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Beste luisteraar, jongeren en ouderen, van harte welkom!  

Gisteren hebben we Haggaï 1:7-14 gelezen. De profetieën van Haggaï  (en ook Zacharia en 

Maleachi) zijn gericht aan de Joden die onder leiding van Jozua en Zerubbábel uit 

ballingschap zijn teruggekeerd. Toen de Joden terugkeerden kregen ze te maken met 

allerlei tegenspoeden. Huizen en gebouwen zijn vervallen en het land is jaren niet meer 

bewerkt. De oogsten mislukken als gevolg van de ongunst van de Heere. Het volk dient de 

Heere niet en Zijn dienst staat niet op de eerste plaats. Te midden van deze tegenspoeden 

wordt het volk tegengewerkt door omliggende volken. Zodra de herbouw van de tempel op 

gang komt, krijgen de bouwlieden ontmoedigende reacties. Ze horen dat de oude tempel van 

Salomo veel mooier was. Door deze ontmoedigende opmerkingen maken de teruggekeerde 

ballingen weinig haast met de wederopbouw van de tempel. Het werk voor de 

wederopbouw ligt ongeveer zestien jaar stil. Haggaï en Zacharia sporen het volk aan om 

verder te gaan. De dienst aan God moet op de eerste plaats staan. Na de bemoedigingen en 

aansporingen van Haggaï en Zacharia gaan de bouwlieden 23 dagen later weer aan het 

werk. Vier jaar later is de tempel klaar! 

Wat leert dit gedeelte mij over God?  

In Haggaï 1:7 en 8 lezen we: Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Stelt uw hart op uw 
wegen. Klimt op het gebergte, en brengt hout aan, en bouwt dit huis, en Ik zal een 
welgevallen daaraan hebben, en verheerlijkt worden, zegt de HEERE. Het volk wordt het 

bevel gegeven om te beginnen met de herbouw van de tempel. Ze moeten de berg op om 

bomen te kappen. Dit hout kan gebruikt worden voor de bouw van de tempel. In het 

Bijbelboek Haggaï wordt duidelijk dat de HEERE véél waarde hecht aan Zijn tempel. In vers 

4 lezen we: Is het voor ulieden wel de tijd dat gij woont in uw gewelfde huizen, en zal dit 
huis (de tempel) woest zijn? Haggaï spreekt namens God en confronteert het volk. Hij zegt 

dat het volk voor zichzelf mooie huizen hebben gebouwd maar dat Zijn huis een puinhoop is. 
Hierin ligt een belangrijke les. In onze tijd moeten we ook spreken over een puinhoop. Nee, 

niet in letterlijke zin als het gaat om de gebouwen. In Nederland, en ook in het buitenland 

staan prachtige nieuwe maar ook authentieke kerkgebouwen. In dit opzicht kunnen we niet 

spreken over een puinhoop. Maar als we zien naar de vele kerkscheuringen en 

kerkverbanden dan heeft de mens er één grote puinhoop van gemaakt. Er is veel 

verdeeldheid. Denk ook aan de vele lege kerkgebouwen en lege kansels. Hoeveel 

kerkgebouwen worden jaarlijks gesloten? Maar weet je wat nu een groot wonder is? 

Ondanks de puinhoop van kerkscheuringen en kerkverbanden gaat de Heere door met het 

zalig maken van zondaren. In Jesaja 53:10 lezen we zo bemoedigend: Doch het behaagde 
den HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem krank gemaakt; als Zijn ziel Zich tot een 
schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien, Hij zal de dagen verlengen; en het 
welbehagen des HEEREN zal (ondanks de puinhopen van kerkscheuringen en 

kerkverbanden) gelukkiglijk voortgaan. Ondanks de puinhopen bestaat er één heilige 

algemene Christelijke Kerk. Behoor jij bij deze Kerk? 
 
Wat leert dit gedeelte mij nog meer over God? In vers 13 lezen we dat de HEERE Zijn volk 

bemoedigd: Toen sprak Haggaï, de bode des HEEREN, in de boodschap des HEEREN tot het 
volk, zeggende: Ik ben met ulieden, spreekt de HEERE. 

 

 



Wat leert dit gedeelte mij over de mens?  

