 9,27; Jes 14,1; 56,3.6), of naar
het binnentreden in een nieuw verbond (Jer 50,5)15. Steeds heeft de persoonlijke
betrekking tot JHWH een sociale dimensie.
*

*
*
Op het einde van Zach 7 leeft de idee van de ballingschap weer op en worden
de volken vanuit dit negatieve blikveld genoemd. Het gaat hier echter om een
––––––––––
12
13

14
15

GROß, Israel und die Völker, 277-286, bespreekt aan de hand van Jes 19 de mogelijkheid van
‘mehrere YHWH-Völker’.
GROß, YHWH und die Religionen, onderscheidt verschillende vormen van toetreding van de volken tot JHWH: 1. De volken staan in een onmiddelijke religieuze betrekking tot JHWH (blz. 296302). 2. De niet-jahwistische religies worden theologisch op JHWH teruggevoerd (de afgoden
buigen zich als het ware voor de Ene en Eeuwige; blz. 302-305). 3. Niet de volken als zodanig,
maar enkelingen treden tot JHWH toe (blz. 305-307). Zach 2,15 past bij het eerste type.
Deze vertaling hebben wij gekozen, omdat ze een ‘ecclesiologische’ interpretatie toelaat, hetgeen
bij dit volkerenthema van pas komt.
KELLERMANN, hw'l', 491: “Die Bedeutung reicht von ‘sich anschließen’ im Sinne von ‘sich
verbünden, sich vereinigen’ bis zu der speziellen Bedeutung ‘sich (als Proselyt Israel) anschließen’.”
Vgl. CHARY, Aggée, 71; PETERSEN, Haggai, 181.
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herinnering uit het verleden die voor de actualiteit dienstbaar wordt gemaakt.
“De profeet roept de tijd vóór de Babylonische ballingschap in herinnering terug,
toen Jeruzalem benevens omringende steden in rust en vrede bevolkt waren en
de Negev en de zuidelijke kustvlakte nog door Joden bewoond werden”16. JHWH
zal zich weer vertoornen (Zach 7,12b: tAab'c. hw'h
' y> taeme lAdG'' @c,q, yhiyw> : er geschiedde
een grote toorn van JHWH van de machten; vgl. Zach 1,2; 1,15) en het volk laten
verwaaien (r[s) onder de volken (Zach 7,14aa: ~yIAGh;-lK' l[; ~rE[s] a' we > Ik zal hen wegblazen over alle naties) als het niet luistert. De toorn van JHWH richt zich opnieuw op zijn volk. De reden hiervoor is de ongehoorzaamheid waar Zacharia
het volk van bewust maakt (Zach 7,4-7.8-12a) als een delegatie naar de tempel
komt met een vraag over het vasten (Zach 7,2-3). De hele teksteenheid verwijst
naar Zach 1,1-6 vanwege de vermelding van de ongehoorzaamheid van het volk
aan de woorden van de vroegere profeten (Zach 1,4; 7,7.12: ~ynIva
o rIh' ~yaiybiNh> ; de
vroegere profeten) en het niet bereid zijn om te luisteren (Zach 1,4; 7,13: W[m.v' al{ zij
zullen niet luisteren)17. De ballingschap komt als een dreiging opnieuw aan de
orde waarmee de lezer weer teruggebracht wordt naar het begin van het boek.
Het beeld dat van de volken in Zach 1–7 geboden wordt is consistent en eenduidig.

11.3. De volken in Zacharia 8
Ook in Zach 8 wordt teruggeblikt op het verleden, maar nu gebeurt het vanuit
een veranderde hoopvolle situatie. In de beschrijving van Zach 8,12-16 wordt de
heilzame toekomstige tijd vergeleken met de tijd waarin Israël en Juda een vervloeking waren onder de volken (Zach 8,13aa1). Er heeft zich een verandering
voorgedaan in het lot van Israël18, omdat JHWH zich anders is gaan opstellen. In
Zach 8,14 wordt @cq toornig zijn nogmaals gebruikt met een blik op het verleden (vgl. Zach 1,1-6). De reeds behandelde teksten van Zach 1,15; 2,4.12; 7,12b
klinken opnieuw door. De volken verschijnen hier nog eenmaal in hun oude rol;
ze worden geportretteerd als de oude vijanden die Israël hebben gestraft.
Zach 2,15a is op de vermeldingen van de volken in Zach 1–7 een uitzondering
en vraagt om een vervolg en een antwoord. Dit wordt gegeven op het einde van
––––––––––
16
17
18

VAN DER WOUDE, Zacharia, 131.
[mv luisteren komt niet in Zach 9–14 voor: 1,4; 3,8; 6,15; 7,11.12.13; 8,9.23.
Vgl. PETERSEN, Haggai, 308.
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Zach 8. We komen meer te weten over de achterliggende motieven van de komst
van de volken naar Jeruzalem. De lezer krijgt kennis van de intenties van de
volken zelf om naar Jeruzalem op te trekken.
Excursus: de syntaxis van Zacharia 8,20b
Zach 8,20b opent met een moeilijk tekstkritisch probleem. De zin begint namelijk met een partikel gevolgd door een relativum: rv<a] d[o. Zonder het
relativum19 is het nog mogelijk de zin op een verstaanbare wijze te vertalen20:
“weer zullen de volken en de inwoners van vele steden komen” of “nog eenmaal
zullen de volken en de inwoners van vele steden komen”21. In beide vertalingen
is er een verwijzing naar een eerdere komst van de volken (Zach 2,15a; 7,2).
Wanneer we rv<a} voorop zouden plaatsen in de zin, kan het na een verbum
dicendi de betekenis hebben van ‘namelijk’22. Ook dan blijft de betekenis van de
zin dezelfde als in het geval dat we het relativum elimineren. Hierbij sluit het
voorstel aan van DCH: rv<a} is een introductie van een object-clause en moet voorafgegaan worden door ‘het zal gebeuren’23: “het zal gebeuren dat de volken […]”24.
Smith stelt voor om d[o nog, meer te lezen als afsluiting van Zach 8,20a (“Thus
says the Yahweh of hosts again”25), maar dat gaat tegen de accentuering van TM
in. Vg heeft rv<a] d[o gelezen als yt;m'-d[; tot wanneer (bijna gelijk aan rv<a] d[;):
“Usquequo veniant populi” (tot hoelang komen de volken? vgl. Zach 1,12). In
deze vertaling zou Zach 8,20 aansluiten bij het voorafgaande vers: het vasten zal
duren totdat de volken komen. Dit doet echter weinig recht aan de structuur van
TM.
*

*
*
Het zijn de tABr: ~yrI[' ybevy. O de inwoners van vele steden (Zach 8,20-21) en de
~ymiWc[] ~yIAgw> ~yBir: ~yMi[; vele volken en machtige naties (Zach 8,22; vgl. v. 20) die
de pelgrimage ondernemen. In Zach 8,23 wordt gesproken over tien mannen uit
––––––––––
19
20
21
22
23
24
25

LXX heeft het niet vertaald: e;ti h[xousin laoi. polloi. kai. katoikou/ntej po,leij polla,j.
Dat d[o nog, meer voor het werkwoord staat (en voorop in de zin) is geen probleem. Het komt meer
voor in Zach (1,17a [2x]; 8,4aa; 11,15ba).
Vgl. WILLI-PLEIN, Haggai, 144.
PETITJEAN, Oracles, 426.
DCH, blz. 431-432, nr. 4 a (1).
Vgl. BUBER – ROSENZWEIG, a.l.: “Noch ists, daß Völker kommen.”
SMITH, Micah, 238. Vgl. LIPINSKI, Recherches, 42-43. rv<a} is dan de inleiding tot de directe
rede.
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alle talen26 der volken. De pelgrims die optrekken, spreken elkaar aan en nodigen
elkaar uit om gezamenlijk op weg te gaan (Zach 8,21). Ze worden geciteerd
(…%Alh' hk'ln. E wij moeten zeker gaan) en het accent ligt op de individuele keuze27.
Het individuele karakter blijkt uit de vermelding van de tien mannen, ofschoon
hier uiteraard sprake is van een symbolisch getal28. Zach 8,20-23 gaat ervan uit
dat de volken bestaan uit individuen; de auteur denkt veel minder aan een collectieve komst van de volken, maar eerder aan een individueel toetreden van (veel)
leden uit de volken.
Er worden in Zach 8,21-22 twee verba gebruikt: hlx vermurwen (vgl. Zach
7,2) en vqb zoeken. Beide komen tweemaal voor en wel in een chiasme (in een
infinitivus constructus). Telkens is JHWH het directe object van de ‘verering’
(hw'h
' y> ynEP-. ta, hL'xi het aangezicht van JHWH vermurwen en hw'h' y>-ta, vQeBi JHWH
zoeken). Het syntagma ~ynIP-' ta, hL'xi (Piel) het aangezicht vermurwen komt zestienmaal voor in de bijbelse literatuur. Het heeft steeds betrekking op een ceremonieel-liturgische act als inleiding op een vraag29. Het betreft steeds het gebed
van een mindere ten opzichte van een meerdere, en de bidder is geen cultische
professional, maar een leek30. In Zach 7,2 komen de mannen naar Jeruzalem
met een concrete vraag, en ze ontvangen daarvoor een thora (een specifieke en
actuele onderwijzing)31. Alvorens de vraag aan de priesters en profeten voor te
leggen – of daarna – proberen de mannen JHWH gunstig te stemmen. Ook de
volkeren willen zich tot JHWH begeven zoals de Israëlieten gewoon zijn te doen.
Het accent bij hlx vermurwen ligt op de God-menselijke relatie en houdt de gemeenschap waarbinnen die relatie tot stand kan komen buiten het gezichtsveld.
Zach 8,21-22 ziet de komst van de volken als iets tussen de volken en JHWH, en
vermijdt de ‘ecclesiologische’ dimensie. Het parallelle verbum vqb (Piel) zoeken
heeft ook JHWH als objekt (hw'h
' y>-ta, vQebl; W. om JHWH te zoeken)32; het gaat bij
––––––––––
26
27
28
29
30
31
32

De volken worden niet beschouwd als politieke entiteiten maar als culturele (vgl. MEYERS –
MEYERS, Haggai, 437).
Voorwaarden zoals in Jes 56,1-8 worden er niet gesteld.
MEYERS – MEYERS, Haggai, 440.
Vg heeft als vertaling dan ook deprecari (afsmeken). MEYERS – MEYERS, Haggai, 432-433,
vertaalt: “entreat the favor of Yahweh.”
Voor dit semantisch onderzoek zie SEYBOLD, hlx, 970-971.
Het woord hr'AT onderrichting wordt niet gebruikt.
In Zach 6,7; 12,9 is vqb zoeken een hulpwerkwoord. In Zach 11,16 wordt het niet theologisch
gebruikt.
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dit woord meestal niet om een eenmalige act, maar om een gelovige houding van
de mens ten opzichte van zijn God33.
Een normaal maar ook typisch woord dat gebruikt wordt om het pelgrimeren
van de volken uit te drukken is %lh gaan, dat in Zach 8,20-23 vijfmaal voorkomt34, en vier van de vijf keer in de mond van de pelgrims zelf! Deze stam komt
ook voor in Jes 2,3.5; Mi 4,2.535, waardoor deze jesajaanse/michaanse tekst met zekerheid in verband mag worden gebracht met Zach 8,20-2336. Het ‘gaan’ is een uiting van pelgrimeren, en voor Zach is het wezenlijk dat het een gezamenlijke activiteit
is. Men zoekt elkaar op en nodigt elkaar uit om naar JHWH in Jeruzalem te trekken.
Dit gebeurt uit eigen beweging.
De volken komen zelf tot de ontdekking dat JHWH met de Judeeërs is (Zach
8,23bb: ~k,M'[i ~yhil{a/ Wn[.m;v' yKi want wij hebben gehoord: God is met jullie). Ze
hebben gehoord van zijn aanwezigheid in Israël, en ze klampen zich dan ook
vast aan de Judeeër die ze tegenkomen; hij kan hen naar Jeruzalem en JHWH
leiden. “In die dagen van het eschatologische heil zullen tien mannen […] uit alle
door hun verschillende taal onderscheiden volken in heftig verlangen de slip van
het kleed van een in ballingschap levende, maar repatriërende jood vastgrijpen
om tot uitdrukking te brengen dat zij zich onder zijn hoede willen stellen […]”37.
In tegenstelling tot de theologie van Jes 2/Mi 4 gaat er niet iets van Jeruzalem uit
dat de volken aantrekt en in beweging brengt; er is geen hr'AT onderrichting of
hwhy-rb'd> woord van JHWH. Jes en Mi benadrukken dat de volken in Jeruzalem
leren de wegen van JHWH te gaan (Jes 2,3ab/Mi 4,2b). In Zach gaan de volken
naar Jeruzalem om zich aan JHWH te hechten. Dat JHWH er is, is duidelijk geworden in de voorafgaande hoofdstukken van Zach. Het contact met JHWH
wordt de volken niet ontzegd. Ze zijn het zelf die de bemiddeling zoeken en Israël herkennen als het volk dat hen de weg naar JHWH kan wijzen. Ook in Jes
––––––––––
33
34
35
36

37

GERLEMAN, vqb, 335.
Tweemaal in een constructie met een infinitivus absolutus (Zach 8,21: %Alh' hk'l.nE wij moeten zeker
gaan).
Ook hier is het een Selbstaufforderung; vgl. SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER, Zion – Ort der
Tora, 117.
Ook ~Wc[' machtig komt voor (Mi 4,3; vgl. Zach 8,22). PETITJEAN, Oracles, 432, merkt op dat
~ymiWc[] ~yIAG machtige naties alleen in Zach 8,22 en Mi 4,3 voorkomt, en vraagt zich af welke tekst
van welke afhankelijk is. Een andere gelijkenis tussen Jes 2,1-4 par. en Zach 8,20-23 is dat de
volken zichzelf uitspreken en zelf aan het woord gelaten worden (vgl. REVENTLOW, Propheten,
84).
VAN DER WOUDE, Zacharia, 147-148.
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2/Mi 4 plaatst Israël zichzelf niet op de voorgrond38. Jeruzalem laat de volken tot
zich komen; ze trekt er niet op uit. Israël’s relatie met de volken bestaat er niet in
dat Israël naar de volken toegaat, maar dat zij hen laat komen en de ontmoeting
met JHWH mogelijk maakt. Israël kent in Zach geen missionaire houding39. Het
gaat haar om ‘die universale Verehrung Jahwes’40.
Excursus: de syntaxis van Zacharia 8,23a
Ook in Zach 8,23 stelt het gebruik van het relativum rv<a] ons voor problemen.
De vertalers van LXX ervoeren het ook al als een moeilijkheid en gaven het weer
door eva.n. Ze maakten Zach 8,23 daarmee tot een voorwaardelijke zin, maar er
ontbreekt een apodosis. De tweede persoonsvorm (WqyzIxh
/ w, > zij zullen vastgrijpen)
is geen logisch voortzetting van de protasis van de (voorwaardelijke) zin, maar
een herhaling van de eerste persoonsvorm (WqyzIx]y: zij zullen grijpen) en een nadere precisering van de handeling die de tien mannen in Zach 8,23a stellen. Vg
heeft er een duidelijk relativum van gemaakt: “in diebus illis, in quibus.” Overeenkomstig het voorstel van DCH kunnen we spreken van een elliptische zin; we
moeten er hy'h
' w' > het zal gebeuren of yhiyw> : het gebeurde bij denken en rv<a] als begin
van een object clause verstaan41.
*

*
*
Zach 8,21 vermeldde reeds dat de volken op weg wilden gaan naar Jeruzalem.
Zij zochten in eerste instantie hulp en bemoediging bij elkaar. Nu spreken ze ook
de Judeese bewoners aan die in hun midden wonen. Het getal tien is een symbolisch getal voor de veelheid van de volken ten opzichte van het kleine Judeese
volk. De volken willen naar God, en ze beschouwen de Judeeërs als diegenen
aan wie ze zich kunnen vastklampen en met wie ze kunnen meegaan. Er is bij de
volken een behoefte om met God te gaan. Er is niet zoals in Jes 2 en Mi 4 hr'w' t
O
onderrichting die van Sion uitgaat, en die hun moet leren de wegen van JHWH
te gaan. Ze zoeken hulp bij de Judeeërs, en ze gaan met hen op weg. De slotzin
van Zach 8,23 ~k,M[' i ~yhila
{ / God is met jullie doet ons denken aan de verbonds––––––––––
38
39
40
41

Vgl. GOWAN, Eschatology, 52-53.
In Jes 66,18-20 gaan er van Jeruzalem wel mensen uit om de glorie van JHWH bij de overige
volken te brengen, en hen naar Jeruzalem te brengen.
REVENTLOW, Propheten, 84.
Vgl. DHC, blz. 431-432, nr. 4 a (1); vgl. HANHART, Dodekapropheton, 548.
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formule42. Het is dit verbond dat indruk maakt op de volken, en waaraan ze willen participeren. De volken erkennen Gods aanwezigheid in Israël en zoeken zijn
bemiddeling. Dit is het beeld dat de volken van zichzelf geven. Ze willen met
JHWH leven en ze zoeken daarvoor de middelares Israël43.

11.4. De volken in Zacharia 9–13
De volkerentheologie krijgt bij de overgang van Zach 8 naar 9 een radicale wending. Het contrast tussen het einde van hfst. 8 en het begin van hfst. 9 is groot. In
Zach 9,1-7 wordt een aantal steden en streken genoemd die JHWH incorporeert bij
zijn gebied om Jeruzalem te kunnen beschermen (Zach 9,8)44. JHWH breidt zijn
heerschappij uit45. De naburige volken blijven op hun plaats terwijl JHWH in
beweging is! Deze theologie, tegengesteld aan die in Zach 2,15; 8,20-23, zet zich
door in Zach 9,9-10. De koning die tot Jeruzalem komt, zal de volken vrede verkondigen (Zach 9,10ag), en zijn heerschappij zal zich uitstrekken tot de einden
der aarde (Zach 9,10b). Een wereldwijde vrede zal het kenmerk zijn van
Jeruzalems koning; zelfs de wapens van Juda en Israël worden vernietigd. De
volkerentheologie die de achtergrond vormt van Zach 9,1-10 is ten dele tegengesteld aan die we elders in Zach tegenkomen: er is hier geen sprake van een optrekken van de volkeren naar Jeruzalem, maar de volkeren worden door JHWH
onder zijn heerschappij gebracht. De beweging gaat van JHWH zelf uit. En de
koning46 is er ten dienste van deze pax universalis. Hij maakt deze goddelijke en
wereldwijde heerschappij waar door zijn ontwapenende en deugdzame habitus47.

––––––––––
42
43

44
45
46

47

Ook zijn verwijzingen mogelijk naar Hag 1,13; 2,4; Zach 10,5, waarin JHWH zijn bijstand beloofd
aan respectievelijk het volk, Zerubbabel en het huis van Juda.
Deze vorm van volkerentheologie past het beste bij de tweede categorie die Roth in zijn monografie
over Israël en de volkeren vermeldt: die van de bekering der volkeren (ROTH, Israel und die
Völker, 293-294). In de andere modellen worden de volken vernietigd of onderworpen, soms samen met Israël.
FLOYD, Minor Prophets, 465.
GOWAN, Eschatology, 48: “The occupation of those neighboring territories [Jes 11,11-16] by a
victorious Israel is also contemplated in Zephaniah 2 and Zechariah 9.”
FOHRER, Zion–Jerusalem, 238: “Er [JHWH] tritt seine eschatologische Königsherrschaft in Zion–
Jerusalem an (Jes 33 22 52 7 Jer 8 19 Mi 4 7 Zeph 3 15 Sach 14 9 Ps 48 3 146 10) oder läßt sie
durch seinen Messias ausüben (Sach 9 9f.). Von dort aus läßt er seinen Segen ergehen (Ps 128 5
134 3) und zeigt sich in der Theophanie (Ps 50 2).”
Die wordt exegetisch verklaard vanuit de oude koningstheologie (VAN DER WOUDE, Zacharia,
174) of vanuit Deutero-Jes (MASON, Books of Haggai, 90).
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Zach 9,1-10 biedt een alternatieve benadering van de volken, maar heeft wel
met Zach 2,15 en 8,20-23 gemeen dat de volken een plaats krijgen in Israël, en
niet meer als louter vijanden worden beschouwd. Met name Zach 9,7 (“ook hij
[de Filistijn] zal overblijven voor onze God, en hij zal zijn als een stamhoofd in
Juda, en Ekron zal zijn als een Jebusiet”) getuigt van de mogelijkheid van de
opname van vreemde volken in het volk Gods. Het beantwoordt aan het eerste
type van volkerentheologie zoals Groß dat in zijn artikel heeft verwoord: “Das
Fremdvolk wird Teil Israels, es geht in dem einen YHWH-Volk auf. Das sieht
Sach 9,7 für den Rest der Philister vor”48.
Evenals in Zach 7 wordt ook in Zach 10 gerefereerd aan de ballingschap (vv.
6-8), maar nu aan het einde ervan. Nog altijd is het niet tot de impliciete lezer
doorgedrongen wat het einde van de ballingschap betekent. De bestemming van
de ballingen is hier niet Jeruzalem of Juda, maar Gilead en de Libanon (Zach
10,10). Dit komt overeen met de theologie van Zach 9,1-10: ook omliggende
gebieden en streken horen onder Gods heerschappij en kunnen een vestigingsplaats worden. De volken komen in de context van de ballingschap wederom aan
de orde: ~yMi[;B' ~[er'z>a,w> Ik zal hen zaaien onder de volken (Zach 10,9). We kunnen deze tekst vergelijken met Zach 2,2.4; 7,14. In Zach 10,10-12 worden voor
het eerst twee grootmachten genoemd waarheen de ballingen destijds waren vervoerd (Assur), of door dreiging en politieke ontwikkelingen waren terecht gekomen (Egypte). Het is opvallend dat Babel in dit lijstje niet wordt vermeld.
De volgende tekst waarin de volken voorkomen is Zach 11,10; dit is theologisch een moeilijke tekst. JHWH verbreekt ‘het verbond dat Ik met de volken
heb gesloten’ (~yMi[h
; -' lK'-ta, yTirK: ' rv,a] ytiyrIB-. ta, rpehe [ = rrp Hifil49]). Dit roept
vragen op die hier aan de orde zullen komen. Kan er naast een verbond met Israël sprake zijn van een verbond met de volken, en waaruit bestaat dan zo’n verbond? Wanneer heeft JHWH — in Zach — een verbond met de volken gesloten?
Waarom verbreekt JHWH het verbond? Van een verbond met de volken is sprake in
Zach 2,1550, en hoewel er maar een halve verbondsformule staat en het woord
tyrIB. verbond ontbreekt, kunnen we toch van een verbond spreken. Van een verbond met de volken is ook sprake in Zach 8,20-23; in die tekst ontstaat er tussen
––––––––––
48
49
50

GROß, YHWH und die Religionen, 299.
In Jer 31,32 verbreken (rrp Hifil) de voorvaderen het verbond met JHWH.
In Zach 8,8; 13,9 gaat het om het verbond met Israël.
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JHWH en de volken een relatie. De volken zijn niet meer de vijandige naties die
Israël in ballingschap voeren maar belangstellenden. Een verbond veronderstelt
een persoonlijke relatie met JHWH, en die is zowel in Zach 2,15 als in Zach
8,20-23 aanwezig.
Wat wordt in Zach 11,10 verstaan onder ~yMi[h
; -' lK' alle volken? Is er hier werkelijk van de volken sprake, of toch van Israël, hét verbondsvolk? De volkereninterpretatie brengt een aantal moeilijkheden met zich mee:
–
–

–

De context van het hele hoofdstuk is niet internationaal, want het gaat
om de interne spanningen tussen het volk en de leiders.
Een verbond van JHWH met de volkeren zou een unicum zijn. Nergens
wordt er zo vooruitstrevend en expliciet over dit gevoelige onderwerp
gesproken. Dat de volken betrokken worden in Gods heilsplan is
geaccepteerd maar dat JHWH met hen een verbond sluit is opzienbarend.
De naam die aan het verbond gegeven wordt (~[;nO lieflijkheid, vriendelijkheid, gratie) kan eigenlijk alleen maar op Israël betrekking hebben.

