
Kerkdiensten over het boek Haggai – een korte samenvatting 
 
 
7 februari 2021  Gelezen: Haggai 1 v 1-15 
 
Haggaï trad op als profeet in het jaar 520 voor Christus. Hij 
spreekt namens God drie keer tot het volk Israël.  Respectievelijk 
op 29 augustus, 17 oktober en 18 december. Dat was 18 jaar na 
de (gedeeltelijke) terugkeer van het joodse volk uit de 
ballingschap in Babel. Ze waren toen direct aan de slag gegaan 

voor de wederopbouw van Jeruzalem, maar ondanks goede bedoelingen was de 
herbouw van de tempel helemaal vastgelopen. (Ezra 4:1 vv) Er stond al jarenlang 
alleen maar een brandofferaltaar.  
Bovendien was de economische situatie zorgelijk. De ene misoogst volgde op de 
andere.  Gevolg: de zorg voor brood en herstel van de economie eiste alle aandacht 
op.       
Het volk houdt nog wel godsdienstige vormen in stand, maar hun hart én hun daden 
worden bepaald door andere prioriteiten. Dus ook geen tijd voor de herbouw van de 
tempel.  
 
God stelt dan twee keer de vraag: Welke weg zijn jullie ingeslagen? Denk toch na! 
(vs. 5-7) Het is een oproep tot bezinning, tot inkeer.  
En zo roept Haggaï op tot gehoorzaamheid aan God.  'Ga naar de bergen en haal hout 
..'  
Het volk luistert en heeft ontzag voor de Heer. God zelf bewerkt een geestelijke 
opwekking! (vs.14) Ieder maakt tijd vrij voor de bouw. 
 
Zo'n opwekking als t.t.v. Haggaï kunnen wij niet organiseren. We mogen er wel om 
bidden en elkaar ertoe aansporen, zoals de profeet deed. God vraagt ook naar ons 
hart. Maar je ontvangt nog veel meer. Je ontvangt de belofte van Godswege: 'Ik ben 
met je'.  
 
 
Bezinningsvragen: 
 

1. Van uitstel komt afstel. Dat gevaar dreigt bij het volk Israël. Ze denken: 'die 
tempelbouw, ach, dat komt later wel!'  Is dit een herkenbare reactie? Welke 
plaats neemt God in ons leven in? 

        
   2.  Haggai stelt: laat de herbouw van de tempel grote prioriteit hebben! Dat is heel 

concreet! Wat is in onze situatie concreet nodig? En zeker nu er de coronacrisis 
is? Hoe komen we eruit? Ook als gemeente?  

 -   Welke plaats neemt het gemeenteleven in uw geloofs- en gebedsleven in? 
 -   Hoe wilt u/jij meebouwen in onze gemeente? 

 
 



     
  
14 februari 2021   Gelezen: Haggaï 1:14-2:10 Volhouden!  

Wat blijkt? Een maand later verschijnt Haggaï opnieuw onder het volk, en wel op de 
zevende dag van het loofhuttenfeest. (21 oktober 520 v. Chr.) Het is schijnbaar 
nodig. De moedeloosheid had toegeslagen. Men zei: ‘Nooit zal deze tempel de oude 
glans van Salomo's bouwwerk evenaren'.  Dit werkt verlammend. Men kiest voor de 
uitvlucht. Met de mond zeggen: 'het kan  niet', maar met het hart ondertussen 
bedoelen: 'ik wil niet'. Ik zie het niet meer zitten…. 
KORTOM: Beginnen is vaak eenvoudiger dan volhouden.  
Deze fatale ongrijpbare macht kennen we allemaal wel, ook in het kerkelijk gebeuren: 
Bijv: Vroeger waren de kerken nog vol, dat lukt toch nooit weer! Of door de corona is 
alles anders geworden. Of je begint enthousiast met een Bijbelkring, maar als het op 
volhouden aankomt ... (Jan stopt en dan doe ik het ook maar..) 
 
En dan zegt God: 'Maar nu, wees sterk, ga aan het werk, want Ik ben met u'. 
(Haggaï 2:4)  
 
Haggaï herinnert ondertussen ook aan de uittocht: zó is God ook nú nog. Het 
loofhuttenfeest is het feest waarop teruggedacht wordt aan Gods nabijheid tijdens de 
woestijntocht.  
Bovendien werd vooruitgezien naar Gods toekomst: Zijn Koningschap zal definitief 
gestalte krijgen. Over die heerlijkheid profeteert Haggaï (2:7-10) 
 
