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Woord vooraf

Elk jaar is het advent en kerst.

Steeds opnieuw klinkt de boodschap:

De Heere Jezus is geboren!

Wij mogen die boodschap doorgeven.

Op school en op het kerstfeest van de club.

Elk jaar dezelfde boodschap.

De boodschap van een rijk Evangelie.

Jarenlang mocht ik vertellen op het Kerstfeest

van Helpende Handen Midden-Nederland.

Telkens zoekend om dezelfde boodschap 

zó te vertellen dat het steeds weer nieuw was.

Zo ontstonden deze verhalen.

Vaak met een verbinding

van het Oude en het Nieuwe Testament.

In eenvoudige woorden, met korte zinnen.

Met herhalingen om het goed te onthouden.

Het is mijn wens en gebed dat deze uitgave

tot zegen mag zijn.

Tot zegen voor kinderen.
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En voor onze vrienden met andere mogelijkheden.

Tot zegen voor het hart.

En... tot eer van de Heere.

Opdat Zijn huis vol worde!

Geldermalsen, september 2020 Peter Dirksen
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– 1  –

Zacharias wordt vader

L e z e n :  L u k a s  1 : 5 - 2 5 ,  5 7 - 8 0

Zacharias wordt vader.

Vader? Hoe kan dat nu?

Zacharias is een oude man.

Zijn vrouw Elisabet is ook al oud.

Vader en moeder worden?

Als je al zo oud bent?

Dan moet er een wonder gebeuren!

Luister maar goed.

Dit verhaal gaat over Zacharias.

Zacharias is priester. 

En in dit verhaal gaat het over drie dingen:

Zacharias offert.

Zacharias zwijgt.

Zacharias zingt.

Dus: Zacharias, de priester, wordt vader.

Hij offert, zwijgt en zingt.
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Zacharias offert

Het is heel stil op het plein voor de tempel.

Veel mensen kijken schuin omhoog.

Daar loopt Zacharias, de priester.

Hij loopt de trap op naar de tempel.

Kijk eens, wat heeft hij in zijn hand?

In zijn hand heeft hij een schaal.

Een grote, ronde schaal.

Weet je wat daar in zit?

Wierook.

Dat is een soort poeder.

Wierook maakten de priesters zelf.

Van plantjes en kruiden.

Ze maakten dat heel fijn.

Dan werd het poeder, wierook.

De wierook strooiden ze elke dag op het altaar.

Het reukofferaltaar in de tempel.

Dan rook het heel lekker in de tempel.

In het huis van de Heere.

Weet je wat er in de Bijbel staat?

‘Het is een liefelijke reuk voor de Heere.’

Nu staat Zacharias voor de deur van de tempel.

Hij kijkt nog even achterom.

Alle mensen wachten eerbiedig.

Als Zacharias de tempel binnen gaat,
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dan gaan de mensen bidden.

Totdat Zacharias terugkomt.

Dan zal hij het volk zegenen.

In de Naam van de Heere.

Weet je wat hij dan zal zeggen?

‘De Heere zegene u en behoede u;

De Heere doe Zijn aangezicht over u lichten

en zij u genadig;

De Heere verheffe Zijn aangezicht over u

en geve u vrede.’

Hé, dat hoor jij wel vaker.

Als je in de kerk bent.

Voordat je naar huis gaat.

Zacharias gaat eerst de tempel binnen.

In zijn hart is hij heel blij.

Weet je waarom?

Dit werk heeft hij nog nooit gedaan.

Hij heeft in de tempel nog nooit het reukoffer gebracht.

Waarom mag hij dan nu wel offeren?

Nou, om dat te mogen doen, gingen de priesters loten.

Het lot werpen wie er aan de beurt was.

En nu viel het lot op de oude Zacharias.

Zacharias is oud.  
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En zijn vrouw Elisabet is ook oud.

Samen zijn zij heel gelukkig.

Weet je waarom?

Zij hebben allebei de Heere lief.

Ze dienen de Heere met hun hele hart.

Weet je wat er in de Bijbel staat?

Zij waren beiden rechtvaardig voor God.

Wat betekent dat?

De Heere heeft hun zonden vergeven.

En de Heere heeft hen lief.

Wat is dat belangrijk!

Ben jij dat ook: rechtvaardig voor God?

