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Zacharia
1 In de achtste maand van het tweede jaar

van Darius werd het woord van Jahweh tot den
profeet Zakarias, den zoon van Berekja, zoon
van Iddo gericht: 2 Jahweh is hevig vergramd
geweest op uw vaderen. 3 Maar nu moet ge
hun zeggen: Zo spreekt Jahweh der heirscharen!
Bekeert u tot Mij, is de godsspraak van Jahweh
der heirscharen: en Ik. keer tot u terug, spreekt
Jahweh der heirscharen! 4 Weest niet als uw
vaderen, tot wie de vroegere profeten hebben
gepredikt: “Zo spreekt Jahweh der heirscharen;
bekeert u toch van uw slecht gedrag en uw
boze werken!” Maar zij hebben niet willen
horen, niet naar Mij willen luisteren, is de
godsspraak van Jahweh. 5 En waar zijn nu uw
vaderen; leven de profeten soms eeuwig? 6Maar
hebben mijn bedreigingen en mijn beslissingen,
waarmee Ik de profeten, mijn dienaars, belast
had, uw vaderen niet getroffen, zodat ze tot
inkeer kwamen, en zeiden: Zoals Jahweh der
heirscharen om ons gedrag en onze werken
ons heeft gedreigd, zo heeft Hij ook met ons
gedaan! 7 Op de vier en twintigste dag van de
elfde maand, de maand Sjebat in het tweede
jaar van Darius, werd het woord van Jahweh tot
den profeet Zakarias, den zoon van Berekjáhoe,
zoon van Iddo gericht. 8 Ik schouwde die nacht
een visioen. Zie, een man was op een rood
paard gezeten; het stond tussen de bergen aan de
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Afgrond, en daarachter stonden zwarte, gevlekte
en witte paarden. 9 Ik zeide: Wat hebben ze
te betekenen, heer? En de engel, die tot mij
sprak, gaf ten antwoord: Ik zal u tonen, wat
ze betekenen. 10 Toen nam de man, die tussen
de bergen stond, het woord en sprak: Dit zijn
de boden, die Jahweh heeft uitgezonden, om
de aarde te doorkruisen. 11 Daarop zeiden de
ruiters tot den engel van Jahweh, die tussen de
bergen stond: Wij hebben de aarde doorkruist;
zie de hele aarde is stil en rustig! 12Toen sprak de
engel van Jahweh: Jahweh der heirscharen; hoe
lang moet het nog duren, eer Gij U ontfermt over
Jerusalem en de steden van Juda, waarop Gij nu
reeds zeventig jaren vergramd zijt? 13Nu richtte
Jahweh welwillende en troostvolle woorden tot
den engel, die tot mij sprak. 14 En de engel,
die tot mij sprak, zeide tot mij: Verkondig: zo
spreekt Jahweh der heirscharen! Ik ben voor
Jerusalem en Sion in brandende liefde ontvlamd,
15 maar tegen de vermetele naties in heftige
gramschap ontstoken; want terwijl Ik maar een
weinig vergramd was, hebben zij de rampen
vergroot. 16 Daarom spreekt Jahweh! Ik heb Mij
vol ontferming tot Jerusalem gekeerd: mijn huis
zal daar worden herbouwd, is de godsspraak van
Jahweh der heirscharen; en het meetsnoer zal
over Jerusalem worden gespannen! 17Verkondig
nog verder: Zo spreekt Jahweh der heirscharen!
Mijn steden zullen weer overvloeien van zegen:
Jahweh zal zich weer over Sion erbarmen, en
Jerusalem weer uitverkiezen! 18 Ik sloeg mijn
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ogen op, en zag toe. Zie, daar waren vier horens.
19 Ik zei tot den engel, die tot mij sprak: Wat
hebben die te betekenen? Hij antwoordde mij:
Dat zijn de horens, die Juda, Israël en Jerusalem
hebben verstrooid. 20 Daarop liet Jahweh mij
vier werklieden schouwen. 21 Ik zeide: Wat
komen die doen? Hij sprak: Dàt waren de vier
horens. die Juda zodanig hebben verstrooid, dat
niemand zijn hoofd meer kon opheffen; maar
zij zijn gekomen, om de bijlen te wetten en de
horens der volken af te slaan, die hun horen
tegen het land van Juda hebben opgestoken, om
het te verstrooien.

