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“Verheug u zeer, gij dochter Sions, juich, gij dochter Jeruzalems! 

 Ziet, uw Koning zal u komen, rechtvaardig en Hij is een Heiland ”. 

  

                                                                                 Zacharia 9 : 9-a. 

  

‘Verheug u zeer, gij dochter Sions!’  

Zo begint de profeet Zacharia het Adventsevangelie, dat hij in de naam van Zijn God mag 

verkondigen. Verheug u zeer! Het Evangelie opent met een oproep tot vreugde: juich! 

Zacharia mag het zeggen tot het volk van Juda aan het einde van de 6e eeuw voor Christus. 

’Verheug u zeer, gij dochter Sions, juich, gij dochter Jeruzalems.’ Maar waarom eigenlijk zo 

gejuicht en zich zo zeer verheugd? Is dat, omdat het volk (voor een deel) heeft mogen 

terugkeren uit de Babylonische ballingschap naar het eigen land? Is het, omdat het nu 

allemaal weer zo goed gaat met het volk?  

Neen! De reden van de gevraagde blijdschap is niet iets in of van dat volk zelf. Het volk van 

Juda blijkt immers ook na de terugkeer uit de ballingschap nog even hardleers, eigenwillig en 

zondig als tevoren.  

Een reden tot blijdschap is er al evenmin in de omstandigheden van het volk. Zeker, men is 

weer terug uit Babylonië en er wordt hard gewerkt aan de herbouw van de Tempel te 

Jeruzalem. Maar er is nog zoveel dat niet naar wens verloopt. Er is tegenwerking! De muren 

van Jeruzalem kunnen nog niet worden herbouwd. Ook is het koningshuis van David niet 

hersteld. Geen nakomeling van David heeft de troon kunnen beklimmen, vreemden hebben 

het nog steeds grotendeels in Juda voor het zeggen.  

Waarom zich dan wél verheugd? De reden voor de verlangde blijdschap ligt alleen in God en 

in het werk, dat Hij gaat doen. De Heere gaat een Koning geven, Hij zal een Verlosser 

zenden. Daarom: ‘Verheug u, gij dochter Sions, zie uw Koning zal u komen!’  Uw Koning zal u 

komen. Die Koning komt voor Gods gunstvolk, Zijn Kerk, de Bruidsgemeente. En dat volk, die 

gemeente, wordt opgeroepen tot vreugdebetoon. De Koning komt tot Zijn eigen volk, de 

dochter Sions, de dochter Jeruzalems. Uw Koning komt, juich dan en verheug u. Verheug u 

zéér. Verheug u - niet een weinig, niet te weinig, maar met een grote vreugde. En met 

oprechte blijdschap. Vanwege de Heere, Die goed is voor een schuldig volk, genadig voor 

goddeloze mensenkinderen. De Heere, Die aan een volk zonder koning, een Koning schenkt 

boven verwachting, ver boven alle bidden en smeken.  

  

Wie is die Koning? De Heere Jezus Christus! Die Herder en Koning is en Die Zijn volk zal 

voeren en weiden aan zeer stille wateren.  

Welk volk? Het volk van Juda (= Godlover), dat is het volk van Godlovers. Dat volk voert God 

uit de ballingschap van satan en zonde. En Hij leidt dat volk door deze wereld naar het 

beloofde land Kanaän dat Boven is. 

 

´Zie, Uw Koning zal u komen, rechtvaardig…….’  

De Heere schenkt een koning boven verwachting: Jezus Christus, de grote Zoon van David, 

de eniggeboren Zoon des Vaders, in Wie God een schuldig volk met Zichzelf verzoent en 

terugvoert in Zijn gemeenschap, waaruit het eenmaal door moedwillige ongehoorzaamheid 

is gevallen. 
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Kennen wij deze Koning? Hij is Rechtvaardig!  Jezus Christus, Gods Zoon, is mens geworden. 

Rechtvaardig mens, zonder zonden. Ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd 

Maria. De Rechtvaardige, Die het recht liefheeft en recht is in Zijn denken, doen en spreken. 

Zonder zonde. Die nooit anders dan recht doet en zo de wet der liefde vervult.  

De Rechtvaardige, Die het recht niet buigt maar Zelf buigt onder het Goddelijk recht. Al de 

jaren van Zijn omwandeling op aarde draagt Hij de vloek van God over de zonden. Met name 

als Hij daar hangt aan het vloekhout des kruises, onder de volle last van de toorn Gods over 

de ongerechtigheden. Hij doet recht aan God door de vloek der wet weg te dragen. De 

Rechtvaardige, Die de eis van de wet vervult en haar vloek draagt. En dat alles in Zijn 

menselijke natuur, die daarin wordt ondersteund door Zijn Goddelijke natuur. Daarom is Zijn 

offer van een oneindige waarde, voldoende voor de grootste der zondaren, genoeg tot beta-

ling van alle schuld.  

