
Preek over Zacharia 3:8 en 9 – 2e Zondag van Advent 2013

Liturgie:

Votum en groet
Zingen: Gez. 80:1,2,3,4
De Tien Woorden
Zingen: Ps. 101:1,2,5
Gebed
Schriftlezing: Zacharia 3
Zingen: Ps. 132:7,8,9
Tekst: Zacharia 3:8,9
Preek
Zingen: Lb. 119:1,2,3,4,5

Viering Heilig Avondmaal
 Lezing Formulier 2
 Voorbereiding tafel
 Zingen: Gez. 127:1,2,3 (melodie: Gez. 109)
 Opwekking en nodiging
 Rondgang van brood
 Lezen: Psalm 110
 Rondgang van de beker
 Zingen: Gez. 127:4,5 (melodie: Gez. 109)
 Dankzegging

Collecte
Zingen: Ps. 118:1,8,9
Zegen

Gehouden te: Baflo, 08-12-13 (9.30 u.)
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Preek

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jong en oud,

1. Tweet
De jongeren van groep 2 van de catechisatie, in de persoon van Alberdina, Jos en 
Petra, hebben voor de dienst bij het aansteken van de adventskaars een aantal 
tweets laten zien met de #Advent. Ze hebben die opgezocht.
Ik wil er één aan toevoegen. Hoewel ik niet op Twitter zit. Maar ik heb de boodschap 
van deze korte preek de vorm gegeven van een tweet.
Kijk maar.

Visioen @Engel van de HEER 15 sebat 519 BC
Jozua. Mijn dienaar, een steen en een inscriptie. #Advent

Zo goed ongeveer, jongens?
Het plaatje laat de profeet Zacharia zien. De datum vindt u in Zacharia 1:7. Omgezet 
naar onze tijdrekening is dat: 15 februari 519 voor Christus.

2. Jozua
Zacharia ziet in zijn vierde visioen een boodschap voor hogepriester Jozua/Jesua ben 
Josadak. En in zijn verlengde voor het hele volk van God. Als hogepriester is Jozua 
immers ook de vertegenwoordiger van het volk.
Een engel van God treedt op als boodschapper. Die engel communiceert met de 
profeet. Hier in dit visioen zien we de Engel van de HEER optreden. Dat is de 
bijzondere bode van God. Vaak wordt hij geïdentificeerd met de Zoon van God.
Jozua staat in het visioen voor die Engel van de HEER. In vuile priesterkleren nota 
bene. Die vuile kleren staan voor de zonde en de onreinheid van de priester zelf en 
van het volk.
Dat kan natuurlijk helemaal niet, onrein en vuil voor de HEER verschijnen. Een 
hogepriester al helemaal niet. Daar heeft de aanklager, satan, in zekere zin gelijk 
aan. Hij pleit tegen Jozua. En hij heeft een punt.
Maar de Engel van de HEER gaat daar niet op in. Hij snoert satan de mond. En hij 
laat Jozua de vuile kleren uittrekken. Hij spreekt hem op die manier vrij van schuld 
en hij maakt hem rein. Schone kleren, een feestelijk gewaad krijgt hij aan. En op 
voorspraak van Zacharia ook een nieuwe tulband of priesterkroon.
De HEER geeft Jozua hiermee het beheer over de nieuwe tempel en de eredienst, die 
daar weer begonnen is. 

3. Mijn dienaar
De engel heeft voor Jozua en zijn collega’s ook een boodschap die verder reikt dan 
hun heden. Een boodschap van advent noem ik het. 
In alle oprechtheid, deze Jozua ben Josadak is ondanks zijn gerechtvaardigde en 
gereinigde status niet de ideale dienaar van de HEER. Hij mag wel iets van hem 
afspiegelen en naar de toekomst verwijzen.
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De HEER van de hemelse machten zegt: “Luister goed, Jozua. Ik zal mijn dienaar 
sturen, de telg aan de stam van David.”
De Engel van de HEER heeft dus een zoon van David op het oog als bijzondere 
dienaar van de HEER. Na de zoon van Josadak en ver boven hem uit stekend. 
[De naam Telg of Spruit komt in hoofdstuk 6:12 weer terug. Volgende week hoop ik 
daar iets meer over te zeggen. Weet u alvast waar de preek dan over zal gaan, Deo 
Volente.] 
Over de bijzondere dienaar van de HEER sprak God in de profetieën van Jesaja, 
hoofdstuk 42 bv. En het bekende hoofdstuk 53, over de lijdende dienaar van de 
HEER. 
Die bijzondere dienaar zet de HEER van de hemelse machten ook voor Jozua neer in 
zijn gedachten, in zijn dienst als hogepriester in Gods tempel. Zijn aanstaande komst 
moet daar blijven rondwaren. De verwachting over hem moet in de tempeldienst 
vooral levendig blijven.