2
1 Ik sloeg mijn ogen op, en zag toe. Zie,

daar was een man, met een meetsnoer in de
hand. 2 Ik zeide: Waar gaat gij heen? Hij
gaf mij ten antwoord: Ik ga Jerusalem meten,
om te zien, hoe groot zijn breedte en lengte
is. 3 En zie, de engel, die tot mij sprak, trad
naar voren; maar een andere engel liep hem
tegemoet, 4 en sprak tot hem: Ga dien jongeman
zeggen, dat Jerusalem als een open stad zal zijn
om de menigte mensen en dieren daarbinnen.
5 Ik zelf, is de godsspraak van Jahweh, zal een
muur van vuur om hem heen zijn, en een
glorie in zijn midden. 6 Op, op! Vlucht uit
het land van het noorden, Is de godsspraak van
Jahweh! Want naar de vier windstreken breid Ik
u uit, Is de godsspraak van Jahweh! 7 Op, Sion,
Red u, Gij die bij de dochter van Babel woont.
8Want zo spreekt Jahweh der heirscharen na de
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verdrukking, Hij die mij tot de volken zond, die u
hebben geplunderd: Wie u aanraakt, raakt mijn
oogappel aan! 9 Zie, Ik zwaai mijn hand tegen
hen: Ze worden een buit van hun slaven, En gij
zult weten, dat Jahweh der heirscharen mij heeft
gezonden! 10 Verheug en verblijd u, dochter
van Sion: Want zie, Ik kom, Om in uw midden
te wonen, Is de godsspraak van Jahweh; 11 Op
die dag sluiten talrijke volken zich bij Jahweh
aan, En worden mijn volk! Dan zal Ik in uw
midden wonen, En gij zult weten, dat Jahweh der
heirscharen mij heeft gezonden! 12 Jahweh zal
Juda tot erfdeel bezitten op de heilige grond, En
Jerusalem weer uitverkiezen. 13 Zwijg stil, alle
vlees voor het aanschijn van Jahweh, Want Hij
staat op uit zijn heilige woning!

3
1 Toen liet hij mij Jehosjóea, den hogepriester,

schouwen, die voor den engel van Jahweh stond,
terwijl de Satan zich aan zijn rechterhand hield,
om hem aan te klagen. 2 Maar de engel van
Jahweh sprak tot Satan: Jahweh bestraffe u,
Satan; Jahweh, die Jerusalem heeft uitverkoren,
bestraffe u! Is deze niet als een stuk hout, dat
uit het vuur is gerukt? 3 Want Jehosjóea stond
met besmeurde kleren voor den engel. 4 Deze
hernam, en sprak tot hen, die voor hem stonden:
Trekt hem de besmeurde klederen uit! 5 En
hij ging voort: Zet hem een reine tiaar op het
hoofd! Ze zetten hem een reine tiaar op het
hoofd, en trokken hem de klederen aan. De engel
van Jahweh bleef erbij staan, en sprak tot hem:
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Zie, ik heb uw schuld van u weggenomen, en u
met een feestgewaad bekleed. 6 Toen bezwoer
de engel van Jahweh Jehosjóea: Zo spreekt
Jahweh der heirscharen! 7 Wanneer gij mijn
wegen bewandelt, En trouw in mijn bediening
zijt, Dan zult gij ook mijn huis besturen, En
mijn voorhoven bewaken. Dan verleen Ik u,
te mogen verkeren Onder hen, die hier staan!
8 Hoor nu, Jehosjóea, hogepriester, Gij en uw
ambtgenoten, die voor u zitten: Gij zult tot
voorteken zijn, Dat Ik mijn Dienaar, den Spruit
zal verwekken; 9 Want zie, Ik leg de steen voor
Jehosjóea neer, Op die éne steen zijn zeven ogen
gericht! Zie, Ik heb er een inschrift op gebeiteld,
Is de godsspraak van Jahweh der heirscharen:
Op één dag delg Ik de schuld van het land!
10 Op die dag, is de godsspraak van Jahweh der
heirscharen, Nodigt gij allen elkander uit Onder
de wijnstok en vijg!

4
1 Toen kwam de engel terug, die tot mij sprak;

hij wekte mij, als iemand die uit de slaap wordt
gewekt, 2 en sprak tot mij: Wat ziet ge? Ik
antwoordde: Ik zie daar een luchter, geheel van
goud; er staat een oliehouder boven op, en zeven
lampen daar omheen met zeven toevoerbuizen
naar de lampen, die er eveneens op staan; 3 twee
olijfbomen staan er naast: de een rechts, de
ander links van de oliehouder. 4 Ik vervolgde
tot den engel, die tot mij sprak: Wat hebben
ze te betekenen, heer? 5 De engel, die tot mij
sprak, gaf ten antwoord: Weet ge niet, wat ze
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beduiden? Ik zeide: Neen! 6 Dit is het woord,
dat Jahweh tot Zorobabel spreekt: Niet door
kracht, en niet door geweld, Maar door mijn
geest, spreekt Jahweh der heirscharen! 7Wat gij
ook zijt, gij grote berg: Voor Zorobabel wordt
gij een vlakte! Hij zal de sluitsteen plaatsen,
En men zal juichen: Hoe heerlijk, hoe heerlijk!
8 En het woord van Jahweh werd tot mij gericht:
9 De handen van Zorobabel hebben dit huis
gegrond, Zijn handen zullen het ook voltooien,
En gij zult weten, dat Jahweh der heirscharen
mij tot u heeft gezonden! 10 Waarachtig, die de
dag der kleine dingen veracht, Zal met vreugde
de uitverkoren steen In de hand van Zorobabel
aanschouwen! Hij sprak: Deze zeven lampen
zijn de ogen van Jahweh, die de hele aarde door-
vorsen. 11 Ik vervolgde tot hem: Wat betekenen
die beide olijfbomen, rechts en links van de
oliehouder? 12 En ik herhaalde: Wat betekenen
die beide olijftakken, aan weerskanten van de
twee gouden gootjes, die de olie in de gouden
oliehouder laten vloeien? 13 Hij gaf mij ten
antwoord: Weet ge niet, wat ze beduiden? Ik
zeide: Neen! 14 Hij sprak: Het zijn de twee
gezalfden, die voor den Heer van de hele aarde
staan.

