
JOYCE DEEKS BIBELNOTER – ZAKARIAS´BOG 
 

910 Zakarias´ Bog 1 
På ny skal alt godt strømme i mine byer 
Budskaberne i dette kapitel er dateret det samme år, 
som Haggajs profetier.  Det betyder, at Zakarias får 
dette syn om himmelbudene, efter en del af de 
landflygtige er vendt tilbage til Jerusalem, og er ved 
at bygge templet.  Det viser, hvor ringe en genopret-
telse, jøderne følte denne tilbagevenden.  De var 
endnu under fremmed herredømme og længtes 
efter Herrens forbarmende nåde.  Herren har "gode 
og trøstende ord" for sit folk.  Hans vrede er vendt fra 
dem mod hedningerne, der forstærkede deres 
trængsler; når han forbarmer sig over sit folk, skal "alt 
godt strømme" i deres byer.  Gud er ikke påholdende 
eller karrig, når han velsigner. 
DAGENS ORD:  Efeserbrevet 1:3 
 
911 Zakarias´ Bog 2 
Jeg selv, ... vil være en mur af ild omkring dem 
Jerusalems skæbne dirigeres fra Himlen – gengæld-
delse kommer over dem, der har undertrykt det (1-
4).  På Nehemias' tid var det nødvendigt at opbygge 
Jerusalems mure til forsvar for de meget få indbyg-
gere, men Zakarias ser en tid, hvor byens indbyggere 
vil oversvømme murene til alle sider.  "Mange folke-
slag" er blevet Herrens folk i det nye Jerusalem, 
menigheden (15).  Den kan ikke begrænses inden for 
menneskeskabte rammer, men er åben for alle, som 
tror og går ind gennem døren, Jesus Kristus (Joh. 
10:9).  Den behøver ikke menneskeskabte mure til 
beskyttelse, for Herren er i dens midte og er en 
ildmur omkring den.  Satan får aldrig magt over den! 
DAGENS ORD:  Matthæusevangeliet 16:18. 
 
912 Zakarias´ Bog 3 
Se, jeg fjerner din skyld fra dig 
Sammen med dette kapitel burde vi læse Esa. 53  
Josva, som repræsentant for sit folk, var iklædt 
snavsede klæder, tegn på folkets skyld.  Den skyld 
kunne ikke bare fjernes, så Josva kunne få rene 
klæder på.  Den blev lagt på Herrens tjener, som her 
kaldes "Semak"; "for mit folks synd blev han ramt" 
(Esa. 53:8).  På dette grundlag bortvises Satans an-
klage, og Josva retfærdiggøres.  Derefter opfordres 
han til at vandre ad Herrens veje.  På samme måde er 
vi, befriet fra synden, blevet trælle for retfærdig-
heden; vi har "pligt" til at adlyde vor befrier (Rom. 
6:18).  Har vi virkelig oplevet befrielsen, er det vort 
ønske netop at leve et liv, der ærer vor Frelser. 
DAGENS ORD:  Esajas´ Bog 53:6. 

913 Zakarias´ Bog 4 
Ikke ved styrke, men ved min ånd, siger Hærskarers 
Herre 
Lysestagen kan repræsentere Guds folks vidnesbyrd 
på jorden.  Det er gennem olien, at lysestagen kan 
fungere som en lyskilde, og olien betyder som 
bekendt Guds Ånd.  Vers 6-10 omtaler den aktuelle 
situation, hvor Zerubbabel er ved at bygge templet; 
det skal lykkes i kraft af Guds Ånd på trods af men-
neskelig svaghed og modstand.  Det er aldeles svært 
for os at acceptere, at vi intet formår i os selv, og at 
kødelig energi og foretagsomhed i sig selv aldrig 
udretter noget af evighedsværdi.  Men hvor Guds 
Ånd virker, er alt muligt.  Først efter ihærdig spørgen 
fik profeten et dunkelt svar om de to olivengrenes 
betydning; konger og præster blev salvet til deres 
embeder.  
DAGENS ORD:  Andet Korintherbrev 12:8-9. 
 
