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Hoelang nog? 
Schriftlezing(en): Zacharia 1:7-17 Tekst: Zacharia 1:7-17 Zingen: Ps. 102:7, Ps. 
74:1, BDHD: Pss. 87:4, 134:3,105:5, Ps. 74:2,10&19, Ps. 130:3&4, Ps.69:14 
 

Hoofdpunten van de preek 
Het is stil, volgens de engelen. De Engel roept daarom: hoelang nog? Hij krijgt antwoord! 
1 Man en paard (Z1:7-10) 
Maanden nadat Haggaï profeteerde over luidruchtige gebeurtenissen blijkt het nog 
steeds stil (H2:7-8,22-23). Zacharia ziet daarom dit visioen: in de diepte staat een Man.  

Hij berijdt een rood paard en staat tussen mirtenstruiken. Rood is de kleur van oordeel. 
Mirten betekenen hoop. De Man is de Engel des HEEREN, een voorverschijning van Jezus.  

2 Hoelang nog? (Z1:11-12) 
De ruiters (Gods engelen) zijn op verkenning geweest en doen verslag: het is overal stil. In 
dit geval geen hoopvol teken: niets wijst op een naderende vervulling van Gods belofte.  

Het is overal stil. De Engel roept de vraag uit die verstomd is: Hoelang? Christus is het, Die 
pleit op Gods belofte. Hij weet hoe laat het is: na 70 jaar is het tijd voor Gods ontfermen. 

3 Goede (ant)woorden (Z1:13-15) 
Als Hij bidt, kan het van boven niet stil blijven! De HEERE antwoordt met goede en 
troostrijke woorden. Hoe kan het anders? Hij antwoordt op de Man van Hoop in de diepte.   

Hij beveelt Zacharia om te preken over Gods na-ijver en Zijn toorn. God houdt heilig 
onverdraagzaam van Sion. Hij is furieus op volken, die de ellende van Zijn volk misbruiken. 

4 Hoopvol perspectief (Z1:16-17) 
Met nog meer troostrijke woorden geeft de HEERE verrassend inzicht: Hij was al terug-
gekeerd, door barmhartigheid gedreven. Hij belooft dat Zijn huis gebouwd zal worden.  

Jeruzalems bouwplannen zullen uitgevoerd worden. De Godsstad zal overvloeien van goeds. 
De HEERE belooft een toekomst vol hoop. Gebeuren zal het: Hij zal troosten en verkiezen.  

 

 