Dan ken je de Heere met je hart.

Zacharias en Elisabet hebben ook verdriet.

Weet je hoe dat komt?

Het is altijd stil in huis.

Nooit is er een kindje geboren.

Zij hebben vaak gebeden:

Heere, wilt U ons een kindje geven?

Mag er bij ons een baby geboren worden?

Maar het is nooit gebeurd.

De Heere hoort het bidden wel.

Maar Hij geeft niet altijd wat je vraagt.

Zacharias is in de tempel.
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Helemaal alleen.

Kijk, hij staat bij het reukofferaltaar.

Eerst kijkt hij even rond.

In het heilige van de tempel.

Wat is het hier stil.

Eerbiedig stil.

Dit is het huis van de Heere.

De hand van Zacharias gaat in de schaal.

Hij pakt een beetje wierook in zijn hand.

De wierook strooit hij op het altaar.

Als dat warm wordt, gaat de lucht omhoog.

Weet je het nog?

Als een liefelijke reuk voor de Heere.

De hele tempel ruikt ernaar.

Zo doet Zacharias zijn werk.

Heel rustig en eerbiedig.

Zacharias offert.

Maar dan...

Ineens is Zacharias niet alleen meer!

Er staat iemand bij hem.

Het is een engel!

Een engel van de Heere.

De engel Gabriël.

Hij staat aan de rechterkant van het altaar.
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Gabriël is door de Heere gestuurd.

Hij heeft een boodschap van de Heere.

Een boodschap voor Zacharias.

Zacharias schrikt heel erg.

Wat betekent dit?

Waarom komt de engel hier bij mij?

Luister maar goed.

Weet je wat de engel zegt?

Vrees niet, Zacharias. 

Wees maar niet bang!

Uw gebed is verhoord.

Uw vrouw Elisabet zal een baby krijgen.

Een zoontje!

En u moet hem Johannes noemen.

Zacharias, wat zul je er blij mee zijn!

U en héél veel andere mensen.

Johannes zal een bijzondere zoon zijn.

Dat is hij, als baby in de buik van Elisabet.

Dan is hij al een kind van de Heere.

En Johannes zal ook een knécht van de Heere zijn.

Later zal hij preken.

En mensen waarschuwen.

Veel mensen zullen naar hem luisteren.

En een nieuw hart krijgen.

Zich bekeren en de Heere dienen.
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Kijk eens naar Zacharias...

Is hij blij?

Of verwonderd?

Nee, hij stelt een vraag aan de engel.

Een óngelovige vraag.

Hoe kan ik weten dat het echt zo is?

Is het wel waar wat u vertelt?

Ik ben oud en Elisabet is oud.

Wij krijgen geen kindje meer.

Zacharias, wat doe je nu?

Je moet het geloven.

Geloof toch wat de engel zegt!

Ongeloof is niet goed.

Ongeloof wordt gestraft.

Hoor eens wat de engel zegt:

‘Ik ben Gabriël, de knecht van God!

Ik ben niet zomaar iemand.

Ik ben een boodschapper uit de hemel.

Zacharias, je zult moeten zwijgen.

Je kunt niet meer praten,

totdat alles is gebeurd

zoals ik het gezegd heb.

Omdat je mijn woorden niet geloofde.

En... weg is de engel.

Gabriël is weer naar de hemel.
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Daar staat Zacharias.

Alleen bij het reukofferaltaar.

Zacharias zwijgt

Het werk is klaar. 

Het offer is gebracht.

Zacharias draait zich om.

In zijn hand heeft hij een lege schaal.

Kijk, daar staat hij weer buiten.

Boven aan de trappen van de tempel.

De mensen wachten eerbiedig.

Hun gebed is klaar.

Nu zal de priester hen zegenen.

Zacharias heeft de schaal op de grond gezet.

Hij doet zijn beide handen omhoog.

Hij doet zijn mond open:

‘De Heere zegene u en...’ wil hij zeggen.

Maar wat is dat?

Niemand hoort hem.

Hij kan niet praten.

Hij kan niet zegenen.

Het blijft helemaal stil.

De mensen wachten en wachten...

Ze doen hun ogen open.



17

Daar staat de priester Zacharias.

Ze zien zijn handen omhoog gaan.

Hij wil hen zegenen, maar...

Hij kan het niet.