5
1 Weer sloeg ik mijn ogen op, en zag toe. Zie,

daar was een vliegende boekrol. 2 Hij sprak tot
mij: Wat ziet ge? Ik zeide: Ik zie een vliegende
boekrol, twintig el lang en tien el breed. 3 Hij
sprak tot mij: Dit is de vloek, die rondwaart
door het hele land. Want, naar er op geschreven
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staat, wordt van dit ogenblik af iedere dief
weggevaagd, iedere meinedige weggevaagd van
dit ogenblik af. 4 Ik heb hem ontketend, is de
godsspraak van Jahweh der heirscharen; hij zal
het huis van den dief binnendringen, en het huis
van hem, die meinedig zweert bij mijn Naam; hij
zal in dit huis overnachten, en het vernielen met
balken en stenen. 5 Toen verscheen de engel, die
tot mij sprak, en zeide tot mij: Sla uw ogen op
en zie, wat daar te voorschijn komt. 6 Ik zeide:
Wat is het? Hij sprak: Dat is de korenmaat, die
te voorschijn komt. Hij vervolgde: Dit is hun
schuld in het hele land! 7 Toen werd een loden
deksel opgelicht, en zie, in de korenmaat zat een
vrouw! 8 Hij sprak: Dit is de goddeloosheid!
Toen drukte hij haar in de korenmaat terug, en
sloeg het loden gewicht op de opening dicht. 9 Ik
sloeg mijn ogen op, en zag toe. En zie, daar
verschenen twee vrouwen; ze hadden vleugels
als die van een ooievaar, en de wind blies in
haar vleugels. Ze hieven de korenmaat op tussen
aarde en hemel. 10 Ik vroeg den engel, die tot
mij sprak: Waar brengen ze de korenmaat heen?
11 Hij gaf mij ten antwoord: Ze gaan haar een
huis in Sjinar bouwen. Wanneer dit gereed is,
wordt ze daar op haar plaats gezet!

6
1 Weer sloeg ik mijn ogen op, en zag toe. Zie,

daar kwamen vier wagens tussen de twee bergen
te voorschijn; de bergen waren van koper. 2Voor
de eerste wagen stonden rode paarden; voor de
tweede wagen zwarte paarden; 3 voor de derde
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wagen witte paarden; voor de vierde wagen
gevlekte paarden: allemaal vurig. 4 Ik nam het
woord, en zei tot den engel, die tot mij sprak:
Wat hebben ze te betekenen, heer? 5 De engel
gaf mij ten antwoord: Zij trekken naar de vier
windstreken uit, nadat zij bij den Heer van de
hele aarde hun bevelen hebben gehaald. 6 Die
met de zwarte paarden gaat naar het land van
het noorden; de witte gaan naar het land van het
oosten; de gevlekte naar het land van het zuiden.
7 Vurig sprongen zij vooruit, hunkerend om uit
te rukken, en de aarde te doorkruisen. Hij sprak:
Vooruit, trekt de aarde rond! En zij doorkruisten
de aarde. 8Toen riep hij mij toe: Zie, die naar het
land van het noorden trekken, gaan mijn woede
koelen op het land van het noorden! 9Het woord
van Jahweh werd tot mij gericht. 10 Ge moet de
gaven der teruggekeerde gemeente in ontvangst
nemen van Cheldai, Tobi-ja en Jedaja. Dan moet
ge nog op diezelfde dag naar de woning van Josji-
ja, den zoon van Sefanja, gaan, die uit Babel is
gekomen, 11 zilver en goud nemen, en daarvan
kronen laten maken. Een moet ge op het hoofd
van den hogepriester Jehosjóea, den zoon van
Jehosadak, zetten, 12 en tot hem zeggen: Zo
spreekt Jahweh der heirscharen! Zie, er komt
eenman, die Spruit zal heten! Onder Hem zal het
uitspruiten, 13 en Hij zal de tempel van Jahweh
bouwen; Hij zal met majesteit zijn bekleed, en
als heerser zitten op zijn troon. De priester zal
aan zijn rechterhand zijn gezeten, en tussen die
beiden zal vreedzame verstandhouding bestaan.
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14 De kronen moeten ter ere van Cheldai, Tobi-
ja, Jedaja en Josji-ja, den zoon van Sefanja, in
de tempel van Jahweh als aandenken blijven
bewaard. 15 Dan zullen mensen van verre
komen, en bouwen aan de tempel van Jahweh;
en gij zult weten, dat Jahweh der heirscharen mij
tot u heeft gezonden. Het zal geschieden, als gij
gewillig blijft luisteren naar de stem van Jahweh,
uw God!