Als gevolg van deze bezwaren heeft men geprobeerd om ~yMi[h
; -' lK' alle volken
te betrekken op Israël. In Mi 1,2 wordt Israël aangesproken als ‘volken’51. Hoonacker denkt dat met de volken de twaalf stammen van Israël bedoeld zijn52.
Baldwin denkt aan de joodse kolonies in de diaspora53, en Van der Woude aan de
Samaritanen, de JHWH-vereerders die niet van Juda zijn54. De klassieke interpretatie gaat ervan uit dat JHWH een verbond met de volken had gesloten om Israël
niet aan te vallen en met rust te laten. Deze overeenkomst met de volken is voor
Israël aangenaam (~[;nO). “This one [staff] he called ‘Pleasant.’ It referred to
Yahweh’s covenant with the nations that they would allow his people to go
free”55. Toch kan de meervoudsvorm bezwaarlijk anders gelezen worden dan als
––––––––––
51

52
53
54
55

Vgl. MEYERS – MEYERS, Zechariah, 270. ELLIGER, Nahum, 149-150, denkt bovendien dat de
oorspronkelijke tekst ~['h' het volk had, en dat het door een nieuwe universalistische setting een
pluralis is geworden: “Zwar nicht der ganze Ausdruck ~yMi[;h'-lK'-ta, ist als sekundair anzusehen —
ein Objekt konnte kaum fehlen —, wohl aber die Pluralendung.”
HOONACKER, Petits Prophètes, 672.
BALDWIN, Haggai, 184.
VAN DER WOUDE, Zacharia, 213-214. Zo ook WILLI-PLEIN, Prophetie am Ende, 115.
SMITH, Micah, 270; vgl. OTZEN, Studien, 154; GAIDE, Jérusalem, 106: “Ce pacte était une
faveur divine. Il avait pour clause essentielle que les peuple païens n’envahiraient pas le territoire
d’Israel.” In bijv. Hos 2,20; Ez 34,25-30 sluit JHWH een verdrag met de schepping (bijv. wilde
dieren) om de mens in rust te laten wonen.
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een verwijzing naar de volkeren die Israël omringen. Het is onlogisch te veronderstellen, dat Zach zonder toelichting ~yMi[; volken als synoniem gebruikt voor
Israël en ineens een geheel andere betekenis geeft dan in de rest van het boek.
JHWH heeft met de volken een overeenkomst gesloten dat zij Israël vrij zullen
laten. We mogen hier echter meer zeggen: het verbond met de volken in Zach
11,10 gaat over de nieuwe situatie waarin de volken zich sinds Zach 2,15; 8,2023 hebben begeven. Als belangstellenden staan zij in een nieuwe verhouding tot
JHWH. Het gaat in Zach 11,10 niet alleen om een niet-aanvalsverdrag maar om
een soort verbond en een beginnende relatie, die wordt verbroken vanwege slecht
leiderschap en het stuklopen van de beoogde broederschap tussen Juda en Israël.
Het verbond met de volken, de broederschap van Juda en Israël en het leiderschap van de herders heeft met elkaar te maken. Dezelfde symbolische handeling
wordt tweemaal verricht, eenmaal om het einde van JHWH’s verbond met de
volken56 en eenmaal om het einde van de broederschap tussen Juda en Israël57 te
verwerkelijken (Zach 11,10-11.14).
Het resultaat van Zach 11 is dat de broederschap tussen Juda en Israël is verbroken. Dit theologisch ideaal, waarop in Zach 9–10 werd gehoopt, wordt niet
gerealiseerd; de impliciete auteur laat het in het boek verder ook niet meer aan
bod komen. In Zach 12–14 wordt niet meer gerefereerd aan het Noord- en Zuidrijk en aan hun terugkeer uit de ballingschap. Ook het verbond met de volken
wordt verbroken. De banden die JHWH met de volken aanging (Zach 2,15;
8,20-23; 9,1-8.9-10) raken gefrustreerd. De volken komen opnieuw naar Jeruzalem maar nu als vijanden (Zach 12–14). De gedachte dat de volken Jeruzalem
vijandig tegemoet treden, keert terug in Zach 12.
In Zach 12,1-9 treden de volken als aanvallers van Jeruzalem op. Het geeft
een tamelijk duidelijk58 beeld van de onderlinge verhouding. Voor het eerst vallen
––––––––––
56
57
58

Hoewel Zach 11,10b behoort tot de eigen woorden van de profeet, spreekt hij hier namens JHWH;
het gaat dus wel degelijk om een theologisch verbond.
Sommige LXX-manuscripten hebben diaqh,khn voor hw''x]a;h' broederschap. Dit onderstreept nog
eens de samenhang tussen Juda, Israël en de volken.
Zach 14,1vv is complexer; vgl. LUTZ, Jahwe, 7: “Die Sicht von Sach 12 ist begrenzt, nur wenige
Themen werden angeslagen, die Sprache ist knapp, und die verwendeten Motive deuten nur an.
[…] Sach 14 hingegen verläßt den engen Raum Jerusalems und richtet den Blick über das
vorjosianische Reich Juda [!] hinaus auf die Völkerwelt. Die Schilderung ist breit, ja gelegentlich
pedantisch, eine Vielzahl von Themen wird angerührt, die Motive werden zum Teil breit ausgewalzt.”
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de volkeren Jeruzalem aan en bedreigen de stad. Dit is een nieuw element in de
volkerentheologie van Zach. De impliciete auteur geeft direct aan dat die aanval
evenwel op niets zal uitlopen. De volkeren zullen stuklopen op Jeruzalem en haar
niet kunnen overweldigen. Zach brengt beeldend onder woorden hoe de volken
van plan zijn Jeruzalem te overmeesteren, maar zélf worden getroffen. Er is een
herwonnen besef van Sion: JHWH heeft die stad gekozen, en wil haar nu ook
weer beschermen59. Lutz onderscheidt drie Grundvorstellungen van het thema
(de titel) van zijn monografie60: Der Kampf der Völker gegen Jerusalem
(Völkersturm), Jahwes Kampf gegen die Völker (Völkerkampf) en Jahwes
Kampf gegen Jerusalem. De voorstelling van Zach 12,2-9 deelt hij in bij de eerste groep en specificeert verder dat de volken uit eigen beweging komen61, en dat
de aanval mislukt doordat JHWH de bedreigde stad beschermt. De teloorgang
van de volken wordt op diverse wijzen uitgetekend. Zo worden de volken verteerd door het vuur dat van Juda uitgaat (Zach 12,6: lka; vgl. Zach 9,4; 11,1), ze
worden uitgeroeid (Zach 12,9: dmv), en de paarden worden geslagen met verwarring, hun ruiters met dwaasheid, en alle paarden van de volken met blindheid
(vgl. Zach 12,4)62. In Zach 14 wordt het thema van de Völkersturm hernomen en
aangevuld met tal van andere thema’s die een gevarieerde beschrijving geven van
Jeruzalem.

11.5. De volken in Zacharia 14
In het kader van ‘die dag’ wordt de strijd van de volken tegen Jeruzalem nog
één keer hernomen. De dag die JHWH toebehoort is niet alleen een dag van het
definitieve heil en de definitieve doorbraak van JHWH’s heerschappij als Koning, maar ook de dag van een laatste strijd tegen de volken die de centrale betekenis van Jeruzalem bedreigen. De Völkerkampf in Zach 14,1-5 is veel kleurrijker dan die in Zach 12,1-9. Zoals al opgemerkt verzamelt JHWH de volken tegen de stad (@sa Qal), en komen deze niet uit eigen beweging; JHWH heeft de
––––––––––
59
60
61
62

REVENTLOW, Propheten, 115: “Im Hintergrund der Aussagen in der Grundgeschichte steht die
Zionstradition von der Unangreifbarkeit Jerusalems, die aktualisiert wird (vgl. Jes 8,9f.; 17,12-14;
29,5-7; Mi 4,11-13).” Vgl. PETERSEN, Zechariah, 113.
LUTZ, Jahwe, Jerusalem und die Völker. Zur Vorgeschichte von Sach 12,1-8 und 14,1-5, 111115.
Ze worden niet zoals in Zach 14,2 door JHWH verzameld (@sa Qal) voor de strijd tegen Jeruzalem.
Vgl. LUTZ, Jahwe, 115.
Paarden, ruiters en wagens zijn typisch voor de oorlogsvoering (vgl. Zach 9,10; 10,3.5; 14,15).

11. DE VOLKEN

299

regie in handen. Vervolgens blijft Jeruzalem niet ongedeerd; Jeruzalem wordt op
verschrikkelijke wijze ingenomen en de helft van de bevolking gedeporteerd
(hl'AGB; in ballingschap; Zach 14,2ba). De buit die door de volken op Jeruzalem
is behaald, wordt in de stad zelf verdeeld; dat de vijanden de oorlog afhandelen
in de ingenomen stad zelf, is een extra vernedering voor haar. JHWH grijpt pas
in ten gunste van Jeruzalem, nadat de volken hun verwoestend werk hebben
kunnen verrichten63. Jeruzalem wordt wel gered, maar niet zonder strijd en zonder de schijnbare en aanvankelijke overwinning van de volken. Jeruzalem is niet
unverletzbar, wel unantastbar64. JHWH begint de strijd tegen de volken door
bezit te nemen van de Olijfberg (Zach 14,3-5). Zonder vermelding van een motief
slaat de wil van JHWH om65. De aanleiding hiervoor moet gezocht worden in de
beginhoofdstukken van Zach. JHWH is vertoornd op de volken vanwege zijn ijver die zich richt op Jeruzalem.
Er wordt in Zach 14 anders over de ballingschap gedacht dan in de rest van
het boek. Het nieuwe Jeruzalem zal niet alleen bewoond worden door degenen
die uit de gola terugkeren (Zach 14,2ba.5), maar ook door de rest (~['h' rt,yw< > de
rest van het volk; Zach 14,2bb) die is achtergebleven en ter plaatse de zuivering
en beproeving heeft ondergaan (vgl. Zach 13,9). Het concept van Jeruzalem
wordt in dit laatste hoofdstuk nog bijgesteld. In ieder geval keren de volken op
hun schreden terug. De beroving van goederen uit Jeruzalem zal zich omkeren in
het tegendeel: “En de rijkdom van alle naties rondom zal verzameld worden: goud,
zilver en kleding, in grote hoeveelheden” (Zach 14,14b)66.
Na de (gelukte) aanval van de volken (Zach 14,1-5) en de bevestiging van de
verhevenheid en veilige ligging van Jeruzalem (Zach 14,8-11) komen de volken
nog een keer in negatieve zin naar voren. Niet iedereen uit de volken zal uiteindelijk in Jeruzalem welkom zijn. Ook van hen blijft er een rest over. Evenals van
––––––––––
63

64
65
66

LUTZ, Jahwe, 8: “Nach Sach 12,1-8 ziehen die Völker aus eigenem Antrieb in die Stadt, nach
14,1-5 auf Veranlassung Jahwes. In 12,1-8 ist Jerusalem unverletzlich, die Völker holen sich den
Untergang; in 14,1-5 wird Jerusalem völlig zerstört, ein Teil der Bewohner deportiert — erst dan
greift Jahwe rettend ein. Im ersten Bericht wird Jahwes Hilfe nur angedeutet (12,2-4), in der
zweiten Schilderung tragt sie die Zuge einer Theophanie (14,3-5).”
LUTZ, Jahwe, 150. Vgl. HANSON, Dawn, 392.
LUTZ, Jahwe, 30: “[Demgegenüber] bleibt die plötzlich veränderte Haltung Jahwes zu den von
ihm selbst herbeigeführten Völkern in 14,3 unmotiviert.”
In Hag 2,7v wordt de rijkdom van de volken gebruikt voor de verfraaiing van de tempel.
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Israël zal er ook van de volken slechts een gedeelte komen. De definitieve afrekening met de volken — die heeft in Zach 14,1-5 nog niet plaats gevonden — gebeurt echter niet door militaire strijd, maar door een pestepidemie (hp'GEm;) die
JHWH over de oprukkende volken zal doen komen, en waarbij slechts een rest
overblijft (~yIAGh;-lK'mi rt'ANh;-lK' ieder die overgebleven is van alle naties) die naar
Jeruzalem kan pelgrimeren (Zach 14,12-21)67. Ieder individu persoonlijk wordt
uitgeschakeld en gestraft voor het belegeren en bedreigen van Jeruzalem. Pest is
een van de klassieke mogelijkheden waarmee JHWH het volk kan treffen. Doorgaans wordt dit uitgedrukt met de trits van honger, zwaard en pest (bijv. Jer
14,12; Ez 5,12; 2Kr 20,9). De belijdenis van de onaantastbaarheid van Jeruzalem en de dodelijke plaag die de vijand treft om die belijdenis gestand te doen
zijn gecombineerd. Deze plaag zal een grote ontsteltenis veroorzaken (Zach
14,13; vgl. Zach 12,4).
Van de volken kan er slechts een rest de pelgrimage naar Jeruzalem maken68.
Zoals er van Israël en Juda een rest over is om Jeruzalem te bevolken, zo is er
ook van de volken slechts een rest die naar Jeruzalem op bedevaart kan gaan.
Het accent valt eerder op de individuele pelgrim dan op het collectief69. Zach
8,6.11.12 gebruikt de klassieke titel tyriav
e . rest, en begrijpt hieronder de ex-ballingen. Het zijn de gelukkigen die gedeporteerd zijn geweest, maar nu in Jeruzalem wederkeren. In Zach 13–14 worden rt,y< rest en het verbum rty overblijven
gebruikt voor diegenen die in de stad zijn overgebleven en niet zijn uitgeroeid,
maar gelouterd door de belegering (Zach 13,8; 14,2). Het zijn daar juist niet de
ballingen, die de rest vormen en het verbond sluiten (Zach 13,9). Met betrekking
tot de volken bestaat de rest uit degenen die de pest, de laatste straf van JHWH,
hebben overleefd (Zach 14,16). Het boek Zach gebruikt beide synoniemen rav
overblijven en rty overblijven verschillend. Aan het einde van Zach gaat het niet
meer alleen om de rest die uit de ballingschap komt. Het gaat ook om degenen
die de eindstrijd zullen overleven in Jeruzalem, de beschermde stad zelf.
––––––––––
67

68
69

Zach 14,12-15 wordt soms als een inlassing beschouwd, omdat het de samenhang tussen de centrale betekenis van Jeruzalem (Zach 14,8-11) en de bedevaart der volken (Zach 14,16-21) onderbreekt. Echter, in Zach 14,16-19 wordt verwezen naar de hp'GEm; pest van Zach 14,12-15; de bedevaart wordt afgedwongen door het dreigen met de plaag.
Dat er van de volken een rest overblijft, komt ook voor in Jes 45,20 (~yIAGh; yjeyliP. die ontkomen zijn
van de volken).
De resttheologie komt ook voor in Zach 9,7 (de Filistijn zal overblijven [rav Nifal] voor God) en in
Zach 13,8 (een derde deel van het land dat ten onder gaat aan de slechtheid van de herder zal in het
land overblijven [rty Nifal]).
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Voor het doel van de pelgrimage van de volken wordt er in Zach 14 weer een
ander woord gebruikt. Na hwl zich aansluiten, hlx vermurwen en vqb zoeken
(Zach 2,15; 7,2; 8,20-23) vinden we hier hwxtvh (vgl. Jes 66,23). We denken
hierbij aan de prosternatie en het zich ter aarde werpen. Het is moeilijk te zeggen, of het bij hwxtvh gaat om een intensievere vorm van aanbidding of verering
dan bij de andere verba hwl zich aansluiten en hlx vermurwen. Het is wel een
woord dat nauw met de cultus is verbonden70. hwxtvh prosterneren (Zach
14,16.17) behoort met xbz offeren (Zach 14,21) tot hetzelfde woordveld, en
Zach 14,16-21 heeft een cultische connotatie. Het object van de aanbidding is
JHWH onder de titel van koning. In Zach 14 wordt het Loofhuttenfeest in verband gebracht met de verering van JHWH als koning, en zijn koningschap heeft
een universeel karakter (#r<a'h'-lK'-l[; %l,m, koning over heel de aarde; Zach
14,9). De diverse elementen bieden voldoende ruimte aan de heidenen om zich
te kunnen herkennen in het Loofhuttenfeest. Het feit alleen al dat het feest het
laatste is van het jaar, geeft het een eschatologisch karakter en maakt het mogelijk er een universele connotatie aan te geven. Tot op bepaalde hoogte kunnen de
volken71 participeren. De Koning JHWH van de machten72 is niet alleen Israëls
God, maar ook die van de andere volken. Op een of andere wijze moet er een
verering van JHWH plaatsvinden die door allen gezamenlijk wordt gedeeld. Het
Loofhuttenfeest leent zich blijkbaar het beste voor deze interreligieuze stap.
De uitnodiging aan de volken om naar Jeruzalem op te trekken is niet vrijblijvend: het is een dwingende uitnodiging, alsof het de laatste mogelijkheid is die
de volken krijgen om naar Jeruzalem te komen (Zach 14,17-19); de spontaneïteit
waarmee de volken optrokken in Jes 2–Zach 8,20-23 bestaat niet meer. Op de
dag die JHWH toebehoort moeten ze ook komen, want buiten Hem om gebeurt
er niets meer. Er staat een straf op als men de uitnodiging afslaat (vgl. Jes
––––––––––
70
71
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PREUß, hwx, 789 : “Zahlreich sind die Belege für hw'x' t] v
; h. i als Ausdruck kultischen Handelns allgemein,
auch wenn es sich nur um einen Teilgestus aus diesem (z.B. beim Opfer) handelt.”
De volken worden in Zach 14,17 tAxP.v.mi families genoemd; vgl. FLOYD, Minor Prophets, 555:
“Each of the nations is described as a ‘family’(hx'P.v.mi), implying that they all belong to a single
community. This does not imply, however, that in the new world order Yahweh’s people will no
longer have any distinctive part to play.”
Deze titel (tAab'c. hw''hy> %l,m, Koning JHWH van de machten) is uniek. Sterk verwante teksten zijn:
Ps 24,10; 98,6. tAab'c. hw''hy> JHWH van de machten komt trouwens 91 van de 284 keer voor in het
Haggai – Zacharia – Maleachicorpus; dat is een derde deel van alle gevallen (vgl. MEYERS –
MEYERS, Zechariah, 466).
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60,12)73. Dit aspect van de bedevaart der volken hangt samen met het monotheïstische karakter van Zach 14. Andere goden kunnen voor Israël niet meer
bestaan, en dus bestaan ze ook niet meer voor de volken. Allen worden samengebracht onder JHWH de Koning van de hele aarde (Zach 14,9; vgl. Mal
1,11.14). Niemand kan zich aan deze God onttrekken of doen alsof Hij niet bestaat. De aard van de straf hangt samen met het agrarische karakter van het
feest. Juist datgene waar de pelgrims op het Loofhuttenfeest om vragen (regen)
zal de thuisblijvers onthouden worden. Het volk van Egypte wordt nog een keer
apart vermeld (Zach 14,18-19). Omdat het achterwege blijven van regen dit land
niet als een straf zal ervaren –– zij hebben het water uit de Nijl –– is er voor hen
een andere straf: de hp'GEM; plaag die de niet-rest van de volken reeds getroffen
heeft (Zach 14,12-15). De volken zullen tenslotte participeren aan de cultus te
Jeruzalem; ze zullen er offers brengen (Zach 14,20-21). We hebben reeds gezien
dat hwxtvh prosterneren een cultische betekenis heeft, en dit wordt op het einde
van het hoofdstuk bevestigd. Er worden ruime mogelijkheden geschapen voor de
volken om te participeren74.
Het eschatologische tijdperk is een tijd van heiligheid. In het tijdperk waarop
in Zach 14 wordt vooruit geblikt, vallen cultische en ethnische grenzen weg.
Volken kunnen JHWH aanbidden en offers brengen; het benodigde vaatwerk
wordt hun ter beschikking gesteld75. Er is geen handelaar (ynI[]n:k.; Zach 14,21)
meer nodig. Ten opzichte van Zach 2,15 is de uitnodiging aan de volken nader
ingevuld en uitgewerkt. Er geldt geen onvoorwaardelijke invitatie aan alle volken. Zij die komen om Jeruzalem aan te vallen, zullen er uiteindelijk niet feestvieren, maar omkomen. Zoals er van Juda en Israël een rest is die in Jeruzalem
thuishoort, zo is er ook van de volken een rest die waardig geacht wordt naar
Jeruzalem te komen. Jeruzalem vormt de pijler en de basis voor de verwachting
van Israël. In haar verzamelen zich niet alleen degenen die over zijn gebleven van
––––––––––
73

