
HAGGAI
BLIJF BOUWEN AAN MIJN HUIS!



586: Tempel van Salomo verwoest door de Babyloniërs

538: Koning Kores laat Joden uit ballingschap terugkeren naar Jeruzalem

536: Zerubbabel begint met bouwen en legt het fundament (Ezra 3)

534: Bouw wordt door koning Ahosveros platgelegd (Ezra 4).

534-520: De bouw ligt 14 jaar stil

520: Bouw wordt hervat onder aanmoediging van Haggai en Zacharia (Ezra 5:1)

TIJDSPAD



LEZEN



1. EXCUSES

“De tijd is nog niet gekomen om het huis van YHWH te herbouwen”(Hag.1:2)

2. TEVEEL MET ZICHZELF BEZIG

Ze zijn zich aan het uitsloven voor hun eigen huis i.p.v. voor het huis van God (Hag.1:4,10)

3. VERGELIJKEN MET VROEGER

“Wie heeft het eerste huis in zijn heerlijkheid gezien? En hoe ziet u het nu? Is het niet 
als niets in uw ogen?” (Hag.2:4)

4. TEGENSTAND EN ONTMOEDIGING
(Ezra 4)

ARGUMENTEN VOOR STILSTAND



1. EXCUSES 3. VERGELIJKEN MET VROEGER

2. TEVEEL MET ZICHZELF BEZIG 4. TEGENSTAND EN ONTMOEDIGING

ARGUMENTEN VOOR STILSTAND

VRAGEN
1. Herken je 1 of meerdere van deze 4 punten bij jezelf?
2. Waar ligt de grens tussen met je “eigen huis” bezig zijn en met Gods koninkrijk?
3. Ben je ooit iets met groot enthousiasme voor God begonnen en op een later moment 

het enthousiasme weer kwijt geraakt? Wat zou je graag weer willen oppakken?
4. Heb je het idee dat iets je weerhoudt om actief mee te bouwen aan Zijn Lichaam? 



ONDERZOEK JEZELF!

“Let aandachtig op je wegen” (Hag.1:5,6)



“Ga het gebergte in, haal hout en herbouw dit huis!” (Hag.1:8)

“Wees sterk, heel de bevolking van het land” (Hag.2:5)

Werk door, want Ik ben met u (Hag.2:5)

Wees niet bevreesd! (Hag.2:6)

KOM IN ACTIE!



“Nog een korte tijd, dan zal Ik de hemel, de aarde, de zee en het droge doen beven” 
(Hag.2:7) 

KOM IN ACTIE!



“Let toch aandachtig op, vanaf deze dag en daarna, vanaf de 24e dag van de 9e maand, 
vanaf de dag dat de tempel van YHWH gegrondvest is; let aandachtig op. Ligt er nog 
zaad in de schuur? Zelfs tot de wijnstok, de vijgenboom, de granaatappelboom toe, en 
de olijfboom, die geen vrucht gedragen heeft, die zal ik vanaf deze dag zegenen.” 
(Hag.2:19-20)

“Ik zal dit huis vullen met heerlijkheid”. (Hag.2:8) 

“De heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn dan die van het eerste”. (Hag.2:10)

ZEGEN



“In deze plaats zal ik vrede geven.” (Hag.2:10)

“Ik zal de troon van de koninkrijken omverwerpen en de kracht van de koninkrijken van 
de heidenvolken wegvagen”. (Hag.2:23)

ZEGEN



De Bouwer is God (Heb.3:4)

De Bouwer is de Messias Yeshua (Zach.6:12-13)

Grote plaatje van het Lichaam (Ef.2:19-20, 1 Pet.2:5)

TOT SLOT



“Wie heeft u bevel gegeven dit huis te herbouwen?” (Ezra 5:3)

“Wij zijn dienaren van de God van de hemel en de aarde. En wij bouwen het huis op dat 
vele jaren tevoren is gebouwd, want een groot Koning van Israël heeft het gebouwd en 
zal het voltooien”. (Ezra 5:11)

ANTWOORD OP LASTIGE VRAGEN



1. Nieuwe aanwas, nieuwe groepen, nieuwe huizen, nieuwe leiders

2. Ruimte maken

3. Verantwoordelijkheid nemen

4. Wees trouw

5. Evalueren

DOORBOUWEN, MAAR HOE?



6. Messiaanse identiteit

- deel van Messiaanse beweging

- het is een vernieuwing in Gods gemeente

- rol mondelinge Thora

- Zicht op wederkomst

7. Gaventest

8. Ministry-team

DOORBOUWEN, MAAR HOE?