En wij? Ons worden de bevrijdingsdaden in Jezus Christus verkondigt. Kruis en 
Opstanding. Maar we leven ook in de positie van de verwachting: Jezus komt terug!  
Wees sterk.. houd vol!! Die bemoediging hebben we vandaag ook nodig.  Om het vol 
te houden met God te leven.. te luisteren naar zijn stem.. daar moet je steeds weer 
voor kiezen. En je niet laten meeslepen door allerlei mismoedig gepraat. We zijn 
corona-moe en hoe moet het verder? Houd vol!!   
Denk aan de belofte die Jezus zijn leerlingen meegaf toen Hij ze de wereld in zond 
en zei: ‘Ik heb alle macht… Ik ben met jullie tot aan de voltooiing van deze wereld.’ 
(Matth.28:18-20) 
 
Bezinningsvragen: 

1. Herken je de zin: ‘Beginnen is gemakkelijker dan volhouden? (bijv. je hebt 
belijdenis gedaan en je wil enthousiast aan de slag in de gemeente maar het 
stokt door ontmoedigende woorden of ervaringen) 

2. Is gemeenteopbouw in onze (corona-) tijd wel mogelijk? Of moeten we niet 
teveel van elkaar verwachten? Met welke hoop en gebed beleeft u het 
gemeente-zijn? 



3. Vormt de beloofde toekomst van God een bemoedigend vergezicht waardoor 
u/jij het in het 'hier en nu' kan volhouden? 
 

 
  
 

21 februari : Over zegen gesproken….. 

Haggaï 2 : 19 slot : 'maar vanaf vandaag zal ik jullie mijn zegen geven' 

De derde keer (18 december 520 v Chr.) spreekt Haggai. 'Vraag toch de priesters om 
onderricht in de wet' Zo begint het. God wil hen hier bepaalde principes leren!! Het 
gaat erom dat God vanaf deze dag een nieuwe start met zijn volk wil maken. Het 
recente verleden dient als waarschuwend  voorbeeld! Tot nu toe had het volk wel 
heilige offers gebracht maar dat betekende niet dat daardoor het alledaagse leven 
geheiligd werd.  
Maar óók: ze lieten zich met duistere, onreine zaken in en dat miste z'n negatieve 
uitwerking op het geloofsleven niet. Vandaar de les hier via Haggai. Heiligheid is geen 
virus wat overspringt van het één op het ander, maar onreinheid wel! (2:12-14) 
Drie keer lees je de opdracht: Maar let op! /  Bedenk! (vs.15 en 18) God wil geven, en 
zal zegenen waar Hij centraal staat. God wil geen mensen die van twee walletjes eten, 
maar Hij verlangt naar mensen uit één stuk.  
Haggai beschrijft: Gods zegen blijkt ook in de opbrengst van de vrucht der aarde. Een 
vrij materialistische visie op 'zegen' dus? Ja en nee. Het goede van de aarde mag 
genoten worden. Zegen is inderdaad dat je het goed hebt, dat je het goede geniet, dat 
je je zegeningen telt, zo heeft God het ook bedoeld! 
Maar is geloof dan soms een garantie voor een succesvol leven? Nee, vanaf 2: 20 
spreekt God opnieuw over de toekomstige heerlijkheid. God laat zien dat er pas 
werkelijk vrede kan zijn als ook de politieke machten omvergeworpen worden. Er wordt 
hier een messiaanse lijn getrokken.  
 
Zegen is meer dan het goed hebben in het ‘hier en nu’. Eens komt Gods Koninkrijk ten 
volle. Dan wordt alles pas echt goed. Bovendien: Materiële zegen is er soms wel en 
soms niet. Daar spreekt Habakuk over als hij zegt: ‘Al zal de vijgenboom niet bloeien, 
…….,  toch zal ik juichen voor de HEER, jubelen voor de God die mij redt.’ (Hab.3:17-
19)  
 
Uit Haggaï 2 leren we dat God daar zegent waar Hij de ruimte ontvangt, daar waar 
mensen Hem ongedeeld verwachten..  God geeft de zegen van de vergeving, van de 
blijdschap, van de rust en van zijn nabijheid. Zijn kracht, zijn Geest wil in ons werken; 
Hij onthoudt ons het goede niet. Waar liefde woont gebiedt de Heer zijn zegen. (Ps. 
133)  
 



Gebed:   Jezus vol liefde, U wilt ons leiden, Wij prijzen u als onze Heer. 
  Kom met uw kracht o Heer, en vul ons tot uw eer,  
  kom tot uw doel met ieder van ons, maak ons een volk Heer, heilig en rein,  
  dat U Heer, volkomen steeds toegewijd zal zijn. 

 
Bezinningsvragen: 

1. Wat is voor jou een zegen? Waar en wanneer ervaar je zegen? Of anders: 
kunnen wij Gods zegen ook tegenhouden of belemmeren?  

2. Wat is de zegen van de gemeente? Bidden we elkaar Gods zegen toe? Hoe en 
wanneer? 

3. Zegenen wij ook anderen? (zie bijv. 1 Petrus 3: 9 Vergeld geen kwaad met 
kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat 
u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen.) 

 

 