74
75

Ook in Jes 66,23-24 (de slotverzen) worden degenen die niet pelgrimeren bedreigd, en wel met
een afschuwelijke dood. De meeste commentaren gaan niet in op deze ‘negatieve’ aspecten van de
bedevaart der volken; Otzen doet dit wel, en spreekt van een ‘Unterwerfung der Heiden unter
Jahwe’ (OTZEN, Studien, 210).
WILLI, Juda, 56: “Der Tempel ist das Zeichen und der zentrale Auftrag der neuanbrechenden Zeit,
aber eben nicht als Heiligtum einer abgeschotteten theokratischen Kultgemeinde, sondern in bester prophetisch-eschatologischer Tradition als Heiligtum für die ganze Welt.”
GAIDE, Jérusalem, 158: “L’intention de l’auteur était surtout d’affirmer qu’aucune difficulté d’ordre
matériel ne pourrait empêcher le plan divin de salut de se réaliser.”
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het eigen volk, maar ook die van de heidenvolken. Voor allen is het weggelegd
om een relatie met JHWH te onderhouden, en deze zal vooral blijken uit het vieren van het Loofhuttenfeest – niet Pesach of het Wekenfeest – en het brengen
van offers. Er is nog steeds de hoop dat Jeruzalem te klein zal zijn voor al degenen die er hun offers willen komen brengen (Zach 14,21: ~yxibZ. h
O -; lK' allen die offeren). Deze hoop werd reeds uitgedragen in Zach 2,8 maar betrof daar enkel het
wonen van de ex-ballingen, niet het brengen van offergaven door de Israëlieten
en de volken. In Jeruzalem zullen allen zich verzamelen onder de patronage van
JHWH, de Koning van heel de aarde, de Enige (Zach 14,9).
Aan het einde van dit hoofdstuk moeten we concluderen dat er van de volken
een ambivalent beeld naar voren komt. In Zach 1–7 zijn de volken de oude tegenstanders die aan het begin van de ballingschap stonden en als oude vijanden
worden aangemerkt. JHWH keert zich nu tegen hen ten gunste van Israël. In
Zach 9–13 verschijnen de volken wederom onder een vijandelijk aspect ten
tonele. De relatie zoals die in het verleden bestond is niet onbelangrijk voor het
theologisch nadenken over de toekomst en de restauratie van Jeruzalem. Israël
kan zich op basis van de opgedane ervaringen niet naïef opstellen, maar beseft
dat de volken zich tegen JHWH’s heilswil zullen blijven verzetten. Het ambivalente bestaat hierin dat Israël de volken in het heilsplan van JHWH wel een
plaats móet geven en ten opzichte van zichzelf moet positioneren. Deze positieve
aandacht voor de volken, die verwoord wordt in de bedevaartstheologie komt in
de compositie op cruciale momenten aan de orde: aan het einde van het centrale
gedeelte van het boek (Zach 8,20-23) en aan het einde van het slothoofdstuk
(Zach 14,20-21). De beide hoofdstukken die onder andere als een samenvatting
gelden en een beschrijving geven van het eschatologische Jeruzalem eindigen met
een openheid naar de volken die nieuw is. De volken tonen hun belangstelling
voor JHWH en herkennen zijn aanwezigheid in Israël (Zach 8,20-23), waarna in
Zach 14,16-21 het Loofhuttenfeest en de cultus in Jeruzalem voor hen toegankelijk worden gemaakt. De komst van de volken naar Sion was al in Zach 2,15
aangekondigd. Vanaf het begin moest de impliciete lezer er rekening mee houden, dat er voor de volken een plaats zou zijn bij het godsvolk, ondanks de negatieve rol die zij in het verleden hadden gespeeld. De algemene en ruime uitnodiging in Zach 2,15 wordt in hfst. 8 en 14 nader ingevuld en geconcretiseerd. Het
is volgens de impliciete auteur niet mogelijk om over Jeruzalem te spreken zonder de volken er op enigerlei wijze bij te betrekken.
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12. Lexis, opsis en plot
in het boek Zacharia
12.1. Inleiding
In de vorige hoofdstukken hebben we een beeld gekregen van de diverse actanten die in de tekst ‘optreden’. We hebben onderscheiden: JHWH (inclusief zijn
engel), de profeet Zacharia, de leiders (met name de hogepriester Jozua en de
landvoogd Zerubbabel), dochter Sion en de volken. We hebben ook gezien dat
niet alle actanten in alle delen van de compositie voorkomen. De interactie die
tussen hen plaatsvindt (lexis) moet op samenhangende wijze worden uiteengezet
binnen het kader van de chronologische en geografische opzet van het boek. De
actanten dialogeren met elkaar over drie belangrijke onderwerpen die hen zelf
aangaan: de plaats van Jeruzalem in het toekomstige heilsbestel, de functie van
de leiders en de plaats die aan de volken kan worden toegekend. Op de achtergrond speelt de vraag hoe en door wie het op te bouwen Jeruzalem het beste kan
worden vormgegeven. Welk leidinggevend gremium bezit het gezag en de kwaliteiten om de Judeese samenleving een nieuw gezicht te geven? Hoe komt het
heil tot stand, en wanneer zal de beloofde toekomst aanbreken? Dat de leiders
van het volk een bepalende rol vervullen in de maatschappelijke ontwikkelingen
ligt voor de hand. Maar is er ook een plaats voor de priesters en de profeten? Via
welke weg realiseert JHWH zijn heerschappij? We moeten daar de vraag aan
toevoegen: wat is de plaats van het volk als gemeenschap? Is Jeruzalem alleen
van haar leiders afhankelijk of heeft zij ook een eigen positie met eigen mogelijkheden? Kan Jeruzalem (als collectiviteit) de toekomst mede richting geven en
sturen? Kan ook zij JHWH’s heil bemiddelen?
Het verloop van de handelingen, die in de Figurenrede met de impliciete lezer
worden gecommuniceerd, vindt plaats in een bepaalde tijd en op een bepaalde
plaats (of meerdere plaatsen). Voor het verstaan van het plot zijn deze chronolo-
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gische en geografische elementen in de tekst van belang. De tekst van een literair
drama bevat overwegend Figurenrede, maar dat wil niet zeggen dat er geen andere soorten van teksten voorkomen en dat er niet een visualisering plaats vindt.
Het plot van het drama kan maar tot stand komen, als alle elementen van de
tekst erbij worden betrokken. Aangaande het tijdsgewricht van het plot wordt de
lezer mededeling gedaan door de Nebentexte1 Zach 1,1.7; 7,1. Het zijn de
aanvangsjaren van de regering van de Perzische koning Darius I, die een lange
periode van interne stabiliteit inluiden. Door het lezen van het boek Hag2 weten
we dat er een moeizaam begin is gemaakt met de herbouw van de tempel in
Jeruzalem. Er bestond verschil van mening over het tijdstip waarop men aan de
herbouw moest beginnen (Hag 1). De profeet Haggai maakt het volk en haar
leiders duidelijk dat de tempel er zo spoedig mogelijk moet komen, en dat de
welvaart en de toekomst van Jeruzalem van het wel of niet doorgaan van de herbouw afhangt (Hag 2,7-9.19); de landvoogd Zerubbabel zal in deze nieuwe tijd
de uitverkoren davidische heerser zijn (Hag 2,20-23). Met deze historische achtergrond beginnen we de lezing van Zach.
Op het geografische kader van de teksten komen we in dit hoofdstuk uitvoerig
te spreken. Dit onderwerp heeft veel te maken met de opsis van de tekst3. We
hebben opsis in hoofdstuk 5 (blz. 134) omschreven als “de elementen in de tekst
die ons een optische voorstelling geven en die de context vormen waarin de
woorden van de acteurs worden uitgesproken.” We treffen in Zach weinig
Nebentexte aan die het drama visualiseren; er worden door de impliciete auteur
zelf geen beschrijvingen gegeven van het literaire toneel (behalve Zach 7,2-3).
We moeten het hebben van de Wortkulisse4 en van de impliciete verwijzingen in
de Figurenrede zelf. Uit de woorden van de actanten is af te leiden in welke
(geografische) omgeving wij de gebeurtenissen moeten plaatsen. De opsis van
Zach is heel rijk en beeldend; dit komt met name door de apocalyptisch ge––––––––––
1
2
3

4

Tekst die niet door een van de actanten gesproken wordt (vgl. NITSCHE, Prophetische Texte,
159).
Door het redactionele raamwerk wordt de lezer ertoe aangezet eerst Hag en dan Zach te lezen.
UTZSCHNEIDER – NITSCHE, Arbeitsbuch, 166: “Auch die Erwähnung von Orten und
Ortswechseln sind wichtige Mittel des Erzähltextes, seinen »Plot« zu bilden. Insbesondere tragen
sie — neben anderen Bauformen, wie etwas der Konstellation der Figuren — dazu bei, den
Erzähltext in Szenen zu gliedern.”
Beschrijvingen van situatie en scenerie in de uitspraken van de actanten (NITSCHE, Prophetische
Texte, 160: “Innerhalb einer Rede beispielsweise wird geschildert, dass es Nacht ist und man kaum
etwas sieht, dass das Licht einer Fackel die Szene gespenstisch beleuchtet […].”
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kleurde visioenen die het voorstellingsvermogen van de lezer prikkelen. Ten aanzien van het hele boek stellen we ons de vraag: welke zijn de verschillende
Schauplätze in Zach 1–14? Dochter Sion neemt, zoals we gezien hebben, verschillende posities in: in Zach 2,10 blijkt ze zich in Babel te bevinden, in Zach
2,14 en 9,9 is ze als het ware ‘thuis’ en ontvangt JHWH respectievelijk haar koning. Hieraan kunnen we de vraag verbinden: binnen welke geografische kaders
beweegt zij zich? Kunnen er in Zach 1–14 niet een aantal scènes worden onderscheiden als een literair kader waarin de gebeurtenissen ruimtelijk kunnen worden voorgesteld?
In zijn monografie Zeit des Zweiten Tempels – Zeit der Gerechtigkeit heeft
Bauer de aandacht gevestigd op het thema ‘tijd’ in het corpus van Hag – Zach –
Mal5. Voor Zach constateert hij dat de visioenen in hfst. 1–6 in één nacht worden
samengebracht (hl'y>L;h; ytiyair' ik keek vannacht; Zach 1,8). Hiertegenover staan
de laatste hoofdstukken die verwijzen naar ‘een dag’ (aWhh;-~Ayh; die dag). De frequentie hiervan neemt beduidend toe vanaf Zach 12 (zeventien van de in totaal
eenentwintig vermeldingen staan in Zach 12–14)6. Bovendien neemt de interesse
voor historische dateringen gaandeweg af. Het verschijnsel doet zich voor, dat
hoe minder historische referenties er zijn, hoe meer aandacht er is voor ‘die dag’.
Mit der Abnahme des Interesses an Datierungen wird die Frequenz der eschatologischen Formel
awhh ~wyb [op die dag] bis zu einem ‘Maximalwert’ innerhalb von Sa 9–14 erhöht, um dann bei
Maleachi gar nicht mehr zu erscheinen7.

In het korte boek Hag vinden we de dateringsformule vijfmaal (Hag 1,1.15;
2,1.10.20), in Zach nog driemaal (Zach 1,1.7; 7,1) – waarbij de derde keer lang
op zich laat wachten (Zach 7,1) – en in Mal komt de dateringsformule helemaal
niet meer voor. De impliciete auteur brengt een tijdspanne aan dat het hele boek
omvat. In deze historisch setting is er één bijzondere nacht in het leven van
Zacharia, op het einde van het boek gaat het steeds meer om een beslissende dag
in de toekomst (vgl. Zach 14,7: dx'a,-~Ay hy''h'w> het zal gebeuren: één dag)8. Het
thema van een bijzondere dag wordt in Mal gecontinueerd, zij het met andere
––––––––––
5
6
7
8

BAUER, Zeit des Zweiten Tempels, 25-44.
Zach 2,15; 3,10; 6,10; 9,16; 11,11; 12,3.4.6.8[2x].9.11; 13,1.2.4; 14,4.6.8.9.13.20.21.
BAUER, Zeit des Zweiten Tempels, 43.
Dat het om een toekomstige dag gaat, meent ook BLENKINSOPP, Geschichte, 236: “Aber sie [die
Formel awhh ~wyb] erscheint doch durch alle Prophetenschriften hindurch mit Blick auf besonderes
und zukünftiges Gerichts- oder Heilshandeln.”
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formuleringen dan aWhh;-~AYB9; op die dag; in Hag kwam het alleen in het allerlaatste vers aan de orde (Hag 2,23). Vanuit een nacht in het verleden wordt de
aandacht steeds meer gericht op een dag in de toekomst. De visioenen zijn inhoudelijk wel op de toekomst gericht, maar werden als zodanig toch in het verleden ontvangen. Het contrast tussen de eerste en tweede helft van het boek kan
niet zonder bedoelingen zijn. Wat in het duister van de nacht werd geschouwd,
zal eens in het volle daglicht treden. Wat JHWH in visioenen heeft laten zien, zal
op een of andere wijze realiteit worden. De vraag is hoe?
In ons onderzoek richten wij ons op alle veertien hoofdstukken van het boek
Zach. Wij beperken ons nu tot de grote lijnen van de compositie. Vraagstukken
op detailniveau hebben we zo nodig reeds in de voorafgaande hoofdstukken behandeld. We doen in dit hoofdstuk een voorstel voor een samenhangend plot
voor het hele boek Zach. Met name de plaats van Zach 8 en 14 in het geheel van
het boek, en ten opzichte van de omvangrijke tekstblokken van Zach 1–7 en 9–
13 verdient de nodige aandacht. Er is een wisselwerking tussen het plot van het
drama en de compositie van het boek. Als we inzicht krijgen in het plot van het
boek, zal dat helpen de compositie beter te begrijpen en zullen verklaringen gevonden kunnen worden voor de soms moeilijke positie van bepaalde teksteenheden. Het begrijpen van de compositie geeft daarentegen weer inzicht in het
plot, omdat dit mede door de aaneenschakeling van teksten wordt ‘gemaakt’. De
vraag naar de compositie en de eenheid van het boek hangt samen met de ontwikkeling van het plot. Het meest bepalend zijn de beide grootste deelcomposities Zach 1–7 en 9–13; hierin vinden de gebeurtenissen en handelingen
plaats die het plot opbouwen. In Zach 8; 14 vinden we beschrijvingen van het
‘gerestaureerde’ Jeruzalem; ook deze hoofdstukken hebben hun eigen positie in
het drama van het boek.

12.2. De lexis en opsis en de aanloop naar het plot in Zacharia 1–7
Aan het begin van het boek Zach kunnen we geen elementen van opsis in de
tekst ontdekken. We horen ook niet waar de profeet zich bevindt; er is in Zach
1,2-6 geen enkele aanduiding van een locatie. Er klinkt de gezamenlijke oproep
van JHWH en Zacharia tot bekering als voorwaarde voor JHWH’s terugkeer
––––––––––
9

Mal 3,2.17.19.21.23.
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naar zijn volk. De imperatief van bwv terugkeren is het eerste woord in de
Gottesrede waarmee het boek Zach begint. Een locatie voor die terugkeer wordt
niet genoemd, en dat betekent dat deze vooral geestelijk moet worden verstaan10.
Terugkeren naar JHWH betekent zijn wegen gaan en aan zijn woorden gehoor
geven. Het verwijzen naar de vaderen van weleer en de vroegere profeten brengt
het belang van de huidige woorden als profetie naar voren. Hetgeen nu volgt,
staat in continuïteit met het verleden. Er is profetische successie. En het meest
eigene van alle profetie is de toekeer van het volk naar JHWH. Het hele boek
Zach mag vanuit dit bekeringsperspectief gelezen worden (Buchperspektivierung11). Gaandeweg zal blijken wat het terugkeren van het volk en het terugkeren van JHWH in de actualiteit van het einde van de zesde en de eerste helft
van de vijfde eeuw moet betekenen.
In Zach 1,8 wordt de opsis voor de visioenen van Zach 1–6 bepaald. Zacharia
ziet in een bepaalde nacht dingen die je normaliter in het donker niet kunt onderscheiden: allerlei voorwerpen en dieren en zelfs kleuren. Zacharia krijgt een ‘bovenaardse’ positie van waaruit hij het hele land met dalen (Zach 1,8), bergen
(Zach 6,1) en windstreken (Zach 1,10-11; 6,5-8) kan overzien. We kunnen niet
zeggen dat Zacharia een blik in de hemel wordt gegund, hoogstens dat hij zich
aan de hemelingang12 bevindt of aan de horizon13. De ongewone scènes spelen
zich op aarde af. Het geheel van acht visioenen heeft een duidelijke concentrische
opbouw. De overeenkomst tussen het eerste en laatste visioen doet zich niet alleen voor met betrekking tot de gekleurde paarden maar ook met betrekking tot
de wereldwijde setting waarin zij acteren. De paarden c.q. ruiters zwerven over
de hele aarde uit (Zach 1,10-11; 6,5-8). Ook in het tweede en derde visioen
neemt Zacharia eenzelfde positie in: hij ziet vanaf een afstand, als het ware vanuit de hoogte, de vier horens die Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben en
wier kracht nu door vier handwerkslieden wordt gebroken (Zach 2,1-4); en hij
––––––––––
10
11
12

13

Vgl. WILLI-PLEIN, Haggai, 59: “Allerdings ist als Ziel der Rückkehr nicht ausdrücklich Jerusalem
genannt, sondern die auf den sprechenden Gott bezogene Form des Personalpronomens in der 1.
Person: «Kehrt zurück zu mir».”
Een begrip van LEUENBERGER, Herrschaftsverheißungen, 93.
hl'cum. diepte (in combinatie met de mirtenstruiken) zou kunnen verwijzen naar de mytische plaats
waar de aarde de hemel raakt. Vgl. KEEL, Geschichte II, 1012: “Die Bäume, zw. denen er scheint
[de rode kleur van de paarden doen aan de zon denken], symbolisieren häufig das Himmelstor und
die rote Farbe ist die der Morgensonne”; vgl. BEUKEN, Haggai, 239; REVENTLOW, Propheten,
41.
Vgl. UEHLINGER, Figurative Policy, 342: ‘Horizonttor’.
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ziet de plaats waar Jeruzalem zal worden herbouwd (Zach 2,5-9). In het zesde en
zevende visioen speelt het gebeuren zich af in de lucht: een vliegende boekrol
(Zach 5,1-4) en een efa die door de lucht naar Sinear wordt getransporteerd
(Zach 5,5-11). Ook hier is de positie van Zacharia dezelfde als in de eerste drie
visioenen en het laatste visioen. Hij bevindt zich op een verheven positie en
neemt beelden waar die betrekking hebben op toekomstige ontwikkelingen van
Jeruzalem. Het is niet zo dat de hemel zich voor Zacharia opent, en dat hij ziet
wat zich daar afspeelt. In deze zin zijn de visioenen niet apocalyptisch.
Het eerste en derde visioen worden beide afgesloten met een godsspraak van
JHWH (Zach 1,16-17; 2,9); deze orakels behoren –– in tegenstelling tot de visioenen op zich (Zach 1,8-15; 2,1-4.5-8) –– tot de lexis van de tekst. JHWH
maakt een hernieuwde keuze voor Jeruzalem, hetgeen Hij in de visioenen ook
heeft laten zien. Zijn ijver gaat uit naar Sion. De volken zijn onschadelijk gemaakt en dat biedt Jeruzalem de mogelijkheid een nieuwe toekomst op te bouwen. De stad zal herbouwd gaan worden en de tempel zal er opnieuw verrijzen.
JHWH zal in de stad terugkeren en er wonen, en Hij zal de stad door zijn aanwezigheid beschermen. Deze hernieuwde keuze voor Jeruzalem bepaalt de verdere
toekomst. De Sionstheologie van het boek vindt zijn ankerpunt in de keuze die
JHWH voor Jeruzalem maakt. Voor deze nieuwe toekomst is het nodig dat het
land –– we denken hier met name aan Juda –– gezuiverd wordt van zondaars en
goddeloosheid (Zach 5,1-4.5-11) zodat Jeruzalem op heilige bodem kan worden
opgebouwd (Zach 2,16). Het morele kwaad moet worden vernietigd en de afgoderij … die moet zijn cultusplaats verleggen naar Sinear (Zach 5,11). De profeet
Zacharia wordt op de hoogte gebracht van deze nieuwe ontwikkeling; hij ontvangt als eerste de visioenen en de godsspraken en door het vertellen ervan deelt
hij ze mee aan de lezer; een tekst-interne toehoorder is er voor de genoemde orakels niet (Zach 1,16-17; 2,9; 5,4).
Het vierde en vijfde visioen hebben een andere Schauplatz in de ware zin van
het woord. Zacharia kijkt binnen in een bepaalde ‘ruimte’14. Het horizontkarakter van de andere visioenen is verdwenen: er treden actanten naar voren —
in Zach 4 door metaforen voorgesteld – die zich in de hemel of in de tempel bevinden. Zach 2,17 is een aanwijzing voor deze verandering van Schauplatz: ie––––––––––
14

DÖRFEL, Engel, 128: ‘im Himmel gewählten Schauplatz’.
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dereen wordt opgeroepen tot een heilig stilzwijgen15, omdat JHWH zich zal gaan
manifesteren vanuit zijn heilige woning (Avd>q' !A[M.m)i 16. Het is juist in deze heilige
woning dat de lezer een blik wordt gegund in de twee visioenen van Zach 3–4.
JHWH is er aanwezig in de gedaante van zijn engel (hfst. 3) of op symbolische
wijze in de vorm van de lampenstandaard (hfst. 4). Zacharia wordt in zijn hoedanigheid van profeet intenser bij de bedoelingen van JHWH met Jeruzalem betrokken.
Het volk dat in Jeruzalem wonen zal, heeft leiders nodig, en voor de bouw van
de tempel zal ook iemand verantwoordelijkheid moeten nemen. Deze twee posities zullen door respectievelijk Jozua en Zerubbabel worden ingenomen. De twee
visioenen van Zach 3–4 staan in het centrum van de cyclus; er gaan drie visioenen vooraf, en drie visioenen volgen. Dit benadrukt het belang van de plaats van
Jozua en Zerubbabel in het nieuwe Jeruzalem. De twee concrete historische personen worden in een hemelse setting aangesteld en benoemd. Zoals we eerder
hebben gezien is er voor Jozua een meer permanente rol als bestuurder weggelegd; de taken die hij krijgt opgedragen zal hij in de herstelde tempel waar moeten maken. Zijn rol krijgt bijzonder gewicht doordat hij persoonlijk door JHWH
wordt aangesproken (Zach 3,7-8). De concrete rol van Zerubbabel blijft beperkt
tot het bouwen van de tempel17. Door het gebruik van de titels xm;c, spruit en ydib[. ;
(hwhy db,[,) mijn knecht (knecht van JHWH) worden ten aanzien van Zerubbabel
wel grote verwachtingen gekoesterd. Hij houdt de hoop op een herstel van een
davidisch rijk levend en symboliseert de nieuwe kracht van de dynastie. De impliciete lezer ervaart een zekere continuïteit met Hag, waar de beloften aangaande Zerubbabel nog explicieter waren en nog sterker messiaans gekleurd: de
volken zullen tot vrede worden gedwongen en Zerubbabel zal worden uitverkoren (Hag 2,20-23). hwhy db,[, knecht van JHWH (Hag 2,23; Zach 3,8) heeft een
––––––––––
15
16

17

WILLI-PLEIN, Haggai, 83: “Israels Opferdienst vollzog sich, wie wir aus dem Aristeasbrief wissen, großteils in ehrfürchtigem Schweigen.”
Ook in syntactisch opzicht bestaat er een relatie tussen Zach 2,17 en 3,1: als subject van ynIaer>Y:w: Hij
liet mij kijken (Zach 3,1) moet JHWH worden beschouwd (Zach 2,17); vgl. WILLI-PLEIN, Haggai,
84: “Die pronominale Verknüpfung mit den Worten in Kap. 2 lässt erkennen, dass 3,1-7 auf die
gleiche literarische Ebene gehört wie 2,10ff. Der Einschub in das ursprünchliche Corpus der sieben
Nachtgesichte wird hier also fortgesetzt mit einem prophetischen Selbstbericht[…].”
Vgl. KEEL, Geschichte II, 1023-1024: “Im Gegensatz zu dieser Vision [Zach 4,1-14] und zur
Haggai-Schrift, die konsequent Serubbabel und Jeschua als Tempelerbauer anredet, wird hier der
Davidide Serubbabel im Sinne der ao [altorientalischen] Königstradition ganz allein als Initiant und
Akteur des Tempelbaus angesprochen.”
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profetische connotatie (vgl. Zach 1,6)18. Zerubbabel wordt in Zach geen hx'P,
landvoogd genoemd zoals in Hag 1,1.14; 2,2.22, maar hij is wel een profetisch
teken. Zijn identiteit als xm;c, spruit is op de toekomst gericht.
Ook ten aanzien van de plaats van de tempel laten de beide visioenen de lezer
niet in het ongewisse. Op een verborgen wijze wordt aangegeven waar de tempel
moet komen te staan: de steen die voor Jozua wordt blootgelegd en de grote berg
die geslecht moet worden, duiden op de locatie van de vroegere tempel, de berg
Sion. Deze locatie is vanwege de continuïteit met de voor-exilische periode niet
onbelangrijk. Zo is ook de keuze van JHWH voor Jeruzalem een hernieuwde
keuze en geen nieuw begin in absolute zin.
Er is nog één tekst in de cyclus van visioenen die een andere Schauplatz heeft
en daarom bijzondere aandacht verdient: Zach 2,10-16. De blik van de lezer
wordt achtereenvolgens getrokken naar Babel waar dochter Sion zich bevindt
(Zach 2,10-13), en naar Jeruzalem, waar ze JHWH in haar midden ontvangt
(Zach 2,14-16). Vanuit zijn ‘hoge’ positie kijkt Zacharia naar de lotgevallen van
dochter Sion, en thematiseert het begin van het einde en het einde zelf van de
ballingschap. Zacharia kan de weg overzien die dochter Sion zal moeten afleggen. We stoten hier op een van de centrale thematieken en krachtlijnen van het
boek: de gewenste terugkeer van de gola naar Jeruzalem. In de beginjaren van
Darius is de oproep om op te breken en naar Jeruzalem te trekken hoogst actueel. Het nieuwe Jeruzalem zal niet alleen door JHWH bewoond worden, maar
ook door het volk, dat vooral zal bestaan uit degene die terugkomen uit de Babylonische gola. Voor de impliciete auteur van Zach is dit nog belangrijker: JHWH
neemt niet zozeer zijn intrek in de tempel (vgl. Ez 43), maar Hij gaat wonen bij
zijn volk in Jeruzalem, gepersonifieerd als vrouw. De tempel is uiteraard belangrijk, maar staat niet op de voorgrond zoals in Hag en Ez19. De eerste drie visioenen waarin Jeruzalem wordt opgebouwd en waarin JHWH zijn komst aankondigt, leiden automatisch tot een oproep aan het volk om de nieuwe bewoners te
zijn. In het toekomstige beeld van Jeruzalem dat in de visioenen wordt opgeroe––––––––––
18
19