7
1 In het vierde jaar van koning Darius, op de

vierde dag van de negende maand, de maand
Kislew, werd het woord van Jahweh tot Zakarias
gericht. 2 Betel had toen Saréser en Régem-
Mélek met zijn mannen afgevaardigd, om Jah-
weh gunstig te stemmen, 3 en om aan de priesters
van het huis van Jahweh der heirscharen en
aan de profeten te vragen: Moet ik in de
vijfde maand blijven treuren en vasten, zoals
ik dat al zoveel jaren gedaan heb? 4 Toen
werd het woord van Jahweh der heirscharen tot
mij gericht. 5 Spreek tot al het gewone volk
en de priesters: Wanneer gij nu al zeventig
jaar lang in de vijfde en zevende maand hebt
gevast en getreurd, hebt ge dan soms om Mij
gevast? 6 Als gij eet en drinkt, eet en drinkt
ge toch ook voor uzelf! 7 Heeft Jahweh u dat
ook niet door de vroegere profeten verkondigd,
toen Jerusalem nog bewoond en welvarend was,
en de steden om haar heen met de Négeb en
Sjefela nog waren bevolkt? 8 En het woord
van Jahweh werd tot Zakarias gericht. 9 Zo



Zacharias 7:10 x Zacharias 8:5

heeft Jahweh der heirscharen gesproken: “Velt
rechtvaardige vonnissen, en bewijst elkander
liefde en barmhartigheid; 10 verdrukt weduwe
noch wees, vreemdeling noch arme; beraamt
elkanders ongeluk niet!” 11 Maar ze wilden er
geen gehoor aan geven; ze waren halsstarrig en
verstopten hun oren, om niet te horen; 12 Ze
maakten een diamant van hun hart, om niet te
luisteren naar de vermaning en de bedreigingen,
die de geest van Jahweh der heirscharen door
zijn vroegere profeten hun gaf. Toen barstte de
heftige gramschap van Jahweh der heirscharen
los: 13 “Zoals Ik riep, en zij niet hoorden,
zo zullen zij roepen en Ik niet horen, spreekt
Jahweh der heirscharen; 14 Ik zal ze verstrooien
onder de volken, die ze niet kennen, en het land
zal achter hen worden verwoest, zodat niemand
er heengaat of terugkeert!” Zo hebben zij van
het heerlijke land een steppe gemaakt.

8
1 Maar toen is de belofte van Jahweh der

heirscharen gekomen! 2 Zo spreekt Jahweh der
heirscharen: Ik ben voor Sion in brandende
liefde ontvlamd, en terwille van hem in heftige
gramschap ontstoken! 3 Zo spreekt Jahweh:
Ik keer naar Sion terug, en ga in Jerusalem
wonen; Jerusalem zal Stad der trouw, de berg
van Jahweh der heirscharen zal Heilige Berg
worden genoemd! 4 Zo spreekt Jahweh der
heirscharen: Op Jerusalems pleinen zullen weer
oude mannen en vrouwen zitten, allen om hun
hoge leeftijd met de stok in de hand; 5 en de
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pleinen der stad zullen weer vol zijn van knapen
en meisjes, die dartelen op haar pleinen! 6 Zo
spreekt Jahweh der heirscharen: Mag het ook
in die dagen te wonderlijk zijn in de ogen van
de Rest van dit volk, zal het dan ook in mijn
ogen te wonderlijk zijn, is de godsspraak van
Jahweh der heirscharen? 7 Zo spreekt Jahweh
der heirscharen: Ik zal mijn volk verlossen uit
het land van het oosten en uit het land van het
westen; 8 Ik breng ze terug, en zij zullen weer
in Jerusalem wonen; zij zullen mijn volk. en
Ik zal hun God zijn, in trouw en ontferming!
9 Zo spreekt Jahweh der heirscharen: Houdt
moed, gij die thans deze beloften verneemt,
welke gevloeid zijn uit de mond der profeten;
thans, nu de grondslag van het huis van Jahweh
der heirscharen is gelegd, en de tempel gebouwd
wordt. 10 Want vóór deze tijd was er geen loon
voor de mensen, geen loon voor het vee; wie
uitging of kwam, was voor den vijand niet veilig;
alle mensen liet Ik op elkander los. 11 Maar
thans ben Ik voor de Rest van dit volk niet meer
als vroeger, is de godsspraak van Jahweh der
heirscharen! 12 Want het zaad zal gedijen, de
wijnstok zijn vrucht geven, de grond zijn oogst,
de hemel zijn dauw; Ik geef dit alles aan de
Rest van dit volk tot bezit. 13 En zoals gij onder
de volken een vloek zijt geweest, huis van Juda
en Israëls huis, zo zult gij door mijn redding
een zegening zijn. Weest dus niet bang, en
houdt moed! 14 Want zo spreekt Jahweh der
heirscharen: Zoals Ik besloten was, u te kastijden
zonder erbarmen, toen uw vaderen Mij hadden