Ook voor u, die het uitroept: Voor zo één als ik ben, is er geen doen meer aan! Ach, als de 

HEERE de nood gaat opbinden en gaat doortrekken, dan wordt uw ziel het toch eens gewaar: 

‘Wie Hem aanroept in de nood, vindt Zijn gunst oneindig groot’. Groter dan deze 

Rechtvaardige kan uw ongerechtigheid niet zijn. ‘ Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt 

de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij 

rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.’ 

 

Daarom: gij dochter Sions, die buiten het recht Gods om niet zalig wil worden: Hij is de 

Rechtvaardige. Zijn offer is algenoegzaam.´ En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet 

alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld.´ 

Geliefden, buiten deze Koning is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf!  

  

Zoek Hem dan nog te verkrijgen! Het kan nog! Haast u dan om uws levens wil. Geliefden: zijn 

wij ooit in waarheid zondaar voor God geworden? De eeuwige dood verdiend en dat 

rechtvaardig vonnis, dat verdoemend recht toegevallen? Zo aan het einde met onszelf 

gekomen?  

Voor zulke in zichzelf verloren zondaren is deze Koning gekomen. Gij dochter Jeruzalems: 

juich en verheug u. Over de Rechtvaardige, Die ook is: Heiland. 

 

´En Hij is een Heiland.’ 

Heiland. Dat betekent: Verlosser. De Heere Jezus bevrijdt Zijn volk uit de boze machten van 

zonde, hel en duivel; verlost hen van het allergrootste kwaad en voert hen tot het 

Allerhoogst en eeuwig Goed. 

De Rechtvaardige is ook de Opgestane! De Levensvorst. Uit de doden opgestaan om als de 

Levende tot Zijn kinderen te komen door Woord en Geest. Om hen met dat Woord aan te 

spreken.  

Hij ontdekt hen door Zijn Geest aan hun Godonterende zonden, hun verdorven en 

verdoemelijk bestaan en voert hen tot droefheid en verslagenheid daarover. Dan krijgt de 

ziel een Borg nodig om voor God te kunnen bestaan. Zo wordt er plaats gemaakt voor 

Christus in al Zijn gepastheid, noodzakelijkheid en dierbaarheid. Er komt een diep verlangen 

naar vereniging met die Zaligmaker, Die de wet vervuld en het recht voldaan heeft. In het 

uur der liefde wordt Hij geschonken. Zijn schulddelgend bloed wordt in de wonden van het 
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hart uitgegoten. Vergevende liefde wordt dan gesmaakt. De Heere is goed, eeuwig goed! 

‘Verheug u zeer, gij dochter Sions, juich, gij dochter Jeruzalems!´ 

De Heere verlost van de boze, vergeeft de schuld en schenkt nieuw en eeuwig leven. Met 

Zijn Geest bedauwt en heiligt Hij Zijn kind. O, dan komt er het verlangen in het hart, om in 

tere Godsvreze voor de Heere te mogen leven en eenmaal in Zijn ontzaglijke heerlijkheid te 

worden opgenomen. Om dan nooit meer te zondigen, nooit meer God te bedroeven maar 

volmaakt naar Zijn wil te leven en volkomen God te bedoelen. In een doorgaande 

ontdekking van het eigen vleselijk, verdorven bestaan wordt nu die Koning der Kerk al liever, 

noodzakelijker en onmisbaarder en groeit het verlangen om eens deze Koning ten volle te 

aanschouwen in al Zijn heerlijkheid. Om Hem dan eeuwig groot te maken in Zijn Rijk van 

vrede en gerechtigheid.  

Zo is Christus de Heiland, de Heelmaker, de Verlosser, de Heiliger en de Voleinder. Hij alleen! 

Hij volkomen!  

 

Uw Koning, o Sion, is rechtvaardig en een Heiland.  

Arm geworden om Zijn volk eeuwig rijk te maken.  

Uw Koning komt. Hij is gekomen. En Hij zal wederkomen.  

Uw Koning, Die regeert door Woord en Geest.  

Uw Koning, eens beloofd aan het oude Verbondsvolk.  

Uw Koning, eens gekomen in het midden van de tijd, in ’t midden van de nacht, als Kind in de 

kribbe, in de stal van Bethlehem.  

Uw Koning, eens gekomen in de stal van uw hart………… 

Uw Koning: rechtvaardig en Hij is een Heiland. 

Koning Immanuël. Eenmaal zal Hij wederkomen op de wolken om te oordelen de levenden 

en de doden. 

Stillen in den lande, hoort het Woord van Uw God: 

 

´O, verheug u zeer, gij dochter Sions, juich, gij dochter Jeruzalems; Zie, Uw Koning zal u 

komen, rechtvaardig en Hij is een Heiland.´ 
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