Vgl. BLENKINSOPP, Geschichte, 193: “Anscheinend wurde der Terminus ‘Knecht Jahwes’ (hw,hy'
db,[,) in deuteronomischen Kreisen für einen ganz speziell ausgewählten Mittler verwendet. Vorbild
war der Dienst des Mose persönlich (Num 12,7f; Dtn 34,5 usw.).”
Vgl. KEEL, Geschichte II, 1023: “Im Gegensatz zu Ez 40–48 steht nicht der Tempel, sondern die
Stadt im Zentrum.”
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pen is sprake van een bevolkte stad met JHWH in haar midden, maar de impliciete auteur weet dat een visionair inzicht niet genoeg is om dat ideaal te realiseren, en dat het volk ook daadwerkelijk stappen zal moeten ondernemen. De oproep tot bekering in Zach 1,2-6 krijgt in Zach 2,10-13 een concrete invulling:
terugkeren naar Jeruzalem. In dit nieuwe Jeruzalem zal er tevens plaats zijn voor
de volken. Zonder de komst van degenen die zich vrijwillig bij JHWH willen
aansluiten, kan de impliciete auteur zich Jeruzalem niet voorstellen. Dit is voor
hem de reden dat hij hier tijdig melding van maakt, al is het maar kort. De impliciete lezer zal er rekening mee moeten houden, dat er voor de volken in Jeruzalem plaats moet zijn, ondanks wat er gebeurd is en wat er nog te gebeuren staat.
De cyclus van visioenen mondt uit in een tekenhandeling waarin het thema
leiderschap centraal staat. De visioenen worden niet áfgekondigd; er wordt niet
gemeld dat ze voorbij zijn, maar tekenhandelingen kunnen slechts ten overstaan
van het volk betekenis hebben. Tekenhandelingen vinden steeds op aarde plaats,
want ze moeten direct door het volk gezien en begrepen kunnen worden; de profeet kan ze niet navertellen zoals een orakel of visioen dat hij eerst heeft ontvangen en vervolgens als een bode overbrengt. Utzschneider verbindt terecht de
tekenhandelingen met een aardse Schauplatz en de visioenen met een hemelse20.
Beide zijn overigens belangrijke elementen van de opsis van de tekst. De lezer
wordt mee teruggenomen naar het aardse Jeruzalem waar Zacharia de opdracht
krijgt zilver en goud van een aantal ex-ballingen aan te nemen, er een kroon van
de maken en die Jozua op het hoofd te zetten (Zach 6,10-14). Het teken dat hier
door Zacharia wordt gesteld, maakt voor iedereen zichtbaar wat hij in zijn visioenen heeft mogen zien. Op ‘aardse’ en aanschouwelijke wijze worden het vierde
en vijfde visioen als het ware ter plaatse vertaald. Het is opmerkelijk en niet zonder
betekenis voor het plot van het boek dat juist het thema leiderschap in de tekenhandeling opnieuw aan de orde komt21. Jozua krijgt de belangrijkste en meest verantwoordelijke positie; hij neemt zijn zetel reeds in. Zerubbabel wordt de bouwer
van de tempel en symboliseert de messiaanse belofte. Beide leiders moeten
vreedzaam met elkaar samenwerken.
––––––––––
20
21

UTZSCHNEIDER, Michas Reise, 31: “Die Zeichenhandlungen und die Visionen stehen dabei für
die beiden Hauptschauplätze, auf denen Propheten agieren: die irdische und die himmlische
‘Öffentlichkeit’.”
De andere tekenhandeling (Zach 11) behelst hetzelfde thema!
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Zach 6 wordt besloten met een oproep van Zacharia aan zijn gehoor om de
bouw van de tempel ter hand te nemen (en Zerubbabel te ondersteunen; v. 15).
Een dergelijke concrete oproep aan het volk kwam nog niet eerder voor. De terugkeer uit de ballingschap –– daaraan refereert ~yqIAxr> die van ver –– en de
bouw van de tempel gaan hand in hand en behoren tot hetzelfde project. Twee
van de drie krachtlijnen komen in dit ene vers bij elkaar: de bouw van de tempel
die een woonplaats moet worden voor JHWH en de terugkomst van de gola, en
het leiderschap van Zerubbabel die de bouw van de tempel tot zijn levenswerk
moet maken.
Met de overgang naar Zach 7 blijft de Schauplatz dezelfde als in Zach 6,9-15:
Jeruzalem in en rond de tempel. De gezanten uit Betel vervoegen zich namelijk
bij JHWH, i.c. bij de priesters en profeten –– ook zij zijn leiderschapsfiguren in
het na-exilische Jeruzalem. In de Nebentext van Zach 7,2-3 geeft de impliciete
auteur een korte beschrijving van de omstandigheden waaronder JHWH zich
voor de derde maal tot Zacharia richt (Zach 7,1). De Figurenrede begint in Zach
7,4 met een woord van Zacharia, die blijkens de context behoort bij de profeten
die met de priesters van de tempel samenwerken. In Zach 7 blijkt duidelijk dat
Zacharia zijn visionaire ervaringen achter de rug heeft en dat bij het volk de concrete vragen van het (godsdienstige) leven opkomen. Zach 7 bevat aanwijzingen
dat er inmiddels een tempel is22, en dat er priesters en profeten zijn die er hun
functie uitoefenen en bij wie het volk terecht kan voor een thora23. De priesters
worden priesters van JHWH’s huis genoemd24. De nieuwe toekomst waarvoor in
de visioenen de leiders waren aangesteld, begint zich al te realiseren: er zijn
priesters en profeten die zich als leiders van het volk opstellen.

––––––––––
22

23
24

De datering in Zach 7,1 (vierde jaar van Darius) maakt eigenlijk al duidelijk dat de tempel nog niet
voltooid kan zijn, maar wel in aanbouw is: Ezr 6,15 heeft het zesde jaar van Darius als het jaar van
de ‘oplevering’. Er wordt al van een huis van JHWH gesproken. WILLI-PLEIN, Haggai, 123-124,
denkt aan het heiligdom van Betel, waar de priesters van het huis van JHWH (afkomstig dus uit
Jeruzalem) tijdelijk werkzaam zijn. De vertaling van Zach 7,2-3 is dan ook anders: “Und da sandte
(nach) Bet-El Sar-Ezer und Regem-Melech und seine Männer, das Angesicht JHWHs zu besänftigen,
folgendermaßen: An die Priester, die zum Haus JHWH Zebaots gehören, und an die Propheten
Folgendes […]” (blz. 121; cursivering RvdH; Sar-Ezer en Regem-Melech zijn beide personen en
subject in deze vertaling).
In Hag 2,11-14 is er sprake van zo’n verzoek tot een thora.
Dat het volk zich inmiddels gevestigd heeft, blijkt uit het gegeven dat Josia een huis bezit (Zach
6,9).
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Er is in Zach 7 een verandering van het perspectief van de bekering. De ommekeer die in deze nieuwe situatie nodig is, is niet de terugkeer naar Jeruzalem,
maar het beantwoorden aan de eisen van sociale rechtvaardigheid. Voor het eerst
wordt het expliciete gehoor opgeroepen om eerlijk te zijn, rechtvaardig recht te
spreken, de zwakken in de samenleving niet te onderdrukken en geen kwaad tegen elkaar te bedenken (Zach 7,9-11). Het nieuwe Jeruzalem bestaat niet alleen
in de mate dat de Israëlieten er wonen, maar in de mate dat zij rechtvaardig met
elkaar samenleven; ook daarvan hangt het af of JHWH het volk zijn heil zal laten
ervaren. De bekeringsoproep waarmee het boek Zach begon (Zach 1,2-6) krijgt
een nieuwe dimensie en een nieuwe invulling: zich bekeren wordt een ethische
kwestie. Het einde van de ballingschap, die eigenlijk voorbij zou moeten zijn,
staat op het spel. Zij zou weer opnieuw een aanvang kunnen nemen (Zach 7,1114). Als het volk weigert te luisteren en zich niet bekeert, zou het weer in ballingschap gevoerd kunnen worden. Deze dreiging op het einde van Zach 7 is uiteraard een fictieve dreiging, maar moet toch niet worden misverstaan.

12.3. De voorlopige ontknoping van het plot in Zacharia 8
In het centrale hoofdstuk breekt een nieuwe fase aan in de ontwikkeling van
het plot in Zach. De Schauplatz verandert niet. Door de omschrijvingen van het
toekomstige Jeruzalem (Wortkulisse; bijv. 8,4-5.12.22-23) wordt de Schauplatz
zelfs geïntensiveerd én geëschatologiseerd. De uitvoerige en gevarieerde beschrijvingen maken Jeruzalem tot Schauplatz van JHWH’s orakels. Alle hoopvolle
verwachtingen van Zach 1–7 worden samengebundeld en in de eschatologische
beschrijving gerealiseerd. De beschrijving die er van Jeruzalem wordt gegeven,
geeft gegronde hoop dat het project van de profeet Zacharia zal slagen. Het
nieuwe Jeruzalem komt er! Het ligt op de berg Sion en krijgt een nieuwe eervolle
naam: ‘getrouwe stad’. De stad raakt bevolkt door de rest van Juda en Israël.
Gods belofte om terug te keren wordt terecht herhaald.
In dit nieuwe eschatologische Jeruzalem is er geen leider meer nodig; Jozua,
Zerubbabel of andere priesters of herders worden niet meer genoemd. Leiders
hebben de taak de samenleving de weg van JHWH’s heil te wijzen en het te bemiddelen, en daarom verliezen zij in een gerealiseerd heilsbestel hun functie.
Uiteraard is het heil nog niet volledig gerealiseerd –– daarom worden de morele
aansporingen van Zach 7 herhaald (Zach 8,16-17)25 –– maar de toekomst ziet er

316

DEEL 2 - HET BOEK ZACHARIA ALS LITERAIR DRAMA

positief uit. De boodschap van Zacharia, waarvoor hij zich met bijzonder gezag
heeft ingezet, lijkt zich te verwezenlijken.
Eén leiderschapsfiguur blijft echter wel actief, en dat is Zacharia (yl;ae tot mij;
Zach 8,18) en de profetengroep waartoe hij behoort (Zach 8,9). Alle ambten verliezen hun plaats in het nieuwe Jeruzalem, maar de profeten behouden deze
voorlopig nog. Er moet iemand zijn om het volk tot gehoorzaamheid en tot sociale rechtvaardigheid op te roepen. Er moet een profeet actief blijven die de
voortgang van de restauratie waarborgt en de visie op de restauratie bijstelt en
corrigeert. Een profeet blijft nodig om de vinger aan de pols te houden en te
waarschuwen voor verkeerde ontwikkelingen. Een nieuw Jeruzalem kan voorlopig nog niet zonder een profeet, want het drama is nog niet uit.
Er blijft sowieso in Zach 8 nog een vraag liggen die niet wordt opgelost: welke
plaats moet er aan de volken worden toegekend? Aan het begin van de
visioenencyclus werd hun de mogelijkheid gegeven zich bij JHWH aan te sluiten.
Het staat voor de impliciete auteur onomstotelijk vast, dat de volken een plaats
behoren te krijgen in het Jeruzalem van JHWH, maar in de loop van de visioenen
is hij niet op dit onderwerp teruggekomen. Aan het einde van Zach 8 wordt in
feite het statement van Zach 2,15 op uitvoerigere wijze herhaald. Met name
wordt benadrukt dat de belangstelling voor JHWH vanuit de volken zelf komt,
opgewekt door het voorbeeld van Israël. Dit oprechte verlangen lijkt gehonoreerd
te moeten worden, maar … is dat zomaar mogelijk gezien het vijandige verleden? Kunnen de (goede) bedoelingen van de volken wel worden gehonoreerd en
zo ja, tot op welke hoogte? Het thema van de volken komt in Zach 9–13; 14 uitvoerig aan de orde. De vraag wordt door Zach 8 opgeroepen. Zach 8,20-23 kan
niet het slot zijn van het boek, omdat het geen rekenschap geeft van de plaats die
de volken tot nu toe hadden ingenomen.

12.4. De lexis en opsis en het plot in Zacharia 9–13
Met Zach 8 zijn we pas op de helft van het boek; Zach is niet af, het is verder
geschreven. Dit roept de vraag op hoe het dan met Jeruzalem verder is gegaan.
––––––––––
25

Vgl. BLENKINSOPP, Geschichte, 208: “Es [das Volk] muß die Gelegenheit ergreifen und auf die
göttliche Initiative mit einem Leben in Glaubenstreue antworten (Sach 8,14-17).”
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Wat is er allemaal nog gebeurd, dat het boek aangevuld moest worden? Is het
ideaal tóch niet gerealiseerd? De dramatiek van Zach bestaat hierin dat het tamelijk overzichtelijke ‘verhaal’ van Zach 1–8 inderdaad niet af is. De dramatische
en teleurstellende gebeurtenissen spelen zich af in Zach 9–13. Het plot zet zich
voort en wordt complexer doordat de volkeren nadrukkelijker en onder een ambivalent gezichtspunt naar voren komen, en doordat de slechte herders als actant
verschijnen om de opbouw van Jeruzalem te frustreren. De verschillende thematieken en de verschillende krachtlijnen hangen met elkaar samen. Hoe communiceren de actanten met elkaar en welke verbindingslijnen zijn er te ontdekken,
zodat er van een samenhangend plot gesproken kan worden?
Zach 9 wordt vanwege de Nebentext (hw''hy>-rb;d>) aF'm; een last (woord van
JHWH) in v.1 algemeen gezien als een nieuw begin26. We mogen echter niet over
het hoofd zien, dat het thema van de volken waarmee Zach 8 afsluit, direct in
Zach 9 wordt hernomen. Er is van Zach 8 naar 9 een thematische continuïteit.
De vraag naar de plaats van de volken komt wederom aan de orde. Er is wel een
grote verandering wat betreft de geografische setting. JHWH bevindt zich eensklaps te midden van de buurvolken van Israël ten noorden (Fenicië) en ten zuiden (Filistea). In Zach 8,20-23 werden de volken geïntroduceerd als potentiële
JHWH-vereerders die naar Jeruzalem wilden komen, maar vanaf Zach 9 blijven
zij op hun plaats en bepalen de nieuwe Schauplatz. Zij worden omschreven als
hoogmoedig en zogenaamd wijs (Zach 9,2-3; vgl. Zach 11,1-3). JHWH is niet in
Jeruzalem gearriveerd, want Hij houdt zich op in de omgeving en zoekt daar naar
een rustplaats; Jeruzalem wordt ondertussen bedreigd (Zach 9,8). Er moet met
de volken nog een strijd geleverd worden, want ze zijn dermate hoogmoedig dat
ze niet zomaar waardig zijn zich naar Jeruzalem te begeven. Er wordt in Zach 9
een ander concept voor een volkerentheologie geïntroduceerd: de volkeren blijven op hun plaats als buren van Juda en Israël, en JHWH’s heerschappij zal zich
over al deze gebieden uitstrekken.
Het accent ligt wat betreft het volk Gods vooral op Juda en Israël (als Noordrijk) en niet op Jeruzalem. Israël positioneert zich in het zoeken naar zijn identiteit te midden van de buurvolken met wie het een relatie onderhoudt; binnen
––––––––––
26

Vgl. RUDOLPH, Haggai, 160: “Daß zwischen Kap. 8 und 9 ein großer Einschnitt ist, wird von
niemand bezweifelt.”
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deze context moet Israël gestalte krijgen. De internationele setting is bepalend
voor de interpretatie van Zach 9–13. Als we over Israël spreken, moeten we
vooral denken aan het groot-Israël dat gesitueerd is te midden van de buurvolken, en dat aan hun bewoningsgebieden grenst. Dit wil niet zeggen dat Jeruzalem niet in de tekst voorkomt en in de theologie geen plaats mag hebben, maar
ze bepaalt veel minder het geografische kader (Zach 9,9.10.13) dan de vele vermeldingen van Juda (Zach 9,7.13; 10,3.6; 11,14) en het Noordrijk (Zach
9,10.13; 10,6.7; 11,14). De geografische context van Zach 9–13 wordt bepaald
door het totaal van het gebied van Juda en Israël dat Jeruzalem heeft als hoofdstad, maar waarin zij nog niet alle aandacht naar zich toetrekt. De restauratie
richt zich op een herstel van de relatie tussen Juda en Israël. Het herstel van deze
vroegere relatie ligt besloten in Zach 1–827, en is daarom een terechte volgende
stap in de ontwikkeling van het plot. Reeds in het tweede visioen werd aan Juda
én Israël én Jeruzalem (Zach 2,2) gerefereerd als de locaties die door de macht
van de volken waren gebroken28. En in Zach 8,13 waren het huis van Juda en het
huis van Israël object van JHWH’s zegen en redding. Het gaat in Zach 9–13 om
het totaal van Israël, en niet exclusief om Jeruzalem.
De restauratie van Israël naar voor-exilische model vraagt om een koningsfiguur en om een herleving van het davidisch koningschap. De hoopvolle verwachtingen worden in deze na-exilische fase niet meer geprojecteerd op
Zerubbabel als de xm;c, spruit, maar op een ideale koning die –– geschapen naar
het beeld van koning David (bijv. Ps 72)29 –– een anonieme en toekomstige heer––––––––––
27

28

29

REDDIT, Themes, 189: “Interestingly, this kingdom would include both Judah (9:10) and Ephraim,
a metonym for Israel (9:13). God would bring home the exiles from both Israel and Judah (10:612). Where else in the Twelve does one find this combination of the restoration of the Davidic line
and the revival of both Judah and Israel? As already noted, one place is Zech 1–8, with its hopes for
Zerubbabel and its promise in 8:13 that God would save both Judah and Israel. Zechariah 9:9-10
and 10:6-12 thus repeat the future political hopes expressed at the end of Zech 1–8.” Vgl. MASON,
Use, 106: “The theme of the final re-unification of the two kingdoms has been present in these
chapters (e.g. 9,13; 10,6)”; vgl. BLENKINSOPP, Geschichte, 171.182.
De tekstkritische moeilijkheden van Zach 2,2 kunnen in dit licht worden gezien. Een latere auteur/
redacteur kan het oorspronkelijke Juda aangevuld hebben met Israël en Jeruzalem. De impliciete
auteur wil zodoende vanaf het begin doen uitkomen dat Juda, Israël en Jeruzalem in het restauratieproces betrokken moeten zijn en dat ook deze continuïteit met de voor-exilische periode gewaarborgd is.
Vgl. REDDITT, Israel’s Shepherd, 633: “The verses [Zach 9,1-8] appear to depict a future action
of God when he restores the Davidic empire. It is not surprising, then, that the verses that follow
(9:9-10) speak of a new David, righteous and uplifted (by God), who comes in peace.”
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ser is. Zerubbabel wordt geen koning. Hij brengt het ideaal niet dichterbij en
wordt –– overigens zonder te worden bekritiseerd –– vervangen door een eschatologische koningsfiguur. Aan het begin van het tweede grote tekstblok (Zach 9–
13) staat in een korte beschrijving de komst vermeld van de vredeskoning (Zach
9,9-10). Hij is het type van de ideale toekomstige herder en leider van Israël.
Deze koning van Jeruzalem wordt juichend verwelkomd. De overeenkomst van
Zach 9,9 en Zach 2,14 (wat betreft het literaire genre) maakt duidelijk waarom
deze tekst hier is opgenomen: zoals aan het begin van Zach 1–7 de volken bij
voorbaat in Jeruzalem welkom worden geheten, zo gebeurt dat ook aan het begin
van Zach 9–13 met de toekomstige koning. Aan het begin van beide delen wordt
een concrete invulling gegeven aan het eschaton: zoals de volken in Jeruzalem
JHWH zullen aanbidden, zo zal de koning vanuit Jeruzalem heersen tot de grenzen van de aarde30. Hoe zal dit ideaal worden gerealiseerd? Niet anders dan door
de strijd waarbij Jeruzalem zelf in al haar geledingen zal worden ingezet: Juda én
Israël, samen met Jeruzalem (9,13). De strijd met de volken zal tot het einde toe
geleverd moeten worden; Dochter Sion zal zich moeten opofferen, en dit zal de
weg vrij maken voor de laatste ballingen om terug te keren (Zach 9,11-12). In
meerdere opzichten is het ideaal van Zach 8 nog niet gerealiseerd; zo is er nog
steeds sprake van ballingschap en een nog niet voltooide restauratie31. Er moet
nog strijd geleverd worden met de volken om Jeruzalem herbewoond te kunnen
krijgen. Het hoopvolle ideaal van Zach 8 blijft een ideaal; het is nog niet tot vervulling gekomen.
De strijd zal ook een interne strijd worden, en wel met de eigen herders. Het
volk blijkt zonder goede herders verloren te lopen en gedesoriënteerd te raken.
Hier wordt de oorzaak van de uitgestelde heilstijd pas echt duidelijk. Zacharia
constateert het gebrek aan goed leiderschap: het volk richt zich op terafim en
waarzeggers en niet op JHWH. Er is geen herder die hen de goede weg wijst
(Zach 10,2). Het uitblijven van de terugkomst van de ballingen, die ook bezit
moeten nemen van de gebieden van de volken (Zach 10,10) wijst op slecht leiderschap. Leiderschap heeft een universele dimensie (vgl. Zach 9,10), en het
tekortschieten van de leiders schaadt ook de relatie met de volken. Vanuit deze
situatie van moeilijkheden met de eigen leiders en met de volken ontstaan ver––––––––––
30
31

Toekomstige discussiepunten worden op deze wijze aangekondigd.
Vgl. REDDITT, Israel’s Shepherds, 634: “In general, 9:11–10:12 contains materials pointing to the
restoration of the land and peoples of Judah and Ephraim, with the exception of 10:2-3a.”
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wachtingen naar nieuwe leiders die passen in de context van strijd en oorlog en
die het volk redding kunnen brengen (Zach 10,4-12). De messiaanse verwachtingen in Zach 10,4 zijn niet pacifistisch zoals in Zach 9,9-10. Het einde van de
ballingschap zal gewapenderhand behaald moeten worden. En het bevolken van
het nieuwe grote bewoningsgebied (Zach 10,10) komt maar tot stand als er goed
leiding wordt gegeven.
Het probleem van het leiderschap ontlokt aan Zacharia een felle reactie: door
het stellen van een teken kondigt hij het einde aan van de slechte herders, en dit
heeft tevens grote consequenties voor het beoogde restauratieprogramma dat zich
vanaf Zach 9 ontvouwt, waarbij Juda en Israël het decor vormen voor de
incorporatie van de volken. Het verbond met de volken en de hereniging van
Juda en Israel komen niet tot stand. In Zach 11,10.14 worden op zeer beeldende
wijze (opsis) de staven die het verbond met de volken en de broederschap tussen
Juda en Israël uitdrukken, door Zacharia stukgebroken. De (gewapende) samenwerking van Juda en Israël tegen de volken (Zach 9,13) is voorbij en komt niet
meer terug. Het totale restauratieprogramma, de terugkeer van de ballingen, de
integratie van de volken en goed leiderschap worden geblokkeerd32. Wat aanvankelijk leek te kunnen worden opgebouwd, wordt radicaal afgebroken en failliet
verklaard33. De herders van het volk treft schuld, vindt de impliciete auteur. En
het is zeer de vraag of er nog van toekomstig leiderschap sprake kan zijn en of de
messias-verwachting nog langer gekoesterd moet worden.
De dramatiek van het boek Zach bestaat hierin, dat er ondanks de aanstelling
van Jozua en Zerubbabel, en de basis die in Zach 1–6 wordt gelegd, geen goede
herders komen. De opvolgers van Jozua en Zerubbabel beantwoorden niet aan
de taken die zijn omschreven en die, voor wat betreft de morele aansporingen,
uitvoerig aan het volk waren meegedeeld. De herders34 zijn niet rechtvaardig en
––––––––––
32
33
34

