Serie: De HEERE gedenkt (Zacharia)
Vlucht, nu het nog kan.
Schriftlezing(en): Zacharia 2:1-13, Openb. 18:1-5. Tekst: Zacharia 2:6-9
Zingen: Ps. 98:1 en 4, Ps. 145:6, Ps. 102:7 en 9, Ps. 17:4,7 en 8, VHA, Ps. 26:2
Hoofdpunten van de preek
De HEERE laat zien waar het veilig is (Z2:1-5) om dan op te roepen daarheen te vluchten
1 Vlucht! (Z2:6,7)
De oproep van de HEERE wordt 2, 3 keer dramatisch in gezet: o, wee! Het is werkelijk
dringend voor Zijn volk, dat deels nog leeft in het ‘Noorden’ en woont bij Babels dochter.
De ‘verspreiding’ wordt niet langer als oordeel, maar als nieuw normaal beleefd. Maar hoe
mooi dat ook lijkt: Babel wordt nooit Sion. Dáár moet het wel naar toe, wil je ontkomen.
2 Heerlijkheid (Z2:8,9a)
Babel zál vallen (Opb.18). Het oordeel draagt bij aan Gods eer. In een moeilijke zin wordt
gezegd dat de Engel gezonden wordt, om Gods heerlijkheid te verhalen op de goddelozen.
De HEERE wil en zal van iedereen de eer ontvangen (Fil. 2:9). Het is nu de tijd om dit
vrijwillig te doen. Gods oordeel is rechtvaardig: ‘Babel’ berooft en maakt tot slaaf.
3 Oogappel (Z2:8b)
In alle gespierde taal klinkt Goddelijke tederheid. De Engel laat weten dat Gods volk voor
Hem als Zijn oogappel is: kwetsbaar en kostbaar. Alles van Zijn volk komt bij Hem binnen.
Wie u aanraakt... zijn troostrijke woorden voor het volk van God. Heeft God niet Zelf Zijn
volk prijsgegeven aan een terecht oordeel? In Zijn toorn denkt de HEERE aan ontfermen.
4 Zekerheid (Z2:9b)
Als de Engel de heerlijkheid van de HEERE openbaart, zal in Sion iedereen het weten: Hij
is de van God gezondene, de Christus. Een belangrijk doel van de komende Christus.
Weten is niet alleen voor straks. Alleen al door de beloftevolle woorden van dit visioen
werkt/ versterkt de HEERE het gelovige weten: Jezus is de gekomen en komende Christus.
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