Zacharias 8:15 xii Zacharias 9:1

getart, spreekt Jahweh der heirscharen: 15 zo
ben Ik thans daarentegen besloten, Jerusalem en
het huis van Juda te overstelpen met gunsten.
Neen, weest niet bang! 16 Dit zijn de geboden,
die ge moet onderhouden: Spreekt de waarheid
tegen elkander; velt eerlijke en billijke vonnissen
onder uw poorten; 17 beraamt elkanders ongeluk
niet; hebt een afschuw van de meineed; want
dit alles haat Ik, is de godsspraak van Jahweh!
18Nuwerd het woord van Jahweh tot mij gericht:
19 Zo spreekt Jahweh der heirscharen! De vasten
van de vierde maand, de vasten van de vijfde,
de vasten van de zevende, de vasten van de
tiende maand zullen voor het huis van Juda in
vreugde en blijdschap verkeren, en in vrolijke
feesten. Hebt slechts de waarheid en vrede lief!
20 Zo spreekt Jahweh der heirscharen: Zo zal het
blijven, totdat de volkeren en de bewoners van
machtige steden komen; 21 totdat de bewoners
van de ene stad tot de andere gaan zeggen:
Komt, laat ons Jahweh gunstig gaan stemmen,
en Jahweh der heirscharen zoeken; ook ik ga
mee! 22 Dan zullen talrijke volken en machtige
naties naar Jerusalem komen, om Jahweh der
heirscharen te zoeken, en Jahweh gunstig te
stemmen! 23 Zo spreekt Jahweh der heirscharen:
In die dagen zullen tien mannen uit alle talen
der volken de slip van één joodsen man grijpen,
vasthouden, en zeggen: Wij gaan met u mee;
want wij hebben gehoord, dat God met u is!

9
1 Een godsspraak: Het woord van Jahweh is
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over het land van Chadrak gekomen, Het zet
zich in Damascus neer: Want Jahweh behoren
de steden van Aram, 2 Met Chamat, dat er aan
grenst, Met Tyrus en Sidon, Die zo wijs willen
zijn. 3 Tyrus heeft zich een vesting gebouwd,
Zilver opgehoopt als stof, En goud als slijk op de
straten: 4 Toch zal de Heer het veroveren, Zijn
bolwerk in de zee verpletteren, Dan wordt het
verteerd door het vuur. 5 Asjkelon aanschouwt
het vol angst, Gaza krimpt ineen van ontzetting,
Ekron ziet zijn verwachting bedrogen. Gaza zal
geen koning meer hebben, Asjkelon onbewoond
blijven liggen, 6 In Asjdod zal de Bastaard wonen.
Zo breek Ik de trots der Filistijnen, 7 Haal
zijn bloed uit zijn mond, Zijn gruwelen tussen
zijn tanden uit. Dan valt ook hij onzen God
ten buit: Hij wordt een geslacht, dat tot Juda
behoort, En Ekron als de Jeboesiet. 8 Dan sla
Ik mijn legerplaats op Als een wachtpost voor
mijn huis Tot afweer van hen, die komen en
gaan. Dan zal geen dwingeland Hem meer
overvallen: Want met eigen ogen zie Ik toe!
9 Juich van vreugde, dochter van Sion, Jubel,
Jerusalems dochter: Zie, uw Koning komt naar
u toe! Hij is Rechtvaardig en een Verlosser,
Nederig, op een ezel gezeten, Op een veulen, het
jong van een ezelin! 10 Uit Efraïm neemt Hij de
strijdwagens weg, De paarden uit Jerusalem; De
oorlogsboog wordt in stukken gebroken. Vrede
zal Hij de volken verkonden; Van zee tot zee
zal Hij heersen, Van de Rivier tot de grenzen
der aarde! 11 En gij? Om het bloed van uw
verbond Heb Ik uw gevangenen bevrijd Uit de
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put zonder water. 12 Zij keren terug naar de
Burcht, Gevangenen, die nog hopen kunnen:
Ook nu nog blijf Ik bij u! 13 Dubbel zal Ik het
u vergelden: Waarachtig, Juda span Ik als mijn
boog, En Efraïm leg Ik daarop als pijl. Uw zonen,
Sion, vuur Ik aan, Tegen de kinderen van Kewan:
Ik maak van u een heldenzwaard! 14 Jahweh zal
boven hen verschijnen, Zijn pijl zal vliegen als
de bliksem, De Heer Jahweh blaast de bazuin.
Hij schiet uit als een orkaan uit het zuiden:
15 Jahweh der heirscharen zal hen dekken Als
met een schild! Dan zullen de stenen uit zijn
slinger Hun vlees verslinden, En aan hun bloed
zich bedrinken. Ze worden verhit als door wijn,
Raken vol als een offerschaal, En als de hoeken
van een altaar. 16 Dan zal Jahweh, hun God,
hen verlossen, Hen weiden als zijn kudde op
die dag; Want omdat zij geen herder hadden,
Waren zij over zijn land verstrooid. 17 Hoe goed
zal het zijn, En hoe heerlijk! Het koren zal den
jongeman, De wijn de maagden doen bloeien;