Vgl. FOSTER, Shepherds, 749: “The breaking of the staff ‘Favor’ to break the covenant with the
peoples, then, means that YHWH reverses the promise to (continue to) bring the Jews back to their
homeland form north, south, east, and west, from the ends of the earth.”
Vgl. REDDITT, Israel’s Shepherds, 637: “The third collection, 10:2-3b, 11:1-17, 13:7-9, specifically
contradicts the hope of the first two collections [9,1-10; 9,11–10,1] for the reunion of the divided
kingdom.”
Wij hebben eerder ‘herders’ verstaan als niet-religieuze leiders, met name als koningen; in dat
geval zouden we de herdersteksten niet met de hogepriester Jozua in verband mogen brengen.
Omdat het takenpakket van Jozua zodanig breed en het takenpakket van Zerubbabel zodanig
beperkt is, en omdat de opdracht van Zerubbabel ook in de tijd zo beperkt is (herbouw van de
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hebben zich niet bekommerd om de schapen. Ook de verwachting van een ideale davidische koning in Zach 9,9-10 raakt op de achtergrond en komt niet meer
terug. De aanstelling van Jozua en Zerubbabel in Zach 3–4; 6 heeft geen continuïteit opgeleverd voor Israël. In de tweede tekenhandeling in Zach 11,4-17
wordt afgebroken wat in de tekenhandeling van Zach 6,9-15 werd opgebouwd.
Het valt op dat de tekenen die de profeet stelt beide betrekking hebben op het
thema leiderschap. Dit thema krijgt in de prediking dan ook bijzondere aandacht
en vormt volgens de impliciete auteur de sleutel tot het verstaan van de ontwikkelingen. Het fundamenteel tekortschieten van de herders maakt een heilvolle
toekomst onmogelijk. De twee kernachtige handelingen karakteriseren beide
tekstblokken Zach 1–7 en 9–13. Zacharia treedt heel geprononceerd naar voren
en werpt zijn gezag, dat hij elders met woorden verdedigt, in de schaal. Zach 11
bevindt zich in het midden van de sectie Zach 9–13; dat wil zeggen dat de toekomst — op een andere wijze — toch gestalte gaat krijgen. Er ontwikkelt zich
een nieuw perspectief voor de restauratie van Jeruzalem35. Het Noordrijk zal
daarin geen rol meer spelen. Alle hoop wordt geconcentreerd op de bestaande
situatie waarin alleen Juda en Jeruzalem nog optreden; zij vertegenwoordigen
voortaan heel Israël. Op de weg van de restauratie verschijnen er struikelblokken
en hindernissen die genomen moeten worden en die het telkens noodzakelijk
maken de restauratieplannen bij te stellen. De slechte herders frustreren de voortgang, zodat Israël zich steeds moeilijker een Jeruzalem kan voorstellen dat onder
leiding staat van aardse herders. Ook het thema van de volken blijft in het theologische nadenken over hoe de toekomst eruit moet zien, een lont in een kruitvat.
Vanaf Zach 12 komt Jeruzalem centraal te staan (Zach 12,2.3.5.6.7.8.9.10.11;
13,1); ook Juda blijft belangrijk (Zach 12,2.4.5.6.7). De teloorgang van het vorige theologische concept dwingt tot een nieuwe keuze op basis van de visioenen
waarmee het boek Zach begon. Jeruzalem moet veel meer centraal gesteld worden; JHWH had toch opnieuw voor haar gekozen36! De belangrijkheid van Jeru––––––––––

35

tempel), kunnen we ons niet aan die strikte scheiding houden. De herders in hfst. 11 kunnen ook
op slecht functionerende priesters betrekking hebben. Vgl. REDDITT, Israel’s Shepherds, 631:
“The shepherds in Zechariah 9–14 appear to be leaders in general’; they are never specifically
identified.”
In Zach 12,1 wordt ‘Israël’ voor de laatste keer vermeld en heeft betrekking op Juda en Jeruzalem,
waarover het in Zach 12–14 gaat; Juda en Jeruzalem eigenen zich de naam Israël toe. In Zach 9,1
wordt met ‘Israël’ ook het grote voor-exilische rijk bedoeld, maar omvat daar uitdrukkelijk de
twaalf stammen (laer'f.yI yjeb.vi stammen van Israël).
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zalem gaat gepaard met de centrale ligging van Juda te midden van de volken.
Deze twee grootheden zullen de toekomst van het volk gaan bepalen; dit betekent ook dat zij zich ten opzichte van elkaar moeten positioneren. Het gaat in
Zach 12–13 om Juda, en om Jeruzalem dat zich als hoofdstad steeds meer op de
voorgrond begeeft. Juda hoeft zich niet meer een plaats te verwerven ten opzichte
van het Noordrijk, maar wel ten opzichte van de eigen hoofdstad. In Zach 13,29 is er sprake van het land (#r<a'h'; Zach 13,2.8), en niet van Jeruzalem; dit onderstreept dat Juda het perspectief is van waaruit we de teksten van Zach 12–13
(en van 9–13) moeten lezen.
In de Nebentext van Zach 12,1 wordt een opmerkelijk statement gemaakt: in
een bijzin (Zach 12,1b) wordt van JHWH gezegd dat Hij “de hemelen uitstrekt
en de aarde fundeert [dsy] en de geest van de mens vormt [rcy] in zijn binnenste”
(vgl. Jes 42,5). Dat JHWH als Schepper van de wereld en van de mensen wordt
geportreteerd kan niet zonder bedoeling zijn. De nieuwe toekomst zal niet door
mensenhanden worden opgebouwd, maar door JHWH zelf. Zoals Zerubbabel de
fundamenten heeft gelegd van de tempel (dsy; Hag 2,18; Zach 4,9 [WdS.yI lb,Br' zU > ydEy>
hZ<h; tyIB;h; de handen van Zerubbabel hebben dit huis gefundeerd]; 8,9), zo zal
JHWH Jeruzalem tot een fundament maken van een nieuwe toekomst. Ook de
omkering van het dag- en nachtritme in Zach 14,6-7, het tevoorschijn brengen
van levende wateren (Zach 14,8) en het opnieuw vorm geven van de heuvelachtige omgeving van Jeruzalem (Zach 14,10) zijn daden van JHWH als Schepper37.
Deze hernieuwde scheppingsactiviteit heeft alles te maken met die ene
eschatologische dag waarvan vooral sprake is vanaf Zach 1238. Het is een verwijzing naar Gen 1: JHWH ordent de tijd door het scheppen van zeven dagen, in
het eschatologische tijdperk is er geen tijd meer, maar wordt alles samengevat
onder de ‘ene dag’ (in kwalitatieve zin) van het nieuwe tijdperk en de nieuwe
schepping.
––––––––––
36
37

38

Vgl. REDDITT, Themes, 190: “Following the thread of Judah/Israel from Haggai–Zech 1–8 into
Zech 9–14 reveals how radically those latter chapters (12–14 especially) revised the hope for the
future […].”
Vgl. MASON, Use, 134: “But presumably its introduction at this point suggests that the final act of
salvation is to be seen as a new act of creation. The God who made this earth is able to restore it to
its original purpose”; RUDOLPH, Haggai, 220: “Weil Jahwe der Schöpfer von Himmel und Erde
ist, ist er der Herr der Welt und ihrer Völker, und damit, daß er den Menschen mit Geist begabte —
das ist im Vorblick auf V. 10 [Zach 12,10] gesagt —, wollte er sich in ihm gleichsam eine Antenne
schaffen, ein Organ, das fähig war, seine Botschaften aufzunehmen und sich nach ihnen zu richten.”
Zach 12,3.4.6.8.9.11; 13,1.2.4; 14,4.6.8.9.13.20.21.
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Er wordt door de impliciete auteur teruggegrepen op de Sion-traditie: Jeruzalem is een steen die te zwaar is om te tillen (hs'm'[]m; !b,a, hefsteen; Zach 12,3a).
Het is een fundament dat door JHWH is gelegd en dat door de volken dan ook
niet verwijderd zal kunnen worden; als ze het proberen zullen ze zich er diep aan
verwonden. De volkeren worden –– na het debâcle van Zach 11,10 –– opnieuw
als vijandige actant opgevoerd om de centrale positie van Jeruzalem te bedreigen
zonder dat ze in hun opzet kunnen slagen. De centrale aandacht voor Jeruzalem
ontlokt de volken een reactie. Zij maken echter geen kans, omdat Jeruzalem opnieuw haar vaste plaats heeft toegewezen gekregen. De volken zullen Jeruzalem
niet gewelddadig kunnen innemen; daarvoor mag zij weer vast op de bescherming van JHWH rekenen.
De aandacht van de impliciete auteur gaat niet alleen uit naar de relatie van
Jeruzalem met de volken; er zijn ook interne ontwikkelingen. De verhouding
tussen Jeruzalem en Juda enerzijds en JHWH anderzijds is ernstig verstoord. Op
de eerste plaats heeft het doorboren van een –– voor ons onbekende –– profetische figuur geleid tot een door JHWH geïnitieerde rouwperiode en een passende
zuivering (Zach 12,10–13,1). En op de tweede plaats heeft het toelaten van valse
en oneigenlijke profeten (Zach 13,1-6) geleid tot het in diskrediet raken van het
profetisme in het algemeen. Leidinggevende personen zijn niet meer aanwezig.
Een individuele leider of een groep van leiders komt niet meer voor, noch een
priester, noch een profeet (behalve Zacharia), noch een koning. Over de priesters
werd in het geheel niet meer gesproken na Zach 7; zij komen in Mal uitgebreid
onder kritiek te staan. Het davidische ideaal van de herder-koning is niet tot
stand gekomen en het profetisme ligt onder vuur. Er is geen Davidide meer, geen
Zerubbabel, alleen nog het huis van David, dat aan de dynastie doet denken. Van
de hoop op een toekomstige koning is niet meer over dan het reële bestaan van
een dynastieke familie39. En het huis van David is niet zonder blaam: samen met
de inwoners van Jeruzalem zijn ze verantwoordelijk voor wat er in Jeruzalem
gebeurde: de eliminering van het profetische gezag. Ondanks deze zwakheid zal
het huis door JHWH worden beschermd en in waardigheid worden hersteld
(Zach 12,8).
––––––––––
39

Vgl. MEYERS – MEYERS, Zechariah, 329: “The question remains as to whether the fate of the
actual Davidic line, the descendants of the last reigning king of Judah, is in any way connected to
this perspective depicting a somewhat diminished place for the Davidides vis-à-vis the rest of the
people.”
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In de teksten van Zach 12–13 komt impliciet naar voren dat Jeruzalem een bewoonde stad is. Er zijn inwoners, er is een huis van David, en er zijn andere dynastieën zoals die van Natan, Levi en Simi (Zach 12,12-14). Zonder dat er in het
plot van een uitdrukkelijke terugkeer sprake is, blijkt deze toch te hebben plaats
gevonden. Leiders ontbreken en zijn vervangen door een meer ‘democratisch’ of
oligargisch samengestelde totaliteit van inwoners. Zoals ook op het einde van
Zach 1–7 is er hier sprake van een functionerende en bewoonde stad. De nieuwe
bewoning van de stad is evenwel geen garantie voor de voltooiing van de restauratie. De terugkeer heeft niet geleid tot de realisatie van het nieuwe Jeruzalem.
Daarvoor verschijnt aan het einde van Zach 9–13 een nieuw concept: Jeruzalem
moet gezuiverd worden (Zach 13,8-9). Het elimineren van de slechte herder
(Zach 13,7) mondt uit in het verwijderen van allen die het vuur van de loutering
niet kunnen doorstaan. Het nieuwe godsvolk komt er pas als JHWH met de overgebleven rest zijn verbond opnieuw zal bekrachtigen (Zach 13,9b). Niet meer de
teruggekeerden uit de gola, maar die overblijven in het land zelf40 vormen de rest
met wie een nieuwe toekomst kan worden opgebouwd.
Een belangrijke vraag die met name door de diachrone exegese is opgeworpen, is die naar de plaats van Zach 13,7-9; dikwijls heeft men deze perikoop
verplaatst naar het einde van Zach 11,17 vanwege de thematische continuïteit41.
Mason noemt een aantal argumenten:
The connections in language, structure, and above all in treatment or theme between 11.4-17 and
13,7ff. are, then, striking. Both use the ‘shepherd’ imagery; both refer to the place of the sword
in striking the shepherd; in both are allusions to smelting; in both allusions to the covenant concepts;
the metrical structure of 11.17 is continued in 13.742.

Ook de synchrone analyse kan deze vraag niet ter zijde laten, ook al heeft ze
de overlevering van de tekst aan haar zijde. Waarom is Zach 13,7-9 de afsluiting
van Zach 9–13, en waarom staat het los van de zogenaamde Hirtenallegorie?
––––––––––
40
41

42

Het eschatologische Jeruzalem van Zach 8 zou bestaan uit de rest van degenen die uit de gola
zouden terugkeren (Zach 8,6.11.12).
Vgl. HORST, Sacharja, 253: “Rätselhaft ist der Spruch 13 7-9, dessen Zugehörigkeit zu 11 4-17
erstmals Ewald aussprach.” EWALD, Propheten I, 308: “Dass die Stelle 13,7-9 an dem Ort wo sie
jetzt steht gar keinen Sinn gebe, dagegen hinter Kap. 11 gedacht nicht nur vollkommen passe
sondern auch ganz nothwendig zur Vollendung des Sinnes von Cap. 11 gehöre, habe ich seit 1829
in Vorlesungen beständig behauptet und 1837 schon in der Zeitschrift für die Kunde des
Morgenlandes Bb. 1 Heft 3 kurz erklärt.”
MASON, Use, 129-130.
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Zijn er vanuit de dramatische analyse argumenten ter verdediging van de
canonieke context? Een reden waarom Zach 13,7-9 niet bij Zach 11,4-17 aansluit noemt Willi-Plein: het gaat in Zach 13,7-9 niet alleen om de ondergang van
de herder, maar ook om die van een belangrijk gedeelte van de kudde43; in Zach
11,17 is dat niet het geval. Dit onderscheid maakt de beide teksten tot twee verschillende. Zach 13,7-9 maakt de overgang tussen de perikoop waarin het
profetisme in een negatief daglicht wordt gesteld (Zach 13,2-6) en die waarin
dochter Sion weer centraal staat en geplunderd wordt door de volken (Zach
14,1). In Zach 13,7 wordt de profeet Zacharia opgeroepen de herder te slaan;
het volk wordt getroffen en gedecimeerd (Zach 13,8-9). De in communicatief
opzicht belangrijkste reden waarom Zach 13,7-9 ná 13,2-6 staat is dat na de
veroordeling van de slechte herders en het in diskrediet brengen van het
profetisme in het algemeen, Zacharia nog steeds als de profeet moet worden
beschouwd, die zijn ambt ten einde toe moet vervullen. We hebben het zwaard
van Zach 13,7 geïdentificeerd met Zacharia, die een laatste kans moet krijgen
om de plannen voor de restauratie van Jeruzalem opnieuw bij te stellen.
Zacharia’s stem blijft tot het laatst toe klinken en zijn optreden blijft het plot in
Zach bepalen: de boodschap van de profetie van Zacharia is: de leiders in Israël
hebben afgedaan.
In Zach 13,9 is de verhouding tussen het volk en JHWH met het vernieuwen
van het verbond, dat ook tot de Sionstheologie van Zach 8 behoorde, opgelost en
in orde. Ook zonder de leiders kan er tussen JHWH en Israël een relatie bestaan.
Er is één onderwerp dat om een laatste afronding vraagt, en dat is de plaats van
de volken in het verbond. Deze vraag komt uit de tekst van Zach 2,15 naar voren. De positieve aanzet en de prinicipiële uitnodiging hebben nog niet geleid tot
een afdoende antwoord op de mogelijkheden. De volken mogen JHWH vermurwen, ze mogen zich bij Hem aansluiten, maar een concretere invulling werd nog
niet gegeven. Zach 14 zal geen antwoord geven op alle vragen, maar het complex
van teksten afronden en een voorlopige stand van zaken geven. Welke toekomstverwachting mogen de volken nog koesteren?

––––––––––
43

WILLI-PLEIN, Prophetie am Ende, 77: “[…] doch spricht gegen die öfter vorgeschlagene direkte
Verbindung beider Stellen schon der Umstand, daß es in 11,17 um die Hirten allein geht, hier [Zach
13,7-9] aber gegen Hirten und Herde.”
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12.5. De ontknoping van het plot in Zacharia 14
We nemen een nieuwe Schauplatz in en stellen ons op ten oosten van Jeruzalem om te zien wat er gebeurt. De aankondiging van ‘de dag’ komt tot een hoogtepunt. Het is de dag waarop JHWH aan dochter Sion zal handelen. De belangrijkste actant verschijnt bij Jeruzalem ‘ten tonele’. JHWH komt zoals Hij nog niet
eerder heeft gedaan, want de beschrijving is minder militair dan die in Zach
9,1444. Als een soort reus staat hij op de Olijfberg, dus aan de zijde van Jeruzalem waar zich de tempel bevindt45; zijn voeten doen de berg in tweeën splijten.
Hij komt om een einde te maken aan de laatste aanvallen van de volken en om
dochter Sion redding te verschaffen. Zacharia kondigt de triomfantelijke intocht
van JHWH aan met al zijn heiligen (Zach 14,5), de rest van het gezuiverde Jeruzalem (Zach 14,2). In Zach 14 wisselt het perspectief radicaal; het gaat om Jeruzalem als enige overgebleven locatie; Juda mag meedoen, maar wordt slechts ter
zijde genoemd46 en blijft een onduidelijke status houden (Zach 14,14).
Over leiders wordt in Zach 14 niet meer gesproken. Er is nog maar één Koning die alle leiderschap in zich sublimeert: #r<ah
' -' lK'-l[; %l,ml, . hw'h' y> JHWH Koning over heel de aarde (Zach 14,9). Als JHWH’s heerschappij dóórbreekt, is er
voor de opbouw van een rechtvaardige samenleving geen menselijke bemiddeling meer nodig: geen herders en koningen, geen priesters die namens het volk
offeren en geen profeten die de onwilligheid van het volk moeten aanklagen. Ook
de profeten worden in Zach 14 niet meer genoemd zoals nog wel in Zach 8.
Zelfs een messiaanse figuur (Zach 9,9-10; 10,4) is in de eindtijd overbodig. De
koningsfiguur was een ideaal van Israël, maar heeft op het moment dat JHWH
zelf naar voren treedt geen betekenis meer en lijkt theologisch niet meer levensvatbaar47. JHWH verzamelt alle leiderschap in zich. De krachtlijn leiderschap
kwam in Zach 1–7 aan het licht. De hoop werd gesteld op Jozua en Zerubbabel;
––––––––––
44
45
46
47

“JHWH laat zich boven hen zien, zijn pijl verschijnt als een bliksem. De Heer JHWH stoot op de
ramshoorn en Hij gaat in de stormen van het zuiden.”
WILLI-PLEIN, Haggai, 220: “Jahwe stellt sich auf den (höchsten Punkt des) Ölberg(s) genau
östlich der Ansicht von Jerusalem, das demnach seine Schauseite wie bis in die Neuzeit hinein v.a.
durch die Ansicht des Tempelareals präsentiert.”
Vgl. REDDITT, Themes, 191: “Zechariah 14 also emphasizes the city over Judah, while including
the latter secondarily in the city’s holiness (v. 21). It is God, however, who delivers the city (and
Judah) by defeating the nations that attacked Jerusalem.”
Vgl. MASON, Use, 187: “[…] the absence of any reference to human leadership can hardly be
coincidental, especially in the light of 9.9ff.”
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in Zach 9–13 trad de kwalijke houding van de actuele leiders aan de dag. Vanuit
het perspectief van Zach 8 op het nieuwe Jeruzalem werd er niet over leiders
gesproken, ook niet over JHWH, omdat het leiderschap in Israël nog niet tot een
probleem was geworden. In Zach 14 is er wel sprake van JHWH’s koningschap,
omdat het aardse leiderschap inmiddels als een probleem werd ervaren en een
heilsbelemmerende factor was geworden48. Aan het einde is er alleen nog JHWH
die leiding geeft en met Jeruzalem direct in contact treedt. Hij sublimeert alle leiderschap.
Jeruzalem blijft als actant tot het einde van het boek aanwezig, evenals de
volken. Jeruzalem bemiddelt de komst van de volken en maakt het mogelijk dat
zij in contact treden met JHWH. Niet Juda of Israël, maar Jeruzalem is uiteindelijk belangrijk als heilsbemiddelaar. Zach 14 opent nieuwe concrete perspectieven voor de volken: zij zijn welkom op het Loofhuttenfeest waar zij kunnen deelnemen aan de offercultus. Het Loofhuttenfeest dient zich aan als een feest dat
‘interconfessioneel’ gevierd kan worden: Judeeërs en mensen uit de volken vieren het samen. De reden waarom juist op dit feest de volken welkom zijn, is het
agrarische karakter ervan. Het bidden om regen en om een goede oogst is voor
iedereen belangrijk; particularisme is onnodig. De keuze voor het Loofhuttenfeest met zijn tijdelijke sukkot geeft ook aan dat de volken niet blijvend verwacht
worden. Een permanent en definitief verblijf van de volken past niet in de voorstelling die de impliciete auteur maakt. De openheid van Jeruzalem voor de volken is vooral opvallend vanwege de concrete invulling die aan de pelgrimage
wordt gegeven49. Jeruzalem biedt aan de volken de mogelijkheid om ware
JHWH-aanbidders te worden en om offers te brengen, alle benodigde utensilia
zijn voldoende voorradig, en priesters zijn niet nodig om deze te kunnen gebrui––––––––––
48

49

Vgl. SCHAEFER, Zechariah 14, 371-372: “Human authority is treated differently in chaps. 1–7,
9–13 and chaps. 8 and 14. The visions and their interpretations provide a prominent place for the
high priest (3:1-10; 6:11-13) and the royal figure (4:6-10; 6:12-13) and emphasize the role of the
one sent to deliver Yhwh’s message (2:13,15; 4:9; 6:15). […] Human authority disappears from
mention in chap. 8. Then in chaps. 9–13 false leadership comes under attack (10:1-3; 11:4-17;
13:7), no mention is made of the priest, and the prophets who in the end are victims of violence and
bloodshed are scorned. […] The king of 9:9-10 is eclipsed in chap. 14 where all authority is
subsumed under Yhwh.”
Vgl. MASON, Use, 192, schat de waarde van het Loofhuttenfeest hoger in, zodat er aan de volken
een betere plaats wordt toegekend: “[…] we see that the significance of the coming of the nations
to participate in it is not only to admit them to the highest point of Yahweh worship, to its greatest
expression of joy, but is a sign that they will seek the means of life, no longer from their idols, but
from Yahweh. They will participate in all the blessings of the future salvation.”
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ken. Jeruzalem zal ingaan op het verlangen dat in de volken leeft om de ware
God te willen kennen (Zach 8,23) en zij zal zich open opstellen om de volken
aan de eredienst te laten deelnemen50. Van een verbond met de volken of een
opname van de volken in het verbond met JHWH lijkt in Zach 14 evenwel nog
geen sprake te zijn. De verbondsgedachte van Zach 2,15 wordt niet herhaald; het
werd genoemd in Zach 8,8; 9,11 en in Zach 13,9 maar geldt daar voor Jeruzalem
en Juda. De openheid voor de volken, leidt nog niet tot het opheffen van alle
grenzen. Hiermee past de volkerentheologie van het boek Zach bij het eerste
model dat Groß in zijn artikel YHWH und die Religionen der Nicht-Israeliten
(1999) beschrijft: de volken treden rechtstreeks met JHWH in contact. De vraag
die hier uit de aard van de zaak op volgt, is de verhouding met Israël, het eerste
volk van JHWH. Deze vraag wordt in Zach onder ogen gezien. Er komt niet één
nieuwe verbondsgemeente en de volken gaan niet in Israël op, maar ze krijgen
toegang tot het Loofhuttenfeest en tot de offercultus die daarbij hoort.