914 Zakarias´ Bog 5 
Forbandelsen, der breder sig ud over hele landet 
Zakarias' 6. syn om den flyvende bogrulle under-
streger, at forbandelse spreder sig ud over landet, 
men den rammer den enkelte synder, så han bliver 
udryddet af landet (3-4).  På denne måde bliver over-
træderen af de 10 bud fjernet, når han ikke vil om-
vende sig, hvad enten det drejer sig om budene 
angående forholdet til mennesker (at stjæle) eller 
forholdet til Gud (at sværge).  Forbandelsen ramte 
Jesus Kristus, den syndfrie, for vore synders skyld.  
Det næste syn synes at betyde, at ondskaben (gud-
løsheden) bliver fjernet fra Israel og sendt til Babel, 
hvor den hører hjemme.  Babel i Bibelen, lige fra 
Babelstårnet i Første Mos. 11, taler om oprør imod 
Gud. 
DAGENS ORD:  Galaterbrevet 3:13-14 
 
915 Zakarias´ Bog 6 
Han skal bygge Herrens tempel 
Vi ville måske gerne have haft, at Zakarias havde fået 
en mere fyldig forklaring på synet om de fire vogne 
(4), men vor nysgerrighed tilfredsstilles ikke.  Vi kan 
dog forstå, at det pointerer, at hvad der sker på 
jorden er nøje overvåget og overstyret fra Himlen.  
De nyankomne fra Babylon havde gaver med, for-
mentlig fra andre eksiljudæere, til støtte for templets 
genopbyggelse.  "Semak", som vi allerede har mødt i 
3:8, er den lovede Messias, vor Herre Jesus Kristus.  
Han forener præstedømmet og kongedømmet i sig 
(13), derfor "krones" Josva, den nuværende ypper-
stepræst (11).  Messias skal bygge Herrens helligdom, 
som varer ved, menigheden, hans åndelige hus. 
DAGENS ORD:  Efeserbrevet 1:22-23 



916 Zakarias´ Bog 7 
Vis godhed og barmhjertighed imod hinanden 
Fasterne i den 5 og 7. måned var til minde om 
templets ødelæggelse, og jøderne var begyndt at 
genrejse det i Darius' Anden år.  Det er baggrunden 
for deres spørgsmål, om de stadig skal holde disse 
faster.  Herrens svar tyder på, at deres faster i de 70 
års landflygtighed ikke har haft synderlig betydning; 
jøderne har været fulde af selvmedlidenhed i stedet 
for at omvende sig fra de synder, der førte til kata-
strofen.  I vers 9-10 understreger Herren, hvad sand 
faste er: det er at vise praktisk næstekærlighed.  
Måske råber vi undertiden til Gud om nåde, mens 
han venter på, at vi viser praktisk barmhjertighed 
mod vor næste. 
DAGENS ORD:  Jakobsbrevet 2:12-13 
 
917 Zakarias´ Bog 8 
Frygt ikke, men fat mod! 
For Judas rest syntes det umuligt, at Herrens løfter 
om Jerusalems kommende herlighed og fred kunne 
blive til virkelighed.  Men Herren forsikrer dem om, 
at han vil gennemføre det, og opmuntrer dem, som 
var modfaldne over den ringe udsigt, til at fatte mod.  
Fordi vi finder noget umuligt, er det dog ikke derfor 
umuligt for Herren (6)!  Lad os huske det.  Det er 
indlysende, men alligevel svært at fastholde, når vi 
står over for "det umulige".  Lad os give disse Herrens 
ord lov til at sænke sig dybt i vore hjerter, så de 
vækker troen, og vi kan høre hans opmuntrende ord, 
"frygt ikke, men fat mod!" 
DAGENS ORD:  Matthæusevangeliet 19:26. 
 
918 Zakarias´ Bog 9 
Han udråber fred til folkene 
Da Kongen, som skulle bringe fryd og glæde, kom til 
Jerusalem palmesøndag ridende på æslet (9 - 
Matt.21), frydede mange af folket sig, men inden der 
var gået en uge, havde de forlangt, at han blev 
korsfæstet.  Derfor blev glæden så kortvarig, og fol-
ket blev kastet ud i uhyre og langvarige trængsler.  
Denne Konge skal herske fra hav til hav; han skal 
stifte fred mellem folkene - ingen anden formår det.  
Jorden trænger til ham mere end nogensinde, men 
de fleste ønsker ikke, at han skal regere over dem, så 
han kan komme til at gøre det.  Denne verdens gud 
har i sandhed blindet de vantros tanker, så de ikke ser 
det sande lys i evangeliet (Anden Kor. 4:4). 
DAGENS ORD:  Salmernes Bog 72:6-7. 
 