10
1 In de lente vragen zij Jahweh om regen. En

Jahweh jaagt de onweerswolken bijeen; Hij zal
hun slagregens schenken, Aan allen groen op het
veld. 2Waarachtig, de terafim hebben bedrogen,
De waarzeggers leugen geschouwd, Lege dromen
verkondigd, Met ijdele beloften gepaaid; Daarom
werden zij als schapen verstrooid, Geslagen,
omdat er geen herder was. 3 Tegen de herders is
mijn woede ontstoken, En op de bokken zal IkMij
wreken! Maar Jahweh der heirscharen heeft zijn
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kudde, Juda’s huis weer bezocht; Hij maakt van
hen een edel ros, Afgericht voor de strijd. 4 Van
Hem de hoeksteen, de tentpaal en strijdboog, Van
Hem gaan alle leiders gezamenlijk uit. 5Ze zullen
de helden vertrappen Als slijk op de wegen in
de strijd; Ze zullen strijden, omdat Jahweh hen
helpt, En de ruiters beschamen. 6 Het huis van
Juda maak Ik sterk, Het huis van Josef zal Ik
redden; Ik breng ze terug, omdat Ik Mij hunner
ontferm. Weer zullen ze zijn. als had Ik ze
nimmer verworpen; Want Ik ben Jahweh, hun
God: Ik zal hen verhoren! 7 Efraïm zal zijn als
een held, Zijn hart zal vrolijk zijn als van wijn;
Zijn zonen zullen het vol vreugde aanschouwen,
En hun hart zal zich in Jahweh verheugen. 8 Ik
fluit ze bijeen, en verzamel ze weer; Ik koop ze
vrij, ze worden weer talrijk als vroeger! 9 Ik heb
hen onder de volken verstrooid, Maar in verre
landen zullen ze Mijner gedenken, En kinderen
verwekken: dan keren ze terug. 10 Ik leid ze uit
het land van Egypte, breng ze uit Assjoer bijeen,
Voer ze naar het land van Gilad en Libanon:
Maar dat zal te klein voor hen zijn! 11 Ze trekken
door de Onheil-zee, en slaan op haar golven; De
kolken van de Nijl liggen droog! De trots van
Assjoer ligt op de grond, Egypte’s schepter moet
wijken: 12 Door Jahweh maak Ik hen sterk, In
zijn Naam trekken zij op, is de godsspraak van
Jahweh!

11
1 Libanon, open uw poorten, Opdat het vuur

uw ceders verteert; 2 Jammer, cypres, want de
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ceder is gevallen, De machtigen liggen geveld;
Huilt, gij eiken van Basjan, Want het ondoor-
dringbare woud ligt tegen de grond! 3 Hoor,
het klagen der herders, Want hun lustoord is
vernield; Hoor, het brullen der leeuwen, Want
de pracht van de Jordaan ligt verwoest! 4 Zo
spreekt Jahweh, mijn God! Weid de schapen, ter
slachting bestemd; 5 die de kopers straffeloos do-
den; waarvan de verkopers zeggen: Geprezen zij
Jahweh, ik ben er rijk mee geworden; waarmee
de herders geen medelijden hebben. 6 Want Ik
zal de bewoners van het land niet meer sparen,
is de godsspraak van Jahweh; neen, Ik lever al
die lieden aan hun herder over, en aan hun
verkoper; die zullen het land verdrukken, en
Ik zal ze niet uit hun greep verlossen. 7 Zo
werd ik de herder der kudde, ter slachting
bestemd, voor de schapenkopers. Ik koos mij
twee herdersstokken uit; de ene noemde ik:
“Goedheid”, de andere: “Band”. Toen begon
ik de kudde te weiden. 8 In één maand liet ik
de drie herders verdwijnen. Toen werd ik ook
met de schapen ongeduldig, en zij kregen afkeer
van mij. 9 En ik sprak: Ik weid u niet meer;
laat sterven wat dood moet, verdwijnen wat weg
moet, en de rest kan elkander verslinden! 10 Ik
nam dus mijn stok “Goedheid”, en brak hem aan
stukken, om het verbond te verbreken, dat ik
met heel het volk had gesloten. 11 Op diezelfde
dag werd het verbroken; en de schapenkopers,
die acht op mij sloegen, begrepen, dat het een
woord van Jahweh was. 12 Ik zeide hun: Zo het u
goeddunkt, geef me mijn loon; zo niet, dan kunt
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ge het laten. Zij gaven mij dertig zilverlingen als
loon. 13Maar Jahweh zeide tot mij: Werp het weg
voor den pottenbakker; een mooie prijs, waarop
gij door hen wordt geschat! Ik nam dus de dertig
zilverlingen, en wierp ze in het huis van Jahweh
voor den pottenbakker. 14 Vervolgens brak ik
mijn tweede stok “Band” in stukken: om de
broederschap tussen Juda en Israël te verbreken.
15 Nu sprak Jahweh tot mij: Rust u nu uit als
een dwaze herder! 16 Want zie, Ik ga over het
land een herder stellen, die niet omziet naar
wat verdwijnt, het ver-verstrooide niet opzoekt,
het gewonde niet heelt, het gezonde niet voedt,
maar het vlees verslindt van de vetten, en hun de
poten breekt. 17 Maar wee dien dwazen herder
van Mij, die de schapen verlaat! Het zwaard
zal zijn arm en rechteroog treffen; zijn arm zal
verdorren, zijn rechteroog wordt helemaal blind.