––––––––––
50

Vgl. KEEL, Geschichte II, 1053: “Dabei geht es nicht wie im berühmten Text in Mich 4,1-3 bzw.
Jes 2,2-4 darum, in Jerusalem politischen Rat und Schiedsprüche zu holen, sondern am ordentlichen
Gottesdienst teilzunehmen.”
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13. Conclusie
De bekommernis om de eenheid van Zach was voor ons de reden om het voorlaatste boek van de profetische canon te bestuderen. Een synchrone analyse kan
een bijdrage leveren aan het verstaan van het boek als geheel. We hebben geprobeerd resultaten te genereren die niet noodzakelijkerwijs moeten leiden tot het
onderscheiden van los van elkaar te dateren delen. Wat gebeurt er met de lezer
als hij Zach 1–14 in een lectio continua tot zich neemt? Wat neemt de lezer waar
als hij in Zach een aantal actanten onderscheidt en het boek leest als een literair
drama? De toespitsing van de vraag naar het literaire drama past binnen een synchrone onderzoeksopzet en geeft de exegeet een concreet instrumentarium in
handen om te gebruiken. De centrale vragen zijn: Wat maakt Zach tot een eenheid? Waarom zijn de diachroon te onderscheiden delen Zach 1–8; 9–11; 12–14
toch samen één boek? Hoe kunnen alle veertien hoofdstukken in verband gebracht worden met de historische situering waarmee het boek opent (Zach 1,1.7;
vgl. 7,1)? De dateringen in Zach moeten als een leeswijzer worden beschouwd.
Het is niet voor niets dat Zacharia’s profetieën in die bepaalde tijd worden geplaatst. Er bestaat een relatie tussen de vroeg-Perzische tijd en de literatuur die
in die periode is ontstaan, of die aan die periode wordt verbonden. Er is vervolgens ook een relatie tussen de historische periode en de theologie die ontwikkeld
wordt in de betreffende literatuur. Geschiedenis, literatuur en theologie zijn sterk
met elkaar verweven. We zouden deze trits ook kunnen weergeven met: geschiedenis, drama, theologie. De literaire reflectie is gegoten in de vorm van een literair drama, en dit literaire drama bevat een theologische kijk op de werkelijkheid. Literaire bronnen uit een bepaalde tijd bevatten niet alleen een neerslag van
de gebeurtenissen van die tijd, maar ook theologische reflecties. Soms hebben
deze verwachtingen zich historisch verwerkelijkt, soms niet, soms zullen deze
zich nog realiseren, soms blijven het utopieën. Ook Zach bevindt zich ergens tussen deze twee polen van een in de historie gerealiseerde theologie en een in de
toekomst geprojecteerde heilstijd. Hoe kan deze discrepantie worden omschreven
en verklaard in het concrete geval van Zach?
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De opkomst van Perzie in de eeuw van Israël’s Babylonische ballingschap
deed de hoop op terugkeer naar het land van de belofte herleven1. Dat dit niet bij
alle ballingen destijds het geval was, doet niet ter zake. De terughoudende reactie
van een groot gedeelte van de gola veroorzaakte wel veel oponthoud, maar deed
geen afbreuk aan de idealen van degenen die het wel wilden en wier visie in het
boek van Zach is terecht gekomen en des te krachtiger werd verwoord. De terugkeer van het volk was een van de belangrijkste voorwaarden voor het welslagen
van het tempelbouwproject geïnitieerd door de Perzische overheid2. De bouw van
de tempel was een conditio sine qua non voor JHWH’s wonen in Jeruzalem. En
deze inwoning van JHWH was op haar beurt noodzakelijk verbonden met dochter Sion, want JHWH woont bovenal te midden van zijn volk (Zach 2,14-15). De
restauratietheologie ging niet alleen over de restauratie van de tempel maar ook
over die van de stad als gemeenschap. De oproep aan dochter Sion om Babel te
verlaten (Zach 2,10-11) behoort tot de kernteksten van het begin van Zach, en
geeft een bredere en ruimere interpretatie van restauratie dan Hag.
Het accent van Zach op de opbouw van de na-exilische gemeenschap impliceert het belang van leidinggevende figuren en gremia. In het vierde en vijfde
visioen (Zach 3–4) en in de tekenhandeling die de cyclus van visioenen besluit
(Zach 6,9-15) worden Jozua en Zerubbabel respectievelijk als hogepriester en als
tempelbouwer aangesteld. Zij zullen in Jeruzalem hun ambt vervullen. In tegenstelling tot Hag vindt Zach niet alleen de herbouw van de tempel belangrijk,
maar ook de bestuurlijke herinrichting. Zach spreekt over restauratie in de ruimere betekenis van het woord. Zerubbabel heeft naast de beperkte opdracht als
bouwheer van de tempel ook een profetische tekenwaarde (xm;c, spruit; als
Davidide houdt hij de verwachting levend naar een toekomstig zelfstandig
Judees leiderschap. Historische ontwikkelingen hebben het onmogelijk gemaakt
deze voor-exilische institutie te herintroduceren. Het verdwijnen van Zerubbabel
— waarover de historici zich zo dikwijls hebben gebogen — is in Zach geen onderwerp van discussie. Met de aanstelling van Jozua en Zerubbabel in het
nieuwe Jeruzalem wordt een belangrijk thema aangesneden dat bepalend zal
blijken te zijn voor het plot van het boek.
––––––––––
1
2

REDDITT, Themes, 188: “The rise of Persian power in 539 B.C.E. seems to have offered hope for
a Judean restoration.”
REDDITT, Themes, 186: “The incipits in Haggai and Zechariah therefore are unique and reveal an
orientation toward the Persians, who had authorized the rebuilding of the temple — a central act in
both collections.”
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Een ander element in de restauratietheologie van Zach is de aandacht voor de
volken. Een nieuw Jeruzalem kan niet meer zonder hen gedacht worden. In Zach
2,15 wordt aan de volken, tussen de beloften aangaande Jeruzalem en het inwonen van JHWH, een plaats toegewezen: zij kunnen zich bij JHWH aansluiten.
Dit is een belangrijke aanwijzing aan het begin van het boek. De volken horen op
een of andere wijze bij Jeruzalem, omdat ze in relatie treden met JHWH. Het
subject van de restauratie is Jeruzalem in de brede zin van het woord; het sluit de
leiders en de volken in. Dit is de boodschap van Zach 1–7. Wat er voor de restauratie nodig is, wordt in deze hoofdstukken duidelijk gemaakt.
Zacharia wordt in hfst.1–7 uitdrukkelijk als profeet en gezant van JHWH
geportreteerd. Zijn prediking om te komen tot de opbouw van Jeruzalem moest
met goddelijk gezag worden bekrachtigd. Het lijkt erop dat zijn prediking niet
van harte werd geaccepteerd en dat hij de restauratiepolitiek met bijzondere
gezagsargumenten kracht moest bijzetten. Naast het gebruik van de
Erkenntnisformel (Zach 2,13.15; 4,9; 6,15; vgl. Zach 2,12) wijzigt Zacharia de
Wortereignisformel en neemt deze zelf in de mond (yl;ae tAab'c. hw'h
' y>-rb;D> yhiyw> : het
woord van JHWH van de machten geschiedde tot mij). Met een achttal beeldrijke door JHWH ingegeven visioenen (Zach 1,7–6,8) schetst hij een beeld van
een nieuw opgebouwd, gezuiverd en bestuurlijk ingericht Jeruzalem, en laat zijn
toehoorder geen twijfel aangaande JHWH’s bedoelingen. Tenslotte schaart
Zacharia zich impliciet in de rij van de vroegere profeten, door te verwijzen naar
de tijden dat de voorvaderen niet naar hun profeten luisterden. De gevolgen van
deze ongehoorzaamheid waren voor iedereen duidelijk en konden niet worden
misverstaan: als er geen restauratie komt, blijft de ballingschap actueel (Zach
7,7-14)3.
Zacharia wil het vertrouwen in de profetie, dat een ernstige diskwalificatie had
opgelopen door de gebeurtenissen aan het einde van de koningstijd, herstellen.
Hij is een zelfbewuste verkondiger. Dat was nodig in een tijd dat profetisme
onder kritkiek stond en er een debat gaande was over ware en valse profetie. Hoe
kon de ware van de valse profeet worden onderscheiden? De scepsis ten aanzien
––––––––––
3

Ware profetie spiegelde zich in de na-exilsche periode aan Mozes; en doordat Mozes de bemiddelaar was van de Thora, werd profetie steeds meer als schriftuitleg verstaan. Omdat Mozes ook
priester was, mogen we profetie en cultus niet te snel met elkaar in tegenspraak brengen. Vgl.
BLENKINSOPP, Geschichte, 167-168. Een goede relatie tussen profeten en priesters wordt ook
in Zach verondersteld (bijv. Zach 7,3).
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van een heilsboodschap na een zo desastreuze verwoesting als die van Jeruzalem
in 587 v.Chr. is goed te verklaren4. Profetisme was niet zonder meer geaccepteerd en stond onder verdenking. In zo’n situatie had de profeet niet veel meer
tot zijn beschikking dan zijn eigen overredingskracht. Zacharia maakt deel uit
van het drama van het boek. Met nadruk als profeet geautoriseerd en door de impliciete auteur aan ons als zodanig voorgehouden is hij de man Gods wiens optreden geheel met de toekomst van Jeruzalem verstrengeld is.
De restauratievoornemens projecteren zich op de eschatologische beschrijving
van een nieuw Jeruzalem in Zach 8. Een nieuwe stad met een nieuwe naam
(Zach 8,3); zo geworden omdat JHWH zich voor haar heeft beijverd (Zach 8,2).
Voor een geslaagde restauratie van Jeruzalem is het nodig dat de inwoners van
Jeruzalem rechtvaardig en sociaal leven (Zach 8,16-17). Deze vermaningen staan
in het centrum van de compositie (Zach 8) en vormen de kern van de moraaltheologisch boodschap van Zach. De na-exilische restauratie behelst niet alleen
de herbouw van de tempel, maar ook van de gemeenschap en hiervoor wordt de
sociale inzet van het volk verlangd. Zach 8 is een hoogtepunt in het drama van
Zach, waarin de volken hun eigen plaats krijgen. De actant Zacharia verkondigt
deze toekomstverwachting en verplicht zich eraan.
Het thema van het leiderschap komt in Zach 8 niet voor omdat het nog niet
was geproblematiseerd. Dit gebeurt pas in Zach 9–13. Er zijn historische ontwikkelingen omtrent de leiders van Jeruzalem, die ernstige vertragingen opleveren. Een slecht functionerende bovenlaag zorgt voor een falende restauratie van
Jeruzalem. Dit is het belangrijkste thema van Zach 9–13 in vergelijking met
Zach 1–7. Het tweede tekstblok geeft antwoord op de vraag waarom het nieuwe
Jeruzalem er niet komt en de bewoners er zo weinig van zien. De enige tekst
waaruit blijkt hoe de leiders c.q. de herders tekortschieten is Zach 11,4-6. Er
wordt hun verweten geen zorg voor hun mensen te hebben. Juist de leiders laten
het afweten, zodat de toekomst steeds onzekerder wordt.
Het thema ‘leiderschap’ komt naar voren aan het begin van Zach 9–13. Een
oproep tot vreugde zoals in Zach 2,14 — die te maken had met de komst van
––––––––––
4

Vgl. BLENKINSOPP, Geschichte, 190: “Vor dem Hintergrund der Heilsprophetie in den letzten
Jahren der Monarchie wäre es sehr verwunderlich, wenn die Verkündigung dieses neuen Propheten der Guten Nachricht nicht auf Skepsis gestoßen wäre.”
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JHWH naar Jeruzalem — gaat in Zach 9,9-10 gepaard met de komst van de
vredeskoning naar Jeruzalem. Vanuit Jeruzalem zal hij een universele vrede stichten. Een dergelijke nederige, op een ezel gezeten koning is een ideaaltype van
leiderschap. Van zo’n koning droomt Israël, maar hij komt er niet. In Zach 10
wordt geconstateerd dat de kudde Israël een herder ontbeert, en dat is het eerste
teken dat er iets mis dreigt te gaan. De bestuurlijke ontwikkelingen bepalen de
inhoud van Zach 10–11. Er zijn slechte herders die de hun toevertrouwde kudde
verhandelen en naar de slachtbank leiden. In historisch opzicht is dit een verwijzing naar de sociale en economische wantoestanden die Nehemia aantreft als hij
in 445 v.Chr. in Jeruzalem arriveert; deze zijn een gevolg van de harde belastingpolitiek van de Perzen. Er heerst armoede en sommige Judeeërs moeten zich als
slaven verkopen (vgl. Neh 5). Er is in het geheel nog geen nieuw Jeruzalem!
Door de nalatigheid van verantwoordelijken kan de hereniging tussen Juda en
Israël niet tot stand komen en mislukt de restauratiepolitiek waarbij er een status
quo wordt overeengekomen met de omringende volken waarmee Israël in vrede
wil leven.
Een ander, meer theologisch probleem is de plaats van de volken in het heilsbestel van Jeruzalem. Deze thematiek wordt ook in Zach 9–13 geproblematiseerd. Aan het einde van Zach 8 zeggen de volken dat ze JHWH’s aangezicht willen vermurwen en Hem willen zoeken, en ze klampen Israël aan omdat
ze zien dat Hij bij hen is. De volken nodigen zichzelf uit. Maar dit verbond met
de volken mislukt (Zach 11) en de volken vervallen in hun rol van vijanden en
aanvallers van Jeruzalem (Zach 12–14). Hoe kan de volken een plaats worden
gegeven en hoe kan worden voldaan aan hun gerechtvaardigde verlangen zich bij
JHWH aan te sluiten? Op de weg van restauratie ligt een tweetal obstakels: de
slechte leiders en de volken. Het eerste obstakel is een historisch constateerbaar
gegeven dat theologische consequenties heeft; het tweede is vooral een theologisch probleem, en in die zin ook historisch.
Beide problematieken worden in het laatste deel van de compositie tot een afronding gebracht. Het antwoord op het slechte leiderschap is het koningschap
van JHWH dat alle aardse leiderschap overbodig maakt. In het laatste theologische concept van Jeruzalem is geen plaats meer ingeruimd voor aardse leiders.
De slechte herders worden in een tekenhandeling expliciet door Zacharia aangeklaagd en uit de weg geruimd (Zach 11). Andere leiders vinden geen vermelding
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meer aan het einde van het boek. Het volkerenthema komt tot een voorlopige afronding. Vanaf Zach 2,15 wordt de mogelijkheid om zich bij Jeruzalem aan te
sluiten in principio geboden; in Zach 8 wordt deze openheid bevestigd en in
Zach 14 geconcretiseerd. Jeruzalem is het definitieve centrum van de nieuwe tijd.
Er wordt een nieuw theologisch concept ontworpen en de toekomst gaat er anders uitzien. Jeruzalem komt in het midden van een nieuwe samenleving. JHWH
had Jeruzalem uitverkozen (Zach 1,16-17; 2,10-16; 3,2) en op basis van deze
keuze aan het begin wordt de restauratie opnieuw vorm gegeven. Aardse leiders
horen in dit concept niet meer thuis: geen herders meer, geen priesters meer —
zij worden niet meer genoemd en in Mal worden zij fel bekritiseerd — en ook
geen profeten meer (Zach 13,2-6). Het enige dat nog belangrijk is, is Jeruzalem
oftewel dochter Sion. Aan het einde van Zach 9–13 worden de diverse leidersfiguren successievelijk afgevoerd en blijft alleen het collectief van Jeruzalem met
haar inwoners en met diverse families (Zach 12,1–13,1) over.
Het idee van de ballingschap, dat in relatie staat tot het idee van de restauratie,
speelt vooral aan het begin van Zach 1–7, maar ook nog aan het begin van Zach
9–13 een rol van betekenis. Aan het einde van de twee omvangrijke tekstcomplexen verschijnt er impliciet een stad, waarin een tempel functioneert en
waarin inwoners hun plaats hebben ingenomen. Dat de tempel wordt voltooid,
wordt niet expliciet vermeld zoals in de narratieve teksten van Ezr 6. In Zach
moet het impliciet blijven. Dit hangt samen met het idee dat de restauratie in de
zin die Zach daaraan geeft steeds maar niet verwezenlijkt wordt. Het eerste —
gedeeltelijk van Hag overgenomen — concept blijkt niet voldoende voor het
bereiken van de heilzame tijd. De bouw van de tempel en de terugkeer van het
volk brengt het heil niet dichterbij. Het erop volgende concept waarin er verantwoording van wordt afgelegd dat Jeruzalem gelegen is in Juda en dat Juda samen met Israël gelegen is te midden van de omringende volken, en waarin er een
ideale koning nodig is, haalt het ook niet door de ernstige nalatigheid van de
leiders. De eigenlijke tempel komt niet tot stand; de restauratie in geestelijke zin
lukt niet. Pas op het allerlaatste moment en als sluitstuk van de beschrijving in
Zach 14, blijken er offers gebracht te kunnen worden, en blijkt aan de godsdienstige verplichtingen te kunnen worden voldaan.
Aan het einde van het boek komt de ontknoping van het plot. Alle aardse leiderschap wordt gesublimeerd door JHWH Koning van de hele aarde. Als Hij
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Koning is, hoeft er geen aardse leider meer te zijn. JHWH treedt rechtstreeks met
Jeruzalem in relatie. Hij schept ook een nieuwe kosmische ordening en geeft
Jeruzalem een nieuwe, vaste en veilige plaats, verheven op de hoogste heuvel in
een veranderd landschap. JHWH stuurt de volken nog eenmaal naar Jeruzalem,
maar Hij bevrijdt haar ook met evenveel overtuigingskracht. Er blijft een rest
over die Jeruzalem zal bevolken als JHWH de Koning, Strijder en Overwinnaar
verschijnt. En de volken! Hoe behoren ze bij Jeruzalem? Ook van hen zal er een
rest zijn, die jaarlijks naar Jeruzalem moet optrekken voor het Loofhuttenfeest en
voor het brengen van offers.
De dramatiek van het boek Zach bestaat hierin dat Zacharia, ondanks zijn geprofileerde status, de rij van profeten besluit. De lezer voelt aan dat de profetie
ten einde gaat lopen en door nieuwe ‘openbaringsmedia’ vervangen gaat worden.
De opkomende apocalyptiek waarvoor we in Zach reeds aanwijzingen vinden, en
de nieuwe vorm van profetie, namelijk als uitleg van teksten, zullen de rol van de
profeten gaan overnemen. Zacharia heeft de heilstijd historisch gezien niet dichter bij kunnen brengen. Hij heeft zijn lot aan dat van Jeruzalem verbonden, maar
het uiteindelijke resultaat is een theologische visie op dat nieuwe Jeruzalem.
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Vertaling van Zacharia 1–14
1,1

2
3

4

5
6

In de achtste maand,
in het tweede jaar van Darius
geschiedde het woord van JHWH aan
Zacharia, zoon van Berekja,
zoon van Iddo, de profeet:
JHWH is zeer toornig geweest
op jullie vaderen.
Jij moet tot hen zeggen:
Zo spreekt JHWH van de machten:
Keert terug tot Mij
- godsspraak van JHWH van de
machten en Ik zal tot jullie terugkeren,
spreekt JHWH van de machten.
Weest niet zoals jullie vaderen
tot wie de vroegere profeten
hebben geroepen:
Zo spreekt JHWH van de machten:
Keert toch terug van jullie slechte
wegen en van jullie slechte daden,
maar zij luisterden niet
en sloegen geen acht op Mij
- godsspraak van JHWH.
Jullie vaderen, waar zijn zij?
En de profeten, leven zij voor eeuwig?
Voorwaar, mijn woorden en mijn
inzettingen, die Ik heb bevolen
aan mijn knechten de profeten,
hebben die jullie vaderen niet bereikt?

En zij keerden terug en zeiden:
Zoals JHWH van de machten had
gepland met ons te doen
overeenkomstig onze woorden en
overeenkomstig onze daden,
zo heeft Hij met ons gedaan.
7 Op de vierentwingtigste dag van de elfde
maand
- dit is de maand Sebat in het tweede jaar van Darius
geschiedde het woord van JHWH aan
Zachariah, zoon van Berechjahoe,
zoon van Iddo, de profeet:1
8 Ik keek vannacht,
en zie, een man rijdend op een rood
paard,
en hij stond tussen de mirtenstruiken,
die (zich bevonden) in het diepe,
en achter hem rode paarden,
voskleurige2 en witte.
9 En ik zei: Wat is dat3, mijn heer?
De engel die met mij sprak zei tot mij:
Ik zal je laten zien wat dat is.

––––––––––
1 De overgang van v. 7 naar v. 8 veronderstelt eigenlijk:
‘En Zacharia sprak’ o.i.d.
2 Of: bruin.
3 Letterlijk: wat zijn deze?
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10 De man die tussen de mirtenstruiken
stond antwoordde en zei:
Dat zijn zij die JHWH heeft gezonden
om de aarde te doorkruisen.
11 Zij antwoordden de engel van JHWH
die tussen de mirtenstruiken stond,
en zeiden:
Wij hebben de aarde doorkruist;
zie, de hele aarde is rustig en stil4.
12 De engel van JHWH antwoordde en zei:
JHWH van de machten,
hoelang houdt U uw ontferming over
Jeruzalem nog in
en over de steden van Juda,
die U verwenst hebt deze zeventig
jaren?
13 JHWH antwoordde de engel die met mij
sprak met goede
en troostrijke woorden.
14 De engel die met mij sprak, zei tot mij:
Roep:
Zo spreekt JHWH van de machten:
Ik heb geijverd voor Jeruzalem
en voor Sion met grote ijver.
15 Ik ben zeer toornig op de zorgeloze
naties,
want Ik was weinig toornig,
maar zij maakten het erger.
16 Daarom, zo spreekt JHWH:
Ik ben teruggekeerd naar Jeruzalem in
barmhartigheid;
mijn huis wordt er gebouwd
- godsspraak van JHWH van de machten ––––––––––
4 Beide zijn eigenlijk werkwoorden, te weten ‘zitten’ en
‘stil/rustig zijn’.
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en het meetlint wordt uitgestrekt over
Jeruzalem.
17 Roep nogmaals:
Zo spreekt JHWH van de machten:
Wederom zullen mijn steden
overvloeien van goedheid.
JHWH zal zich weer ontfermen over
Sion,
en Jeruzalem weer uitverkiezen.
2,1

En ik sloeg mijn ogen op en ik keek,
en zie, vier horens.
2 En ik zei tot de engel die met mij sprak:
Wat is dat5?
Hij zei tot mij:
Dat zijn de horens die Juda, Israël en
Jeruzalem verstrooid hebben.
3 JHWH liet mij naar vier handwerkslieden6
kijken.
4 En ik zei:
Wat komen zij doen?
En Hij zei:
Dat zijn de horens die Juda verstrooid
hebben,
zodat7 niemand zijn hoofd opheft;
maar deze8 zijn gekomen om hen op te
schrikken,
om neer te werpen de horens van de
naties
die de hoorn ophieven tegen het
land Juda om het te verstrooien.
––––––––––
5 Vgl. voetnoot bij 1,9.
6 Of: smid, metaalbewerker.
7 Met ypiK. wordt eigenlijk een vergelijking uitgedrukt:
overeenkomstig.
8 De handwerkslieden.

