
1 

Zacharia 12:10 – Wie werd doorstoken: 
“Mij” of “hem”? 

M.V. Update 26-2-2023 (aanvulling) 

 

Zacharia 12:10 in Statenvertaling en corrupte bijbels 
De Statenvertaling (SV en HSV) en de King James Version (KJV) vertalen Zacharia 12:10 zo:  

“Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest 
der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben” 
“Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de ge-
nade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben”1  
“And I will pour upon the house of David, and upon the inhabitants of Jerusalem, the spirit of 
grace and of supplications: and they shall look upon me whom they have pierced” 

Let op: hier is Jahweh/Jehovah aan het woord – zie de context, bv. in 12:8:  
“Op die dag zal de HEERE2 [=JaHWeH] ...”. “Mij” is daarom = Jahweh/Jehovah! 

De bijbel van het Nederlands Bijbel Genootschap 1951 (NBG) vertaalt hier echter met “hem” in 
plaats van met “Mij”.3  

“Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der ge-
nade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, …” 

 Maar de NBG is corrupt: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Corrupties_NBG.pdf  

De Nieuwe Bijbelvertaling 2004 & 2021 (NBV) vertaalt hier met “degene”: 
“Het huis van David en de inwoners van Jeruzalem echter zal ik vervullen met een geest van 
mededogen en inkeer. Ze zullen zich weer naar mij wenden, en over degene die ze hebben 
doorstoken, zullen ze weeklagen …”. 

 Maar ook de NBV is corrupt:  
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/TR-SV_versus_NA-NBV.pdf  
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/TR-SV_versus_NA-NBV2021.pdf  

Conclusie 
De Statenvertaling (SV + HSV; en zie ook de King James Version) vertalen correct met “Mij”, en 
daardoor is bewezen dat Jezus Dezelfde is als Jahweh/Jehovah! 

 
1 Ook andere Reformatiebijbels, in welke taal ook, vertalen correct, zoals bv. Luther 1545. 
2 Hier staat het Tetragram of Tetragrammaton (uit het Griekse tetra = vier; zie plaatje onderaan) is de uit vier mede-
klinkers bestaande oudtestamentische Verbondsnaam van God. Het Tetragram (Hebreeuws) schrijven we in het Neder-
lands als JHWH. De vocale uitspraak (met klinkers) ervan werd niet overgeleverd; toch menen veel hedendaagse onder-
zoekers dat het Tetragram het best gereconstrueerd wordt als JaHWeH. Bijvoorbeeld in Jesaja 42:8: “Ik ben JaHWeH – 
dat is Mijn Naam …”.  
Sinds de komst van de Messias, en voor wie Hem aannemen, geldt echter de naam JEZUS: Handelingen 4:10-12. JE-
ZUS is nu de énige naam voor de behoudenis. JEZUS komt van Ièsous, het Grieks voor YAHOSHUA, en die naam 
betekent: “JaHWeH [is] redding”. Hij kwam in de naam van Zijn Vader (Joh. 5:43) en is Dezelfde als JaHWeH: Joh. 
12:37-42.  
JaHWeH of JeHoVaH? De naam Jehovah zou een middeleeuwse klinkerinvulling gekregen hebben in het Tetragram, 
maar in latere tijden is men gaan denken dat het Tetragram beter als JaHWeH wordt weergegeven. Hoe dan ook, dit zijn 
betere weergaven dan “de HEERE”, want de uitdrukking “de Heere HEERE” (262 keer) in onze Bijbels is niet de Ver-
bondsnaam en is bijzonder gekunsteld! 
Afbeelding van het Tetragram:  : JHWH (lees van rechts naar links). 
3 Ook andere moderne bijbels, in welke taal ook, vertalen hier foutief, zoals : Nieuwe Bijbel Vertaling 2021; Leidse 
Vertaling 1912; Groot Nieuws Bijbel 1983; Het Boek 1987; Bijbel in Gewone Taal 2014; Willibrord 1975; Nieuwe 
Wereldvertaling 1969; Louis Segond 1880. 
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Een kanttekening onthult 
De reden waarom de NBG vertaalt met “hem” in plaats van “Mij” is misschien best te lezen in de 
“[NBG-] BIJBEL met kanttekeningen” (Uitgave Bosch & Keuning n.v. / Baarn, boekdeel 6/8): 

Kantt. 4: “Hier heeft deze vertaling terecht een tekstverbetering aangebracht, want het He-
breeuws heeft: zij zullen Mij aanschouwen. Maar dat gaat niet, want God kan niet doorstoken 
worden...” 

 Onzinnig is dit, want God, gekomen in het vlees als Jezus Christus, werd wel degelijk door-
stoken! Dit is louter domheid en Schriftvervalsing! 

Een andere kanttekening  
De KJV 1611 als The Common Man’s Reference Bible (third edition printed in 2014) – geeft als 
kanttekening:  

Kantt. 2: “The Speaker is the LORD or Jehovah God, wich is the Lord Jesus Christ. The Lord 
Jesus Christ is God Almighty (John 1:1, 14; Kol. 2:9; 1 Tim. 3:16; Heb. 1:8-9)”. 

Vertaald: “De Spreker is de HEER of Jehovah God, die de Heer Jezus Christus is. De Heer Je-
zus Christus is de Almachtige God (Johannes 1:1, 14; Kolossenzen 2:9; 1 Timotheüs 3:16;  
Hebreeën 1:8-9)”! 

 De zaak is hiermee duidelijk gemaakt. 
 

 
 

Lees verder: 
o “Corrupties in moderne bijbelvertalingen”: http://www.verhoevenmarc.be/bijbelcorrupties.htm  
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