12
1 Een godsspraak: Het woord van Jahweh

over Israël. De godsspraak van Jahweh, die de
hemelen spant, de aarde grondt, en de geest der
mensen in zijn binnenste vormt. 2 Zie, Ik maak
Jerusalem tot een zwijmelbeker voor alle volken
om hem heen; ook over Juda komt Jerusalems
benauwing. 3 Op die dag maak Ik Jerusalem
tot een stenen halter voor alle volken; allen
die hem optillen, zullen er zich aan verbeuren,
al spannen alle naties der aarde tezamen er
hun krachten voor in. 4 Op die dag, is de
godsspraak van Jahweh. sla Ik alle paarden
schichtig en hun ruiters met razernij; voor het
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huis van Juda houd Ik mijn ogen open, maar
alle paarden der volken sla Ik met blindheid.
5 Dan zullen de vorsten van Juda bij zichzelven
zeggen: De kracht van Jerusalems burgers ligt
bij Jahweh der heirscharen. hun God! 6 Op die
dag maak Ik de vorsten van Juda tot een vuurpan
tussen het hout, tot een brandende fakkel tussen
de schoven; alle volken in het rond zullen ze
verteren rechts en links, maar Jerusalem zal
op zijn plaats blijven staan. 7 Het eerst zal
Jahweh de tenten van Juda verlossen, opdat de
glorie van Davids huis, de glorie van Jerusalems
burgers zich niet boven Juda verheft. 8 Dan zal
Jahweh op die dag Jerusalems burgers dekken
met zijn schild: de zwakste van hen zal een
David worden op die dag. het huis van David
een God, en als de Engel van Jahweh aan hun
spits. 9 Op die dag zoek Ik alle volken bijeen,
die tegen Jerusalem zijn opgetrokken, en zal ze
vernielen! 10 Dan stort Ik over het huis van
David een geest van genade en smeking uit, en
zij zullen opblikken tot Hem, dien zij hebben
doorstoken; zij zullen over Hem treuren als over
een enigen zoon. als over een eerstgeborene
over Hem wenen. 11 Op die dag zal er een diepe
rouw in Jerusalem zijn, als de rouw van Hadad-
Rimmon in de vlakte van Migron. 12 Het land
zal rouwen. alle geslachten, ieder voor zich:
het geslacht van Davids huis voor zich, met hun
vrouwen afzonderlijk; het geslacht van Natans
huis voor zich, met hun vrouwen afzonderlijk;
13 het geslacht van Levi’s huis voor zich, met
hun vrouwen afzonderlijk; het geslacht van Sjimi
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voor zich, met hun vrouwen afzonderlijk; 14 al
de overige geslachten, ieder voor zich en hun
vrouwen afzonderlijk.

13
1 Op die dag zal er voor het huis van David

en voor de bewoners van Jerusalem een bron
ontspringen tegen zonde en onreinheid. 2 Op
die dag, is de godsspraak van Jahweh der
heirscharen, vaag Ik de namen der afgoden
weg uit het land. zodat ze niet meer worden
vermeld; eveneens zal Ik de profeten uit het land
verdrijven met de geest van onreinheid. 3 En als
iemand zich nog uitgeeft voor profeet, dan zullen
zijn vader en moeder, die hem hebben verwekt,
tot hem zeggen: Gij blijft niet leven, want ge
spreekt leugens in Jahweh’s Naam; en zijn vader
en moeder, die hem hebben verwekt, zullen hem
doorboren, wanneer hij optreedt als profeet.
4 Op die dag zullen alle profeten zich schamen
over hun visioenen, die ze schouwen, en zich
niet met de haren mantel durven bekleden, om
leugens te spreken. 5 Neen, hij zal zeggen: Ik
ben geen profeet, ik ben maar een boer; ik heb
een akker gehad van kindsbeen af. 6 En als men
hem vraagt: Waar komen dan de wonden in uw
handen vandaan, zal hij zeggen: Die zijn mij in
het huis van mijn vrienden geslagen. 7 Zwaard,
hef u op tegen mijn herder, tegen den man
die Mij nastaat, is de godsspraak van Jahweh
der heirscharen! Sla den herder: de schapen
worden verstrooid; ook op de herdersknapen
leg Ik mijn hand. 8 In heel het land, is de
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godsspraak van Jahweh, zullen twee derden
worden uitgeroeid en sterven, slechts één derde
blijft erin over. 9 Dat derde deel zal Ik door het
vuur laten gaan; ze smelten, zoals men zilver
smelt; ze louteren, zoals goud wordt gelouterd.
Dan zal het mijn Naam aanroepen, en Ik zal het
verhoren. Dan zal Ik zeggen: Dit is mijn volk; en
zij zullen zeggen: Jahweh, mijn God!