4. Een steen
De HEER zelf zorgt er ook voor dat dit gebeurt. Door middel van een bijzondere 
steen met inscriptie.
“Ik leg een steen voor je neer, Jozua, één enkele steen, waarop zeven ogen rusten. 
Ikzelf zal daarin een inscriptie graveren - spreekt de HEER van de hemelse machten -  
……”
Wat voor steen is dat? In elk geval een heel speciale. Een unieke steen. Het heeft 
iets monumentaals sowieso. Of het nu een edelsteen met graveersel betreft, zoals bij 
de edelstenen in het borstschild of de tulband van de hogepriester.
Of dat het gaat om een bijzondere steen in het nieuwe tempelcomplex. Zeg de 
hoeksteen van de tempel. Of, derde mogelijkheid, de rotspunt, waaromheen de 
tempel gebouwd is en die er nog steeds is op de tempelberg.
Alle drie mogelijkheden worden wel genoemd. 
Het is een bijzondere steen, omdat de HEER van de hemelse machten hem zelf 
aanwijst en voor Jozua neerlegt. Dus ook een relatie legt tussen Jozua, Gods 
bijzondere dienaar en deze steen. 
Zeven ogen rusten op deze steen. Dat maakt hem nog extra bijzonder. Die zeven 
ogen staan voor de Geest van God, die over de hele aarde rondgaat en door wie de 
HEER van de hemelse machten alles weet. Als zeven lampen op de kandelaar komen 
ze terug in Zacharia 4:10.
Zeven ogen rusten op deze steen. Dat betekent dat de Geest van God met bijzondere 
aandacht er naar kijkt en hem koestert. Het betekent ook, dat die Geest van God van 
daaruit en in verbondenheid met die steen betrokken is bij de tempeldienst, bij heel 
het volk van God en bij de hele wereld.
Zo is deze steen de steen van Gods keuze en van Gods liefde.
Psalm 118 zingt:

“De steen die de bouwers afkeurden 
is een hoeksteen geworden.
Dit is het werk van de HEER, 
een wonder in onze ogen.” (Ps. 118:22,23)
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Zo krijgen we heel snel die andere Jozua in beeld: Jezus van Nazaret, de zoon van 
David. Gezalfde koning en gezalfde hogepriester.

5. Een inscriptie
Er is nog iets wat die steen vóór hogepriester Jozua zo bijzonder maakt. God zelf 
schrijft iets op die steen.
“Ikzelf zal daarin een inscriptie graveren - spreekt de HEER van de hemelse 
machten.”
Zoiets deed God eerder. Eigenhandig graveerde de HEER de Tien Woorden op twee 
stenen platen. Dat onderstreepte de intensiteit en betrouwbaarheid van die woorden 
van God. Dat is hier ook zo.
Een inscriptie in steen is onuitwisbaar. Zij gaat lang mee en moet lang meegaan. De 
toekomst in om de boodschap van advent vast te houden en de verwachting te 
intensiveren. Hoe langer het duurt, hoe meer.
Wat is die inscriptie dan? Dat staat er niet zo duidelijk. Maar ik kan me voorstellen 
dat het deze woorden zijn: 

“In één enkele dag zal ik dit land reinigen van alle schuld.”
Of:
“Ik zal de ongerechtigheid 
van dit land 
op één dag wegnemen.” (HSV)

Want is dat niet de boodschap die de HEER van de hemelse machten vooral wil 
geven? Aan Jozua, maar ook aan heel zijn volk?
Wat er in het visioen met Jozua gebeurd is belooft God voor heel het land: reinigen 
van alle schuld, de ongerechtigheid wegnemen van heel het land, van heel het volk.
En wel op één dag!

Deze bijzondere dag, die komt, reikt verder nog dan de dag van de aankomst en de 
geboorte van de bijzondere dienaar van de HEER. Zij gaat daar voorbij.
Welke dag is dat dan? Dat kunnen wij wel duiden vanuit het Nieuwe Testament.
Wij noemen die dag Goede Vrijdag. Dat is de dag dat Gods dienaar Jezus zijn leven 
gaf aan het kruis, als Lam van God geslacht werd. Hij deed dat als hogepriester, om 
met zijn bloed de zonden van heel Gods volk te verzoenen. En zo heel dat volk te 
reinigen van schuld en ongerechtigheid. 
Dat geldt ook voor ons allen hier in de kerk. Voor allen die in Jezus Christus geloven. 
Voor ouderen en belijdende leden, die het avondmaal meevieren. Voor jongeren die 
nog niet zover zijn, maar die Gods beloften wel hebben en op weg zijn naar 
openbare geloofsbelijdenis en avondmaalsviering.
Ook dat is een kwestie van advent. De dag komt…

“Op die dag - spreekt de HEER van de hemelse machten - zullen jullie elkaar 
uitnodigen onder de wijnrank en onder de vijgenboom.”

Hier zegt God wat er uit die ene dag van reiniging voortvloeit. Vrede en welvaart 
voor heel zijn volk. Met vreugde zullen de mensen elkaar uitnodigen om samen te 
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genieten onder wijnrank en vijgenboom. Voor de Israëlieten is dat de ultieme plaats 
van vrede en rust bij God.
Luister, de HEER van de hemelse machten spreekt. Hij belooft het. Zijn bijzondere 
dienaar Jezus Christus verdient het. De Heilige Geest geeft het.
Laat het avondmaal daarvan nu net een voorproefje zijn…

Wat een bijzondere tweet, nietwaar! # Advent.

Amen.
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