Hij is stom, kan niet praten.

Zacharias zegt niets.

De mensen denken:

Wat zou er gebeurd zijn?

Zou hij een engel gezien hebben?

Of wat anders...?

Ze weten het niet.

Kijk eens wat Zacharias doet.

Zijn handen gaan naar beneden.

Hij wenkt met zijn handen.

Hij beweegt ze naar voren.

In de richting van de poort.

Dat betekent: Gaan jullie maar naar huis.

Dan gaan de mensen maar.

Na een paar dagen is het werk in de tempel klaar.

Dan kan Zacharias weer naar huis.

Naar Hebron, naar Elisabet.

Zacharias heeft heel wat te vertellen!

Vertellen?

Nee, dat gaat niet.
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Hij moet alles opschrijven.

Op een soort plankje.

Zoals jij misschien wel schrijft met krijt.

Op een klein schoolbordje.

De Heere zorgt voor Zacharias en Elisabet.

De Heere doet wat Hij belooft.

Een poosje later is Elisabet in verwachting. 

Wat is ze blij!

Er zal een zoontje geboren worden.

En Zacharias?

Zacharias zwijgt...

We luisterden al naar twee dingen:

Zacharias offert.

En Zacharias zwijgt.

Nu gaan we luisteren naar...

Zacharias zingt

Het is negen maanden later.

Hoe gaat het in Hebron?

In het huis van Zacharias en Elisabet?

Zeg, ik hoor een baby huilen.

De baby is geboren.

Een zoontje voor Zacharias en Elisabet.

De Heere deed wat Hij beloofde.
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Wat een wonder!

De oude Elisabet kreeg een baby.

Zacharias is vader geworden.

Kan hij nu ook weer praten?

Nee, dat kan nog niet.

Dat duurt nog even...

Als een kindje werd geboren,

kreeg het niet gelijk een naam.

Niet op de eerste dag.

Dat gebeurde acht dagen na de geboorte.

Op de achtste dag.

Dan is het druk in het huis van Zacharias en Elisabet.

De buren zijn er.

En ook is er familie.

Johannes wordt besneden.

De besnijdenis is het teken van Gods verbond.

Op die dag krijgt de baby een naam.

De buren en de familie weten het wel.

Het jongetje moet Zacharias heten.

Net als zijn vader.

Zo hoort het.

Kijk eens, Elisabet schudt haar hoofd.

Nee hoor, hij moet Johannes heten.

Johannes?
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De buren snappen er niets van.

Ze wenken Zacharias. 

Luister eens, Zacharias.

Hoe moet je zoontje heten?

Zacharias wijst naar een schrijfplankje.

Iemand geeft het aan Zacharias.

Kijk eens wat hij opschrijft:

Johannes is zijn naam.

Iedereen kijkt verbaasd.

Maar dan...

Dan is de straf van Zacharias voorbij!

Hij kan weer praten!

Heeft Zacharias veel te vertellen?

Over alles wat gebeurd is?

Nee, Zacharias zingt.

Hij looft de Heere!

De Heilige Geest laat hem zingen:

Geloofd zij de Heere, de God van Israël.

Hij heeft ons opgezocht en brengt verlossing.

Bij de Heere is zaligheid, zoals Hij beloofd heeft.

Door koning David en door de profeten.

Zacharias wijst naar de baby.

Dit jongetje zal een knecht van de Allerhoogste zijn.

Hij zal de weg bereiden voor de Messias.
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De Heere Jezus, Die komen zal.

De mensen in Hebron praten erover.

Wat een wonder. 

Een bijzonder kindje.

Dat zoontje van Zacharias en Elisabet.

Zal hij een knecht van de Heere zijn?

Zacharias werd vader.

Johannes is geboren.

Weet je wat Johannes betekent?

God is genadig!

Ja, God was genadig.

Voor Zacharias.

Voor Elisabet en...

Ook voor jou?

Misschien is het donker in je hart.

Maar de Heere kan het licht maken.

Daar heeft Zacharias van gezongen.

En wij gaan dat ook doen.

Uit de Lofzang van Zacharias vers 5:

Voor elk die in het duister dwaalt,

Verstrekt deez’ zon een helder licht,

Dat hem in schâuw des doods bestraalt,

Op ’t vredepad zijn voeten richt.


