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Zacharia 8:1-8 en 8:20-23 | God zal weer in Jeruzalem wonen

God zal weer in Jeruzalem wonen

landen hiernaartoe komen en bij ons willen horen. Geef 

de moed niet op!’

Charim kijkt naar zijn bal. Hij merkt dat hij is gaan 

glimlachen door de woorden van de profeet. Misschien 

komt het echt wel goed met deze stad, want God houdt 

van Jeruzalem. Die woorden maken hem zo vrolijk dat 

hij de bal een harde schop geeft. Hij rent er meteen 

achteraan, want als zijn vrienden écht terugkomen moet 

hij snel gaan oefenen. Dan kan hij, voor hij het weet, 

weer samen met ze voetballen!

8-12 jaar 

Zacharia 8:1-8 en 8:20-23
Een boodschap over de toekomst

Maar nu zegt de machtige Heer: ‘Ik houd veel van 

Jeruzalem, heel veel! Daarom straf ik de vijanden van 

mijn volk. Ik kom terug naar de berg Sion, en ik ga weer 

in Jeruzalem wonen. Jeruzalem krijgt een nieuwe naam: 

Stad van Trouw. En de Sion, de berg van de machtige 

Heer, heet nu Heilige Berg.

Op de pleinen van Jeruzalem zullen weer oude mensen 

zitten, mannen en vrouwen. Ze zijn zo oud dat ze een 

stok nodig hebben om te lopen. De pleinen zullen vol 

zijn met kinderen, met spelende jongens en meisjes.

Jullie zijn nog maar met weinig mensen. Daarom 

denken jullie nu dat zo’n wonder niet mogelijk is. Maar 

ik ben de machtige Heer, voor mij is alles mogelijk!

Ik zal mijn volk bevrijden. Ik haal de Israëlieten terug uit 

de hele wereld en ik laat hen weer in Jeruzalem wonen. 

Zij zullen mijn volk zijn, en ik zal hun God zijn. Ik zal 

trouw en goed voor hen zijn.’

Alle volken zullen de Heer vereren

De machtige Heer sprak opnieuw tegen mij. Dit was zijn 

boodschap: ‘Er zullen weer mensen uit andere steden 

en landen naar Jeruzalem komen. Onderweg zullen 

ze tegen iedereen zeggen: ‘Kom met ons mee! Wij zijn 

op weg om de Heer te eren, we willen bidden tot de 

machtige Heer!’

Grote, machtige volken zullen naar Jeruzalem komen 

om daar te bidden en mij te eren.

In die tijd zal het gebeuren dat er tien vreemdelingen 

naar een Joodse man toe komen. Ze spreken 

verschillende talen, maar ze zullen allemaal zeggen: ‘Wij 

hebben gehoord dat God bij uw volk is. Daarom willen 

we met u meegaan.’