919 Zakarias´ Bog 10 
Jeg er Herren deres Gud, jeg vil bønhøre dem 
Herren vil vise sit adspredte folk barmhjertighed og 
føre dem hjem.  Han er stadig Herren deres Gud, som 
hører deres bønner.  De har ikke "forbedret sig", men 
han har forbarmet sig.  Derfor vil deres hjerte komme 
til at juble over ham (7).  Vers 11 er en opmuntring 
for Guds børn, der går gennem et trængselshav: selv 
om de ikke bliver skånet for at gå igennem det, er 
Herren med, og de overvældende bølger slår han 
ned, så Satans arsenal af våben, såsom mismod, van-
tro og lyst til at opgive, forsvinder!  Gennem sådanne 
erfaringer bliver de stærke i Herren (12). 
DAGENS ORD:  Andet Korintherbrev 1:3-4 
 
920 Zakarias´ Bog 11 
Den kostelige pris, de har vurderet mig til! 
I dette noget dunkle kapitel kan vi se (med hjælp fra 
Matt. 27) et billede på Jesus Kristus i profeten, der 
røgter fårene.  Ødelæggelsen, der vil skylle hen over 
landet (1-3), skete i år 70, da Jesu advarsler mod 
Jerusalem, fordi de havde nægtet at modtage ham, 
gik i opfyldelse.  Han græd over byen, fordi de 
forkastede ham, deres Messias, sendt fra Gud for at 
opfylde de profetiske løfter.  Jesus ville gerne drage 
omsorg for dem, som den gode hyrde for sine får, 
bringe dem skønhed (gl.o. liflighed), forene dem i sig 
(7).  Han kom til sine egne, men de solgte ham for en 
slaves pris! (13)  Han ville gerne befri dem, der er 
under mørkets magt, for Satan er en hård mester.  
DAGENS ORD:  Johannesevangeliet 1:11-12 
 
921  Zakarias´ Bog 12 
På den dag skal klagen i Jerusalem blive ... stor 
Det indledende vers beskriver Herren på en sådan 
måde ("som spændte himlen ud og grundlagde 
jorden" osv.), at vi forstår, at hvad han siger, har han 
magt til at gennemføre - ingen tvivl om det!  Han 
formår at skærme Jerusalem mod overvældende 
fjender.  Men endnu større er det, at han kan få 
Jerusalems indbyggere til at bryde sammen i anger 
over deres egen synd, når det går op for dem, at de 
har gennemboret deres Messias (Joh. 19:33-37).  Det 
er dog ikke en fortvivlelse til døden, der stilles i 
udsigt, for det er nådens og bønnens ånd, der vækker 
denne syndserkendelse.  Omvendelse er en hård vej 
at betræde, men fører dog til livet. 
DAGENS ORD: Johannes Åbenbaring 1:7. 
 



922  Zakarias´ Bog 13 
Vågn op, sværd! imod min hyrde 
Der findes kun én kilde mod synd og urenhed; den 
flyder fra Jesu Kristi kors (1).  Herrens sværd skulle 
have ramt synderne i Jerusalem - i stedet for ramte 
det ham, som stod ham nær, nemlig hans elskede 
Søn, Hyrden (7).  Jesus citerer dette vers og anvender 
det på sig selv i Matt. 26:3Første  Dybest set var det 
ikke romerne, men Hærskarers Herre, der slog Jesus 
Kristus, fordi han havde taget ikke blot Jerusalems, 
men hele verdens synd på sig.  Derigennem vandt 
han et folk, der med dyb taknemlighed kan sige: 
"Herren er min Gud" (9)!  Men som det gik Hyrden i 
denne verden, vil det gå hans får, når de følger ham; 
dog gennem prøvelser lutrer han dem, så de kommer 
til at lære ham bedre at kende, og elske ham mere. 
DAGENS ORD:  Hebræerbrevet 13:20-21 
 

923 Zakarias´ Bog 14 
Da skal Herren være konge over hele jorden 
Dagen skal komme, hvor al modstand mod Herren og 
hans folk endegyldigt skal knuses.  Først tillader Her-
ren dog et massivt angreb på Jerusalem, der lykkes 
med forfærdelige følger for indbyggerne, måske en 
lutrende proces, for Herren overstyrer det alligevel.  
Men så griber Herren synligt ind i den videre historie.  
Allerede nu er Herren konge over hele jorden, men 
det er skjult for hans fjenders øjne, og kun ved tro kan 
hans venner fastholde det.  Men da vil ingen længere 
kunne undgå Herrens straf (12 flg.)  De folk, der over-
lever kampen mod Jerusalem, vil komme og tilbede 
Herren der.  Det er en større sejr end at udslette 
dem!  Sejren hører nøje sammen med Jesu Kristi kors 
- hans død førte til hans ophøjelse, så hvert knæ skal 
bøje sig for ham! 
DAGENS ORD:  Filipperbrevet 2:9-11. 
 