VERTALING VAN ZACHARIA 1–14
5 En ik sloeg mijn ogen op en ik keek,
en zie, een man en in zijn hand een
meettouw9.
6 En ik zei:
Waar ga jij heen?
En hij zei tot mij:
Jeruzalem opmeten,
kijken hoe breed zij is en hoe lang.
7 En zie,
de engel die met mij sprak kwam te
voorschijn,
en een andere engel kwam te voorschijn
en ging hem tegemoet.
8 En hij zei tot hem:
Ren, spreek tot de jongen daar:
Als een open plaats zal Jeruzalem
gezeten zijn
vanwege de menigte mensen en vee
in haar midden.
9 Ik zal voor haar zijn
- godsspraak van JHWH een muur van vuur rondom,
en heerlijkheid zal Ik zijn in haar
midden.
10 Op, op, vlucht uit het land van het noorden
- godsspraak van JHWH want zoals de vier winden van de hemel
heb Ik jullie verspreid
- godsspraak van JHWH.
11 Op, Sion,
ontsnap, bij dochter Babel gezeten.

––––––––––
9 In de grondtekst is het een ander woord dan in Zach
1,16.
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12 Want zo spreekt JHWH van de machten:
Met het oog op het verkrijgen van
heerlijkheid heeft Hij mij gezonden
tot de naties die jullie plunderden;
wie jullie aanraakt,
raakt zijn oogappel aan.
13 Voorwaar, zie,
Ik beweeg mijn hand heen en weer
tegen hen,
en zij zullen een buit zijn voor hun
knechten.
Jullie zullen weten
dat JHWH van de machten mij heeft
gezonden.
14 Juich en verheug je, dochter Sion,
want zie, Ik kom
en zal wonen in jouw midden
- godsspraak van JHWH.
15 Vele naties sluiten zich aan bij JHWH
op die dag,
en zij zullen Mij tot een volk zijn,
en Ik zal wonen in jouw midden
en jij zult weten
dat JHWH van de machten mij tot
jou heeft gezonden.
16 JHWH zal Juda in bezit nemen als zijn
erfdeel op heilige bodem,
en Hij zal Jeruzalem weer uitverkiezen.
17 Zwijg, alle vlees, voor het aangezicht van
JHWH,
want Hij staat op uit zijn heilige
woning.
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3,1 Hij10 liet mij naar Jozua kijken,
de hogepriester,
staande voor het aangezicht van de
engel van JHWH.
De satan stond aan zijn rechterhand om
hem aan te klagen.
2 JHWH zei tot de satan:
JHWH klaagt je aan, satan,
JHWH klaagt je aan,
Hij die Jeruzalem uitkiest;
is hij11 niet een houtstronk gered uit het
vuur?
3 Jozua was gekleed in vuile kleding,
en hij stond voor het aangezicht van de
engel.
4 En hij12 antwoordde en zei
tot die voor zijn aangezicht stonden:
Verwijdert de vuile kleding van hem,
en hij zei tot hem:
Kijk, ik heb van jou je zonden
weggenomen,
bekleed je met feestelijke kleding.
5 Ik zei:
Zij moeten een schone tulband op zijn
hoofd zetten;
en zij zetten een schone tulband op zijn
hoofd.
En zij bekleedden hem.
En de engel van JHWH stond er.
6 De engel van JHWH getuigde ten
overstaan van Jozua:
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7 Zo spreekt JHWH van de machten:
Indien jij gaat op mijn wegen,
en indien jij mijn opdracht nakomt,
en (indien) jij ook mijn huis bestuurt13,
en ook mijn voorhoven bewaakt,
dan zal Ik je toegang geven tussen deze
die (hier) staan.
8 Hoor toch, Jozua, hogepriester,
jij en je vrienden die voor je aangezicht
zitten,
want mannen van het teken zijn zij.
Want zie, Ik doe komen mijn knecht,
Semach14.
9 Voorwaar, zie de steen
die Ik gegeven heb voor het
aangezicht van Jozua,
op één steen zijn zeven ogen,
en zie, Ik graveer15 de inscriptie16
- godsspraak van JHWH van de machten en Ik zal op één dag de zonde van deze
aarde verwijderen.
10 Op die dag
- godsspraak van JHWH van de machten moeten jullie elkaar roepen onder de
wijnstok, onder de vijgeboom.
4,1 De engel die met mij sprak keerde terug
en hij wekte mij
zoals iemand die gewekt wordt
uit zijn slaap.

––––––––––
––––––––––
10 JHWH.
11 D.i. Jozua.
12 De engel.

13 TM: recht spreken.
14 Het betekent ‘telg’, ‘spruit’.
15 Letterlijk: openen.
16 Dit zou naar analogie met graveren/openen ook
‘opening’ kunnen zijn.
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2 Hij zei tot mij:
Waar kijk je naar?
Ik zei17:
Ik kijk, en zie, een lampenstandaard
geheel van goud,
en haar oliekom er bovenop,
en haar zeven lampen erop,
en telkens zeven toevoerbuisjes naar de
lampen, die erbovenop zijn.
3 En twee olijfbomen naast haar,
één aan de rechterkant van de oliekom
en één aan haar linkerkant.
4 En ik antwoordde en zei tot de engel die
met mij sprak:
Wat is dat18, mijn heer?
5 De engel die met mij sprak antwoordde
en zei tot mij:
Weet jij niet wat dat is, deze dingen?
Ik zei: Nee, mijn heer.
6 Hij antwoordde en zei tot mij:
Dit is het woord van JHWH tot
Zerubbabel:
Niet met kracht of macht,
slechts door mijn geest
- zegt JHWH van de machten.
7 Wie ben jij, grote berg,
voor het aangezicht van Zerubbabel
(word je) een vlakte.
Hij brengt de steen Begin te voorschijn
onder het schreeuwen van
‘genade, genade voor haar’.
8 Het woord van JHWH geschiedde tot mij:

9 De handen van Zerubbabel hebben dit huis
gefundeerd;
zijn handen zullen het voltooien.
En jij zult weten
dat JHWH van de machten Mij tot
jullie heeft gezonden.
10 Want wie veracht de dag van de kleinen;
zij zullen zich verheugen
en kijken naar de steen Scheiding in de
hand van Zerubbabel.
Deze zeven zijn de ogen van JHWH;
zij zwerven rond over heel de aarde.
11 Ik antwoordde en zei tot hem:
Wat betekenen deze twee olijfbomen
aan de rechterzijde van de
lampenstandaard
en aan haar linkerzijde.
12 En ik antwoordde een tweede maal en zei
tot hem:
Wat zijn de twee olijftakken
die door middel van de twee gouden
pijpjes19
het goud van bovenuit uitgieten.
13 Hij zei tot mij:
Weet jij niet wat dat is20?
En ik zei:
Nee, heer.
14 Hij zei:
Dat zijn de twee zonen van olie21,
staande naast JHWH van de hele aarde.

––––––––––
––––––––––
17 Qere-vorm.
18 Zie voetnoot bij Zach 1,9.

19 Een ander woord dan in Zach 4,2.
20 Vgl. voetnoot bij Zach 1,9.
21 Het gaat hier om nieuwe olie (rh'c.YI) als teken van
vruchtbaarheid. De olie om iemand te zalven heet !m,v,.
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5,1 Ik keerde terug,
hief mijn ogen op en ik keek,
zie, een vliegende boekrol.
2 Hij zei tot mij:
Waar kijk je naar?
Ik zei:
Ik kijk naar een vliegende boekrol,
twintig el lang en tien el breed.
3 Hij zei tot mij:
Dit is de vervloeking die uitgaat over
heel het land.
Want ieder die steelt is sinds lange tijd
ongestraft gebleven
en ieder die zweert is sinds lange tijd
ongestraft gebleven.
4 Ik heb haar22 te voorschijn gebracht
- godsspraak van JHWH van de machten en zij komt naar het huis van degene die
steelt
en naar het huis van degene die
leugenachtig zweert in mijn naam.
Zij zal overnachten in zijn huis
en het vernietigen zowel zijn hout als
zijn stenen.
5 De engel die met mij sprak, kwam te
voorschijn
en zei tot mij:
Hef toch jouw ogen op
en kijk wat hier te voorschijn komt.

6 Ik zei:
Wat is dat?
Hij zei:
Dit is een efa23 die te voorschijn komt.
En hij zei:
Dit is hun oog24 in heel het land.
7 Zie, een loden deksel wordt omhoog
geheven,
en daar zat een vrouw, alleen in de efa.
8 Hij zei:
Dit is de goddeloosheid
en hij duwde haar in de efa,
en hij legde er een loden steen op.
9 Ik hief mijn ogen op en ik keek,
en zie, twee vrouwen die te voorschijn
kwamen,
met de wind in haar vleugels,
- zij hadden vleugels als de vleugels van
een ooievaar en zij hieven de efa op tussen de aarde
en de hemel.
10 En ik zei tot de engel die met mij sprak:
Waar brengen zij de efa heen?
11 Hij zei tot mij:
Om voor haar een huis te bouwen in het
land Sinear,
en hij wordt opgesteld25
en zij wordt daar op haar plaats gezet26.

––––––––––

––––––––––

22 De boekrol.
23 Het gaat hier om een meel- of graanvat met de
inhoud van een efa (45 kg/l).

24 Of ‘hun ongerechtigheid’.
25 Het subject is mannelijk, dus het huis.
26 Er is zoiets bedoeld als een sokkel.
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6,1 Ik keerde terug,
hief mijn ogen op en ik keek,
en zie, vier wagens die te voorschijn
kwamen tussen twee bergen;
de bergen waren bergen van koper.
2 Bij de eerste wagen waren rode paarden,
en bij de tweede zwarte paarden.
3 Bij de derde wagen waren witte paarden,
en bij de vierde wagen gevlekte
paarden, sterke.
4 Ik antwoordde en zei tot de engel die met
mij sprak:
Wat is dat27, mijn heer?
5 De engel antwoordde en zei tot mij:
Dat zijn de vier winden van de hemel,
die te voorschijn komen
nadat ze zich (eerst) opgesteld hadden
bij de Heer van heel de aarde.
6 De (wagen) waaraan de zwarte paarden,
zij trekken uit naar het land van het
noorden,
de witte trekken achter hen aan,
en de gevlekte trekken naar het land van
het zuiden.
7 En de sterken trokken uit
en zij stonden te trappelen om de aarde
te doorkruisen.
En hij zei:
Gaat en doorkruist de aarde,
en zij doorkruisten28 de aarde.

8 Toen schreeuwde hij tot mij
en zei tot mij:
Kijk, die uittrekken naar het land van
het noorden,
zij brengen mijn geest tot rust29 in het
land van het noorden.
9 Het woord van JHWH geschiedde tot mij:
10 Neem aan30 van de ballingen,
van Cheldai, van Tobia en van Jedaja,
en je zult komen op die dag
en je zult komen naar het huis van Josia,
zoon van Sefanja
die vanuit Babel gekomen zijn.
11 Jij zult zilver en goud nemen
en je zult een kroon31 maken
en (die) moet je plaatsen op het hoofd
van Jozua,
zoon van Jehosadak, de hogepriester.
12 Je moet tot hem zeggen:
Zo spreekt JHWH van de machten:
Zie, een man, Semach is zijn naam;
en vanuit zijn plaats zal hij ontspruiten,
en hij zal het heiligdom van JHWH
bouwen.
13 Hij zal het heiligdom van JHWH bouwen,
en hij zal majesteit dragen,
en hij zal zetelen en heersen op zijn
troon.
Hij zal priester zijn op zijn troon,
en een beleid van vrede zal er zijn
tussen hen beide.

––––––––––

––––––––––

27 Vgl. voetnoot bij Zach 1,9.
28 Dit is een vrouwelijke vorm, terwijl ‘paard’
mannelijk is! Het refereert dus aan de wagens.

29 Letterijk: ‘plaatsen’.
30 Er is geen object genoemd.
31 Het is in feite een meervoudsvorm.
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14 En de kroon32 zal zijn aan Chelem, aan
Tobia, aan Jedaja en aan Chen,
zoon van Sefanja
tot nagedachtenis in het heiligdom van
JHWH.
15 (Die van) ver zullen komen
en bouwen aan het heiligdom van
JHWH;
en jullie zullen weten
dat JHWH van de machten mij tot
jullie heeft gezonden.
En het zal gebeuren
als jullie echt naar de stem van JHWH
jullie God zullen luisteren.
7,1 Het geschiedde in het vierde jaar van
Darius de koning;
het woord van JHWH geschiedde tot
Zacharia,
op de vierde van de zevende maand,
in Kislev.
2 Betel zond Sareser en Regem-Melek en
zijn mannen
om te vermurwen het aangezicht van
JHWH,
3 om te zeggen tot de priesters van het huis
van JHWH van de machten
en tot de profeten:
Moet ik me toewijden aan het treuren in
de vijfde maand
zoals ik al zoveel jaren heb gedaan?
4 Het woord van JHWH van de machten
geschiedde tot mij:

––––––––––
32 ‘Kronen’.
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5 Zeg tot heel het volk van het land en tot de
priesters:
Wanneer jullie hebben gevast en
gerouwd in de vijfde en de zevende
(maand), en dit zeventig jaren,
hebben jullie (dan) werkelijk gevast
voor Mij?
6 En wanneer jullie eten en
wanneer jullie drinken,
eten en drinken jullie dan niet voor
jezelf?
7 Zijn dit niet de woorden
die JHWH roept door de hand van de
vroegere profeten,
toen Jeruzalem veilig gezeten was,
en haar steden rondom haar,
en toen de Negev en de Sefela gezeten
waren?
8 Het woord van JHWH geschiedde tot
Zacharia:
9 Zo spreekt JHWH van de machten:
Spreek eerlijk en rechtvaardig recht,
bewijst genade en barmhartigheid aan
elkaar.
10 Onderdrukt niet de weduwe en de wees,
de vreemdeling en de arme.
Bedenkt in jullie harten geen kwaad
tegen elkaar.
11 Maar zij weigerden om te luisteren
en boden een weerspannige schouder aan,
en hun oren maakten zij zwaar om niet
te hoeven luisteren.
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12 En hun hart maakten zij als diamant
om de thora niet te hoeven horen
en de woorden
die JHWH van de machten zond
door zijn geest,
door de hand van de vroegere
profeten.
En er geschiedde een grote toorn van
JHWH van de machten.
13 Het geschiedde toen Hij riep,
dat zij niet luisterden.
Zo zullen zij roepen
en zal Ik niet luisteren,
zo spreekt JHWH.
14 Ik zal hen wegblazen over alle naties
die zij niet kennen,
en het land zal verlaten achter hen
blijven liggen,
zodat niemand er nog voorbijtrekt en
terugkeert,
en zij maken van het heerlijke land een
woestenij.
8,1 Het woord van JHWH van de machten
geschiedde:
2 Zo spreekt JHWH van de machten:
Ik heb voor Sion geijverd met grote ijver,
met grote woede heb Ik voor haar
geijverd.
3 Zo spreekt JHWH:
Ik ben teruggekeerd naar Sion
en Ik ga wonen in het midden van
Jeruzalem;
Jeruzalem wordt genoemd ‘trouwe stad’
en de berg van JHWH van de machten
‘heilige berg’.

4 Zo spreekt JHWH van de machten:
Oude mannen en oude vrouwen zullen
weer zitten op de pleinen van
Jeruzalem,
en ieder met zijn staf in zijn hand
vanwege de vele dagen33.
5 De pleinen van de stad zullen vol zijn met
jongens en meisjes,
spelend op de pleinen.
6 Zo spreekt JHWH van de machten:
Omdat het wonderlijk34 lijkt
in de ogen van de rest van dit volk in
die dagen,
is het (dan) ook wonderlijk in mijn
ogen?
- godsspraak van JHWH van de
machten.
7 Zo spreekt JHWH van de machten:
Zie, Ik red mijn volk uit het land van de
zonsopgang
en uit het land van de zonsondergang.
8 Ik laat hen komen
en zij zullen wonen in het midden van
Jeruzalem.
En zij zullen voor Mij een volk zijn,
en Ik zal voor hen God zijn
in waarheid en gerechtigheid.

––––––––––
33 D.i. de hoge ouderdom.
34 In de zin van onmogelijk.
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9 Zo spreekt JHWH van de machten:
jullie moeten jullie handen sterk maken,
(jullie) die in deze dagen luisteren
naar de woorden uit de mond van de
profeten,
want op de dag35 werd het huis van
JHWH van de machten gefundeerd,
de tempel om op te bouwen.
10 Want vóór deze dagen was er
geen beloning voor de mens,
en geen beloning voor het vee.
En voor wie ging
en voor wie kwam
was er geen vrede vanwege de
tegenstander;
en Ik liet iedere mens los,
ieder tegen zijn naaste.
11 Maar nu ben Ik voor de rest van dit volk
niet meer zoals in vroegere dagen,
- godsspraak van JHWH van de machten.
12 Want er zal zaad van vrede zijn,
de wijnstok zal zijn vruchten geven,
de aarde haar producten,
en de hemel zijn dauw,
en Ik zal de rest van dit volk al deze
dingen doen erven.
13 En het zal gebeuren:
Zoals jullie een vloek zijn geweest
onder de naties,
huis van Juda en huis van Israël,
zo zal Ik jullie redden,
en jullie zullen een zegen zijn,
vreest niet,
maakt jullie handen sterk.
––––––––––
35 Het gaat waarschijnlijk om een bepaalde dag in het
verleden, toen het fundament gelegd werd.
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14 Want zo spreekt JHWH van de machten:
Zoals Ik van plan was jullie kwaad te
doen,
toen jullie vaderen Mij toornig maakten,
- spreekt JHWH van de machten en Mij (toen) niet ontfermde,
15 zo zal Ik omkeren,
en ben Ik van plan in deze dagen
Jeruzalem en het huis van Juda goed
te doen,
vreest niet.
16 Dit zijn de dingen die jullie moeten doen:
Spreekt waarheid tot elkaar, waarheid,
en spreekt eerlijk en heilzaam recht in
jullie poorten.
17 Bedenkt tegen elkaar geen kwaad in jullie
harten.
Bemint geen valse eed,
want dit zijn de dingen die Ik haat
- godsspraak van JHWH.
18 Het woord van JHWH van de machten
geschiedde tot mij:
19 Zo spreekt JHWH van de machten:
het vasten van de vierde,
het vasten van de vijfde,
het vasten van de zevende
en het vasten van de tiende (maand)
zullen voor het huis van Juda
gejuich worden
en blijdschap
en feestelijke samenkomsten.
Bemint de waarheid en de vrede.
20 Zo spreekt JHWH van de machten:
Het zal wederom gebeuren dat de
volken komen,
en inwoners van vele steden.
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21 De inwoners van de ene gaan naar de
andere en zeggen:
Wij moeten zeker gaan om het
aangezicht van JHWH te vermurwen,
en om JHWH van de machten te
zoeken;
ik ga ook.
22 Vele volken en machtige naties komen
om JHWH van de machten te zoeken in
Jeruzalem
en om het aangezicht van JHWH te
vermurwen.
23 Zo spreekt JHWH van de machten:
Op die dagen zal het gebeuren
dat tien mannen uit alle talen der naties
grijpen,
zij zullen elke Judeeër bij de zoom
vastgrijpen en zeggen:
Laat ons met jullie meegaan,
want wij hebben gehoord:
God is met jullie.
9,1 Een last.
Het woord van JHWH is in het land
Chadrak,
en Damaskus is zijn verblijfplaats,
want aan JHWH behoort het oog van de
mens,
en van alle stammen van Israël36.
2 Ook Hamat grenst aan haar37,
Tyrus en Sidon,
want zij is zeer wijs.
––––––––––
36 Er is bedoeld dat JHWH zijn oog gericht houdt op
alle mensen en op alle stammen van Israël óf dat alle
mensen en alle stammen van Israël hun oog op JHWH
gericht houden.
37 Israël.

3 Tyrus heeft voor haarzelf een versterking
gebouwd,
zilver op een hoop gestort als stof
en goud als het slijk van de straten.
4 Zie, de Heer zal haar38 in bezit nemen
en haar rijkdom39 in zee laten vallen,
en zij zal door het vuur worden
verteerd.
5 Askalon zal het zien en vrezen,
en Gaza, zij zal hevig beven,
en Ekron, ja, haar hoop zal te schande
worden.
De koning uit Gaza zal verloren gaan,
en Askalon zal niet (meer) gezeten zijn.
6 Een bastaardzoon zal wonen in Asdod,
en Ik zal afsnijden de aanmatiging van
de Filistijnen.
7 Ik zal zijn bloed uit zijn mond verwijderen,
en zijn gruwels van tussen zijn tanden,
en ook hij zal overblijven voor onze
God,
en hij zal zijn als een stamhoofd in
Juda,
en Ekron zal zijn als een Jebusiet.
8 Ik zal een verblijfplaats maken bij mijn
huis
tegen het leger,
tegen wie voorbijtrekt en wie
terugkeert,
en geen verdrukker zal nog tegen hen
optrekken,
want nu heb Ik het gezien met mijn
eigen ogen.
––––––––––
38 Tyrus.
39 Voormuur (lyxe) is ook mogelijk in plaats van lyix;.
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9 Juich uitbundig, dochter Sion,
roep het uit, dochter Jeruzalem.
Zie, jouw koning komt tot je,
rechtvaardig en gered40 is hij,
nederig en rijdend op een ezel,
op een hengstveulen, het jong van een
ezelin.
10 Ik zal wegrukken de wagens uit Efraïm
en de paarden uit Jeruzalem,
en de strijdboog wordt weggerukt;
hij zal heilzaam spreken tot de naties,
en zijn heerschappij zal zich uitstrekken
van zee tot zee
en van de rivier tot de grenzen van
de aarde.
11 Ook jij41,
om het bloed van jouw verbond heb Ik
je gevangenen laten gaan
uit de put waarin geen water is.
12 Keert terug naar de burcht,
o gevangenen van hoop,
ook vandaag kondig (Ik) aan:
twee maal zoveel zal Ik tot jou
terugbrengen.
13 Want Ik heb Juda voor mij gespannen,
de boog gevuld (met) Efraïm,
en jouw zonen, Sion,
opgezet tegen jouw zonen, Griekenland,
en Ik zal je gebruiken als het zwaard
van een held.