14
1 Zie, de Dag gaat komen voor Jahweh, waarop

de buit wordt verdeeld, die men binnen uw
muren zal maken. 2 Want Ik zal alle volken
ten strijde tegen Jerusalem roepen; de stad zal
worden ingenomen, de huizen zullen worden
geplunderd, de vrouwen onteerd; de helft der
stad zal in ballingschap gaan. Maar de Rest der
bewoners zal niet uit de stad worden gesleept;
3 want dan trekt Jahweh tegen die volken ten
strijde, zoals Hij vroeger kampte op de dag van
de strijd. 4 Op die dag zullen zijn voeten op
de Olijfberg staan, die ten oosten van Jerusalem
ligt! Dan splijt de Olijfberg middendoor, van
het oosten naar het westen, door een onmetelijk
dal; de ene helft van de berg wijkt uit naar het
noorden, naar het zuiden de andere. 5 Dan zult
gij vluchten door het dal van mijn bergen; want
het dal van de bergen loopt uit op de plaats, waar
Ik red. Maar ge zult moeten vluchten, zoals ge
voor de aardbeving vloodt in de tijd van Ozias,
den koning van Juda. Dan komt Jahweh, mijn
God, en alle Heiligen met Hem! 6 Op die dag
zal er geen hitte meer zijn, geen koude, geen
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vorst. 7 Een onafgebroken dag zal het zijn, alleen
aan Jahweh bekend; geen dag en nacht: als de
avond valt, wordt het licht. 8Op die dag zullen er
levende wateren uit Jerusalem stromen: de ene
helft naar de zee in het oosten, de andere naar
de zee in het westen; zo zal het zijn in zomer en
winter. 9Dan zal Jahweh als Koning over de hele
aarde heersen; op die dag zal het wezen: Eén
Jahweh, enig zijn Naam! 10 Heel het land wordt
een vlakte van Géba tot Rimmon, ten zuiden.
Maar Jerusalem zal worden verheven, en op zijn
plaats blijven tronen, van de Benjamin-poort tot
de vroegere Hoekpoort, van de Chananel-toren
tot de koninklijke graven. 11 Men zal er wonen,
en geen vervloeking zal er meer zijn; Jerusalem
zal in veiligheid tronen! 12 Maar dit zal de straf
zijn, waarmee Jahweh alle volken zal treffen, die
tegen Jerusalem zijn opgetrokken. Hun vlees zal
verrotten, terwijl ze nog op hun benen staan;
hun ogen zullen in hun kassen verrotten, hun
tong verrotten in hun mond. 13 Op die dag
zal Jahweh een grote verwarring onder hen
stichten; de een zal de hand van den ander
grijpen, de ene hand klemt zich aan de andere
vast. 14 En Juda zal de gast van Jerusalem zijn:
de rijkdom van alle omliggende volken wordt
opgestapeld: goud, zilver en kleren in geweldige
massa! 15 Dezelfde plaag zal ook de paarden
en muilen, de kamelen en ezels treffen met alle
beesten, die in de legerplaats zijn. 16 Dan zullen
alle overlevenden onder alle volken, die tegen
Jerusalem zijn opgetrokken, jaar in jaar uit, den
Koning, Jahweh der heirscharen, komen aanbid-
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den, en het loofhuttenfeest vieren. 17 En wie
van de geslachten der aarde niet naar Jerusalem
komt, om den Koning, Jahweh der heirscharen,
te aanbidden, zal geen regen ontvangen. 18 En
wanneer het geslacht van Egypte niet optrekt
en komt, dan zullen de wateren niet rijzen, in
plaats van de plaag, waarmee Jahweh de volken
zal slaan, die het loofhuttenfeest niet komen
vieren. 19 Dit zal de straf van Egypte zijn, en de
straf van alle volken, die het loofhuttenfeest niet
komen vieren! 20 Op die dag zal op de bellen
der paarden staan: “Aan Jahweh gewijd!” De
potten in het huis van Jahweh zullen even heilig
zijn als de offerschalen voor het altaar; 21 ja, alle
potten in Jerusalem en Juda zullen Jahweh der
heirscharen worden gewijd: iedereen, die komt
offeren, zal daaruit kiezen en erin koken. En op
die dag zal er geen koopman meer zijn in het
huis van Jahweh der heirscharen!
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