––––––––––
40 Het is in ieder geval geen actieve vorm (redder; Vg;
LXX); vgl. Willi-Plein: “an ihm wird rettendes und
helfendes Handeln erfahrbar.”
41 Dochter Sion (vr. enk.).
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14 JHWH laat zich boven hen zien,
zijn pijl verschijnt als een bliksem.
De Heer JHWH stoot op de ramshoorn
en Hij gaat in de stormen van het
zuiden.
15 JHWH van de machten zal hen
beschermen,
en zij zullen eten
en de slingerstenen neergooien,
en zij zullen drinken,
luidruchtig zijn als van wijn,
zij zullen vol zijn als een schaal,
als de hoeken van het altaar.
16 JHWH hun God zal hen redden op die dag,
als een kudde is zijn volk,
ja, de kroonstenen schitteren over zijn
land.
17 Ja, hoe goed is hij42
en hoe mooi is hij!
Graan doet jonge mannen,
en most de maagden gedijen.
10,1 Vraagt van JHWH regen in de tijd van de
voorjaarsregen.
JHWH maakt de bliksemflitsen en de
stortbuien,
geeft aan hen,
aan iedereen het gewas van het veld.
2 Want de terafim spraken onzin,
en de waarzeggers schouwden een
leugen,
over nietszeggende dromen spraken zij,
en zij troostten doelloos.
––––––––––
42 D.i. de kudde.
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Daarom trokken zij verder als een
kudde,
raakten ontredderd,
want er was geen herder.
Tegen de herders ontbrandt mijn woede
en de geitebokken bezoek Ik,
ja, JHWH van de machten bezoekt zijn
kudde,
het huis van Juda,
en maakt hen als zijn prachtig paard in
de oorlog.
Vanuit hem43 komt de hoek(steen),
vanuit hem de tentpin,
vanuit hem de strijdboog,
vanuit hem verschijnt elke machthebber,
samen44.
Zij zullen zijn als helden
trappend45 in het slijk van de straten
in de oorlog,
en zij zullen oorlog voeren
want JHWH is met hen,
en zij zullen beschamen die rijden op
paarden.
Ik zal het huis van Juda superieur maken,
en het huis van Jozef zal Ik redden.
Ik zal hen laten wonen46,
want Ik heb me over hen ontfermd,
en zij zullen zijn alsof Ik hen niet had
verfoeid,

––––––––––

43 Het volk van Juda.
44 ‘Samen’ heeft betrekking op alle vier de objecten
van dit vers. Volgens TM hoort het bij de volgende zin:
‘samen zullen zij als helden zijn’
45 Men zou hier een direct object verwachten, bijv. de
vijand.
46 Of ‘laten terugkeren’ (Qere).

want Ik ben JHWH hun God,
en Ik zal hen antwoorden.
7 En zij zullen zijn als een held, Efraïm,
en hun hart verheugt zich als van wijn,
en hun zonen zullen kijken en zich
verheugen,
en hun hart zal blij zijn in JHWH.
8 Ik zal tot hen fluiten en hen verzamelen,
want Ik heb hen vrijgekocht,
ze zullen zich vermenigvuldigen
zoals ze zich (ooit) vermenigvuldigd
hebben.
9 Ik zal hen zaaien onder de volken,
in verre streken zullen zij zich Mij
herinneren,
zij zullen hun zonen in leven houden47
en terugkeren.
10 Ik zal hen laten terugkeren uit het land
Egypte
en uit Assur zal Ik hen verzamelen,
en naar het land Gilead en Libanon zal
Ik hen brengen;
er zal voor hen niet (genoeg ruimte)
gevonden kunnen worden48.
11 Zij trekken49 door de angstwekkende zee,
en Hij slaat op de zee van golven,
en alle diepten van de Nijl zullen
opdrogen,
en de aanmatiging van Assur omlaag
gehaald,
en de scepter van Egypte verdwijnen.
––––––––––
47 Er staat eigenlijk ‘zij zullen leven’ + direct object
(hun zonen)!
48 Een elliptische zin; Joz 17,16 maakt de betekenis
duidelijk.
49 TM: enk.!
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12 Ik zal hen superieur maken in JHWH,
in zijn naam zullen zij rondtrekken
- godsspraak van JHWH.
11,1 Open, Libanon, je deuren,
vuur zal jouw ceders verteren.
2 Huil, cypres, want de ceder is gevallen,
de aanzienlijken zijn verwoest.
Huilt, eiken van Basan,
want het ondoordringbare50 woud is
gevallen.
3 Hoor, het gejammer van de herders,
want verwoest is hun pracht,
hoor, het gebrul van jonge leeuwen,
want verwoest is de aanmatiging van de
Jordaan.
4 Zo spreekt JHWH mijn God:
Weid de voor de slacht bestemde kudde.
5 Die hen kopen,
slachten hen
en zij voelen zich niet schuldig,
en die hen verkopen zeggen51:
Gezegend is JHWH,
ik ben rijk geworden,
en hun52 herders hebben hen niet
gespaard53.

––––––––––
50 Qere.
51 TM heeft een enk. (rm;ayO) maar het zinsverband geeft
een mv. aan.
52 Dit is een mannelijk suffix i.t.t. de andere, die
refereren aan ‘kudde’ (vr.)!
53 TM heeft enk.
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6 Voorwaar, Ik spaar de bewoners van de
aarde niet meer
- godsspraak van JHWH.
Zie, Ik laat de mens vallen,
ieder in de hand van zijn naaste,
in de hand van zijn koning,
en zij slaan de aarde in stukken
en Ik zal hen niet redden uit hun hand.
7 Ik weidde de kudde die voor de slacht was
bestemd,
te weten de ellendigen van de kudde54.
Ik nam twee stokken;
de ene noemde ik Vriendelijkheid
en de andere noemde ik Eendracht,
en ik weidde de kudde.
8 Ik verdelgde de drie herders in één maand,
mijn ziel werd ongeduldig met hen
en ook hun ziel verachtte mij.
9 Ik zei:
Ik weid jullie niet meer,
wat sterven moet, zal sterven,
en wat verdelgd moet worden,
zal worden verdelgd;
die overblijven zullen elkaar opeten,
een vrouw het vlees van haar
buurvrouw.
10 Ik nam mijn stok Vriendelijkheid
en ik sloeg hem stuk om mijn verbond
te verbreken
dat Ik gesloten had met alle volken.
11 Het werd verbroken op die dag,
en zo wisten de ellendigen van de
kudde, die op mij letten,
dat dit het woord van JHWH was.
––––––––––
54 LXX: ‘…voor de handelaren van de kudde’ (vgl.
Zach 11,11).
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12 Ik zei tot hen:
Als het goed is in jullie ogen,
geef mij mijn loon,
als het niet goed is, laat het dan na.
Zij wogen mijn loon af:
dertig zilverstukken.
13 JHWH zei tot mij:
Werp het naar de smelter55,
die prachtprijs, welke ik waard ben voor
hen,
en ik nam de dertig zilverstukken,
en wierp die in het huis van JHWH naar
de smelter.
14 Ik sloeg de tweede stok Eendracht in
stukken
om de broederschap te verbreken tussen
Juda en Israël.
15 JHWH sprak tot mij:
Neem nog een keer tot u de uitrusting
van een dwaze herder.
16 Want zie,
Ik doe een herder opstaan in het land
die het verdelgde niet zal bezoeken,
de jongen niet zal zoeken,
wat gebroken is niet zal genezen,
wat staat niet zal ondersteunen,
maar het vlees van het vette (schaap) zal
eten,
en hun klauwen afhakken.
17 Wee, mijn dwaze herder56,
die de kudde verlaat,
het zwaard kome over zijn arm
en over zijn rechteroog,
––––––––––
55 Of: pottenbakker.
56 Of: de dwaze herder.

zijn arm zal helemaal verdrogen
en zijn rechteroog zal geheel
verduisteren.
12,1 Een last, het woord van JHWH over
Israël.
Godsspraak van JHWH
die de hemelen uitstrekt
en de aarde fundeert
en de geest van de mens vormt in
zijn binnenste.
2 Zie, Ik plaats Jeruzalem als een drempel
van bedwelming voor alle volken
rondom,
en ook Juda zal vallen
als Jeruzalem wordt belegerd.
3 Het zal gebeuren op die dag,
Ik zal Jeruzalem plaatsen als een zware
hefsteen voor alle volken;
allen die haar heffen zullen zich ernstig
verwonden,
en alle naties der aarde zullen zich
tegen haar verzamelen.
4 Op die dag
- godsspraak van JHWH zal Ik elk paard slaan met verwarring
en de ruiter met dwaasheid,
en over het huis van Juda zal Ik mijn
ogen openen,
en elk paard van de volken zal Ik slaan
met blindheid.
5 De stamhoofden van Juda zullen zeggen in
hun hart:
Sterker dan ik zijn de inwoners van
Jeruzalem
door JHWH van de machten, hun God.
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6 Op die dag zal Ik de stamhoofden van Juda
plaatsen
als een vuurpot op het hout
en als een vuurfakkel tussen de
korenschoven
en zij zullen ter rechter- en ter
linkerzijde al de volken
rondom verslinden.
En Jeruzalem zal weer gezeten zijn op
haar plaats, in Jeruzalem.
7 JHWH zal de tenten van Juda eerst redden,
zodat de eer van het huis van David
en de eer van de inwoner van Jeruzalem
zich niet groter zal voordoen boven
die van Juda.
8 Op die dag zal JHWH een schild plaatsen
ten behoeve van de inwoner van
Jeruzalem,
en die onder hen struikelt op die dag
zal zijn als David,
en het huis van David (zal zijn) als
God,
als een engel van JHWH voor hun
aangezicht.
9 Het zal gebeuren op die dag,
Ik zal zoeken te verwoesten al de naties
die afkomen op Jeruzalem.
10 Ik zal uitgieten over het huis van David
en over de inwoner van Jeruzalem
een geest van genade en smekingen.
Zij zullen opkijken naar Mij,
vanwege degene die ze hebben
doorstoken,
over hem zullen ze rouwen
als iemand die rouwt over een enig
kind
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en hij zal bitter bedroefd zijn over hem
als iemand die bitter bedroeft is over
een eerstgeborene.
11 Op die dag zal de rouw groot zijn in
Jeruzalem
als de rouw van Hadad-Rimon in de
vlakte van Megiddo.
12 Het land zal rouwen,
familie per familie apart,
de familie van het huis van David apart,
en hun vrouwen apart,
de familie van het huis van Natan apart
en hun vrouwen apart.
13 De familie van het huis van Levi apart
en hun vrouwen apart,
de familie van Simi apart
en hun vrouwen apart.
14 Al de overgebleven families,
familie per familie apart,
en hun vrouwen apart.
13,1 Op die dag zal er een bron zijn,
geopend voor het huis van David
en voor de inwoners van Jeruzalem,
voor de zonde en voor de onreinheid.
2 Het zal gebeuren op die dag
- godsspraak van JHWH van de machten Ik zal de namen van de afgoden
uitroeien uit het land,
en zij zullen niet meer herinnerd
worden,
en ook de profeten en de geest van
onreinheid
zal Ik uit het land doen wegtrekken.
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3 Het zal gebeuren wanneer iemand nog
profeteert,
dan zullen zijn vader en zijn moeder,
die hem hebben voortgebracht,
tot hem zeggen:
Jij zult niet meer leven,
want jij hebt een leugen gesproken in de
naam van JHWH,
en zijn vader en zijn moeder,
die hem hebben voortgebracht,
zullen hem doorboren terwijl hij
profeteert.
4 Het zal gebeuren op die dag,
de profeten zullen zich schamen,
ieder voor zijn visioen terwijl ze
profeteren,
en zij zullen zich niet meer kleden in
een haren mantel om te bedriegen.
5 Hij zal zeggen:
Ik ben geen profeet,
ik ben een bewerker van het land,
want een man heeft mij gekocht vanaf
mijn jeugd57.
6 Hij zal zeggen tot hem:
Wat zijn dan die wonden tussen je
handen?
Hij zal zeggen:
Ik werd geslagen in het huis van die mij
liefhebben.
7 O zwaard, wordt wakker,
tegen mijn herder en tegen de man, mijn
metgezel
- godsspraak van JHWH van de
machten.
––––––––––
57 Met een geringe wijziging: ‘want de grond is mijn
bezit vanaf mijn jeugd’.

Sla de herder,
zodat de kudde zich verspreidt
en Ik zal mijn hand keren tegen de
kleinen.
8 Het zal gebeuren in heel het land
- godsspraak van JHWH twee delen in haar zullen uitgeroeid
worden en dood gaan,
en het derde deel zal een rest zijn in
haar.
9 Ik zal het derde deel terugbrengen in het vuur,
Ik zal hen smelten
zoals men zilver smelt
en Ik zal hen testen
zoals men goud test.
Hij58 zal Mij roepen bij mijn naam
en Ik zal hem antwoorden.
Ik zal zeggen:
Hij is mijn volk,
en hij zal zeggen:
JHWH is mijn God.
14,1 Zie, de dag komt voor JHWH,
jouw bezittingen worden verdeeld in
jouw midden.
2 Ik zal alle naties verzamelen naar
Jeruzalem voor de oorlog
en de stad wordt veroverd,
de huizen worden geplunderd,
de vrouwen worden verkracht;
de helft van de stad zal wegtrekken in
ballingschap,
maar de rest van het volk zal niet
worden uitgeroeid uit de stad.
––––––––––
58 De rest die over is gebleven.
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3 JHWH zal verschijnen
en Hij zal strijden met die naties,
als toen Hij streed
op de dag van de veldslag.
4 Zijn voeten zullen staan, op die dag,
op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt
op het oosten.
De Olijfberg wordt door de helft
gespleten:
naar het oosten en naar het westen,
een zeer grote vallei;
de helft van de berg zal wijken naar het
noorden
en de andere helft naar het zuiden.
5 Jullie zullen vluchten door de vallei van
mijn bergen,
want de vallei der bergen zal reiken tot
aan Azal.
Jullie zullen vluchten
zoals jullie zijn gevlucht voor de
aardbeving
in de dagen van Uzzia,
de koning van Juda.
JHWH mijn God zal komen
en alle heiligen met Hem59.
6 Het zal gebeuren op die dag,
er zal geen licht meer zijn,
de kostbaarheden zullen zich
verdikken60.
7 Het zal gebeuren:
één dag – hij zal bekend zijn bij JHWH –
is er geen dag en geen nacht;
er zal op de tijd van de avond licht zijn.
––––––––––

8 Het zal gebeuren op die dag,
levende wateren zullen te voorschijn
komen uit Jeruzalem,
de ene helft (stroomt) naar de zee van
het oosten,
en de andere helft naar de achterste zee.
In de zomer en in de winter zal het
gebeuren.
9 JHWH zal koning worden over de hele
aarde.
Op die dag zal er zijn: één JHWH,
en zijn naam is één.
10 Heel het land zal zich omkeren
als de Araba van Geba tot Rimmon
ten zuiden van Jeruzalem,
maar zij61 zal zich verhogen,
en wonen op haar eigen plaats
vanaf de poort van Benjamin
tot de plaats van de eerste poort
tot de hoekpoort en de toren
Hananeel
tot aan de perskuipen van de koning.
11 Zij zullen in haar wonen.
De ban zal er niet meer zijn
en Jeruzalem zal veilig gezeten zijn.
12 En dit zal de plaag zijn
waarmee JHWH alle volken zal slaan
die ten strijde trokken tegen
Jeruzalem.

59 TM: jou (vr. enk.).
60 ‘De sterren zullen zich verduisteren’? Cj. ‘kou en
vorst’.

––––––––––
61 Jeruzalem.
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Maak zijn vlees rot62,
terwijl hij nog staat op zijn voeten;
zijn ogen zullen wegrotten in hun
oogkassen
en zijn tong zal wegrotten in zijn63
mond.
13 Het zal gebeuren op die dag,
de paniek van JHWH zal groot zijn
tussen hen,
en ieder zal de hand van zijn naaste
grijpen,
en zijn hand zal zich opheffen tegen de
hand van zijn naaste.
14 Ook Juda zal strijden in Jeruzalem.
En de rijkdom van alle naties rondom
zal verzameld worden:
goud, zilver en kleding, in grote
hoeveelheden.
15 En zo zal het zijn met de plaag van het
paard, de muilezel, de kameel, de ezel
en al het vee dat zich bevindt in die
kampen,
juist zoals deze plaag64.
16 Het zal gebeuren:
ieder die overgebleven is
van alle naties die optrokken tegen
Jeruzalem,
zij zullen opgaan van jaar tot jaar
om zich neer te buigen voor de
Koning JHWH van de machten
en om het loofhuttenfeest te vieren.

––––––––––
62 Cj.: ‘Zijn vlees zal verrotten’.
63 TM: mv.
64 Bedoeld is de plaag van Zach 14,12.
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17 Het zal gebeuren:
wie uit de families van de aarde niet
optrekt naar Jeruzalem
om zich neer te buigen voor de
Koning JHWH van de machten,
over hen zal geen regen komen.
18 En als de familie van Egypte niet optrekt
en niet komt,
dan zal er over hen niet de plaag komen
waarmee JHWH de naties slaat,
die niet optrekken om het
Loofhuttenfeest te vieren.
19 Dit zal de straf van Egypte zijn
en de straf van alle naties
die niet zijn opgetrokken om het
Loofhuttenfeest te vieren.
20 Op die dag zal op de bellen van het paard
staan:
‘heilig voor JHWH’.
De kookpotten in het huis van JHWH
zullen zijn als de offerschalen voor
het altaar.
21 En iedere kookpot in Jeruzalem en in Juda
zal heilig zijn voor JHWH van de
machten.
Allen die willen offeren zullen komen
en ervan nemen
en erin koken.
En er zal geen Kanaäniet meer zijn
in het huis van JHWH van de
machten op die dag.
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Summary
Reading the book of the prophet Zechariah as a literary unity is still unusual
among exegetes. The collection of articles Tradition in Transition that appeared
recently (autumn 2008) deals with Haggai together with Zechariah 1-8, but not
with Zechariah 9-14, and consequently has the subtitle Haggai and Zechariah
1-8 in the Trajectory of Hebrew Theology. However, Zech. 1-14 should also be
read as one literary work, not in order to ignore diachronic research, but in order
to take the final literary product in principle seriously. A consistent synchrony
precedes diachrony. What does the prophet tell us if we read the book from
beginning to end, with an open mind?
The book of Zechariah itself has a date assigned to it: the first years of the
reign of the Persian king Darius I (towards the end of the 6th century BC). In this
thesis the historical circumstances of the appearance of the post-exilic prophet
Zechariah are described by means of a study of literature. Subsequently an
overview is provided of the research carried out on the book of Zechariah during
the past three centuries, the period in which historical-critical research flourished
and was supplemented by diachronic research methods. This survey results in a
hypothesis regarding the literary composition. It is not essential to divide
Zechariah 1-14 into 1-8 and 9-14 (‘Proto-Zechariah and Deutero-Zechariah’),
the book can also be read as a continuous story with chapter 8 as the theological
centre, chapter 14 as the apotheosis and chapters 1-7 and 9-13 as the parts in
which the events take place and the historical characters appear.
The research regarding the unity and the composition of Zechariah takes the
form of a dramatic analysis. We regard the book as the text of a literary drama in
which actants speak and act and in which a kind of ‘scenery’ is present. On the
basis of the synchronic analysis we do not assume a historical or explicit author,
but a text-internal or implicit author. In the text itself a narrator is present who,
as it were, introduces the various characters, remains anonymous himself and
guides the reader through the text. In Zechariah we have the following actants:
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JHWH and the angel
the prophet Zechariah
the leaders, including the shepherds, prophets and priests
(especially Zerubbabel and Joshua)
the people of Israel or daughter Zion
and the nations.

Their words form the lexis of the text. Against the backdrop of the opsis (the
visualisations that emerge from the text and which specifically include the
visions in Zech. 1-6) the actants develop a plot that comes to a dénouement at
the end of the book.
The theme of the first part, Zech. 1-7, is the restoration of Jerusalem, the return of JHWH and of the people. The theme of the reconstruction of the temple
is less exclusively present than it is in the book of Haggai. In Zechariah the
emphasis is rather on the place where the temple is to be erected and on the
continuity with the pre-exilic sanctuary. The restoration is emphasized in yet
another way: the new Jerusalem does not exist only in the sense that the
Israelites come and live there again, but also in the way in which they live
righteously with one another. This also determines whether JHWH will grant the
people his salvation. The call to repentance with which the book opens (Zech.
1,2-6) is given a new dimension and a new meaning: turning to Jerusalem also
has an ethical connotation. The end of the exile, which should really be over, is
at stake. Deportation could again become a reality, if the people refuse to listen
and do not repent. This threat at the end of Zech. 7 is obviously an imaginary
threat, but it should not be misunderstood.
The leadership that Zerubbabel and Joshua have to provide is important in this
phase of construction. The visions regarding these two leaders are central to the cycle
of visions in Zech 1-6. The position of the prophet Zechariah himself is remarkable.
His mission is emphasized in various ways in order to hasten the return of JHWH
and the people. Zechariah’s role is crucial and forms part of the plot.
All hopeful expectations are combined in Zech. 8. The description of
Jerusalem provides legitimate hope that the project of the prophet Zechariah will
succeed. The new Jerusalem will come! In the new eschatological Jerusalem only
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one type of leader will be needed and that is Zechariah and the group of
prophets to which he belongs (Zech. 8,9). There will be no place for any
ministry in the new Jerusalem, but the prophets will keep theirs for the time
being. A prophet has to remain active in order to guarantee the progress of the
restoration and to adjust and correct the way the restoration is regarded.
The drama of Zechariah consists in the fact that the fairly well-organized
‘story’ of Zech. 1-8 is not finished. The dramatic and disappointing events take
place in Zech. 9-13. The plot continues and becomes more complex, because the
nations come forward more emphatically and in an ambivalent way, and also
because the bad shepherds appear as actants in order to frustrate the
reconstruction of Jerusalem.
The restoration project is initially directed at restoring Great Israel by
reuniting the Northern Kingdom and the Southern Kingdom. However, bad leaders dominate the course of the following events. In spite of the appointment of
Joshua and Zerubbabel and the foundation that was laid in Zech 1-6, no good
shepherds appear. The successors of the pioneers after the post-exilic period do
not live up to the tasks described. The shepherds are not righteous and do not
care about the sheep. The expectation of an ideal Davidic king in Zech. 9,9-10
also fades into the background. The fundamental failure of the shepherds
renders salvation in the future impossible, which is strongly portrayed by a
symbolic action on the part of the prophet (Zech. 11). Zechariah comes forward
in a very decided way and risks his authority, which he verbally defends
elsewhere. A new perspective is to be developed for restoring Jerusalem; the
Northern Kingdom will no longer play a role. From Zech. 12 onwards all hope is
concentrated on the existing historical situation, in which only Juda and
Jerusalem figure; from now on they will represent all of Israel. On the road to
restoration stumbling blocks and barriers appear, which will have to be
overcome and which continually necessitate adjusting the restoration plans. It
becomes increasingly difficult for Israel to imagine a Jerusalem under the
leadership of earthly shepherds. The various actants gradually disappear from
the text, either explicitly or implicitly. What is left is an inhabited Jerusalem.
The theme of the nations also remains problematic in theological speculation
as to what the future should look like. Again the nations are presented as hostile
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actants threatening the central position of Jerusalem. The nations react to the
central position of Jerusalem, but they do not stand a chance, because Jerusalem
has once again been assigned her fixed place by JHWH. The nations will not be
able to take Jerusalem by force and will be powerless in the end.
The final chapter of the book of Zechariah concentrates on Jerusalem. Leaders
are no longer mentioned and even a prophet and a messianic figure are
superfluous at the end of time. The royal figure was an ideal of Israel but when
JHWH Himself steps forward, it loses its significance and is no longer viable
theologically. There is only one King left and He sublimates all leadership in
Himself: JHWH.
Jerusalem remains present as an actant until the end of the book, as do the
nations. Daughter Zion mediates the coming of the nations and makes it possible
for them to come into contact with JHWH. Not Juda or Israel, but Jerusalem
finally proves important as mediator of salvation. Zech. 14 opens up new, concrete perspectives for the nations: they are welcome to the Feast of Tabernacles,
where they can take part in the cult of sacrifice. Jerusalem offers the nations the
opportunity to become real worshippers of JHWH and to offer sacrifices; all
utensils required are available in plenty and priests are not necessary in order to
use these. Jerusalem will fulfil the desire that lives in the nations to know the true
God (Zech. 8,23) and she will adopt an open attitude to let the nations take part
in his worship.
The drama of the book of Zechariah consists in the fact that, in spite of his
outspoken status, Zechariah is the last of the prophets. The reader feels that
prophecy will come to an end and will be replaced by new ‘means of revelation’.
The emerging apocalypticism, of which we already find indications in the book
of Zechariah, and the new form of prophecy, that is the explanation of texts, will
take over the role of the prophets. Historically speaking, Zechariah has not
managed to bring the messianic age any nearer. He has linked his fate to that of
Jerusalem, but the final result is a new theological vision of Jerusalem.