In Haggaï 1:9 lezen we: Gij ziet om naar veel, maar ziet, gij bekomt weinig; en als gij het in 
huis gebracht hebt, zo blaas Ik daarin. Waarom dat? spreekt de HEERE der heirscharen; om 
Mijns huizes wil, hetwelk woest is, en dat gij loopt elk voor zijn eigen huis. Het volk werkt 

hard. We lezen: Gij ziet om naar veel (…). En in vers 6 lezen we: Gij zaait veel, en gij brengt 
weinig in: gij eet, maar niet tot verzadiging; gij drinkt, maar niet tot dronken wordens toe; gij 
kleedt u, maar niet tot uw verwarming; en wie loon ontvangt, die ontvangt dat loon in een 
doorboorden buidel. De oogsten mislukken en er is niet genoeg eten, drinken en kleding. 

Het geld rolt zo de portemonnee uit. Kortom, het harde werken levert niets op. Al het werk 

dat ze verrichten wordt door de Heere niet gezegend. De Heere weet daarvan de oorzaak. 

Het volk is teruggekeerd uit de ballingschap, maar de situatie is té moeilijk om er aan te 

beginnen. Je zou verwachten dat ze met goede moed en ijver aan de slag gaan, maar ze zijn 

moedeloos. Men zegt: er is te weinig geld, maar Haggai draait het om: al jullie tijd en 

energie gaan op aan je eigen huis en akker. Men heeft zo weinig voor de HEERE over... en 

stelt dus andere prioriteiten. Waarom wel geld aan eigen huis en niet aan de tempel? De 

HEERE wil dat wij aandacht geven aan Zijn dienst. Hij heeft het volk verlost uit de 

ballingschap en wil aan deze plaats, zoals we lezen in Haggai 2:10, vrede geven. We lezen 

dat de Heere erin blaast. Hij blaast alles omver omdat het volk de herbouw van de tempel 

niet hervat. Het volk is veel drukker met hun eigen gewelfde huizen. Vanuit deze verzen 

kunnen we een lijn trekken naar onze tijd. In onze tijd neemt de ontkerkelijking in 

Nederland steeds meer toe. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek rekende meer 

dan de helft van de bevolking (zo’n 54 procent) zich in 2019 niet tot een kerkelijke- of 

levensbeschouwelijke groepering. Ter vergelijking; in 1980 was dit nog maar zo’n 25 

procent. Daarom worden in Nederland steeds meer kerken omgebouwd voor andere 

bestemmingen. Eind maart jl. kwam in het nieuws dat voor het eerst meer niet-gelovigen 

dan gelovigen in Nederland wonen. Wat leren deze bovenstaande percentages en feiten 

over ons als kerkmensen? Lezen we deze percentages en feiten met droge ogen? Zijn onze 

droge ogen niet een groot bewijs wie we als mens geworden zijn? Jongeren en ouderen, 

ken jij, kent u gebedsworstelingen als het gaat om de kerkverlating? Het is zó nodig hierin 

de gestalte van Nehemia te kennen zoals we lezen in Nehemia 1:6 – Laat toch Uw oor 
opmerkende en Uw ogen open zijn om te horen naar het gebed Uws knechts, dat ik heden 
voor Uw aangezicht bid, dag en nacht, voor de kinderen Israëls, Uw knechten; en ik doe 
belijdenis over de zonden der kinderen Israëls, die wij tegen U gezondigd hebben; ook ik en 
mijns vaders huis, wij hebben gezondigd. Nehemia bidt voor het volk. Hij sluit zichzelf 

daarbij in en kan zichzelf er niet boven verheffen. Hij bidt: ook ik en mijns vaders huis, wij 
hebben gezondigd. Heb jij, heeft u weleens zó voor land en volk gebeden? Heb jij, heeft u 

weleens zoals Nehemia de schuld geëigend? 
 

Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer ik iets over een Bijbels thema?  

In het Bijbelboek Haggaï en in de verzen van gisteren gaat het over de wederopbouw van 

Zijn tempel. Hiermee hebben we het Bijbelse thema ‘huis des HEEREN’. In het Oude 

Testament woont het volk Israël in tenten. De kerk is de tabernakel en de HEERE wil daar 

wonen. Later lezen we dat het volk Israël in Kanaän komt en ze gaan in huizen wonen. 

Vervolgens lezen we in het Oude Testament dat Salomo een tempel gaat bouwen. Oók daar 

wil de HEERE wonen en vrede geven. In onze tijd kennen we geen tabernakel of tempel, 

maar de kerk. De HEERE wil in de kerk wonen en óók vrede geven! De kerk is een heilig 

gebouw. De kerk wordt ook weleens de werkplaats van de Heilige Geest genoemd.  

 

Gladdy loopt door de Londense straten. Ze haast zich om op tijd bij het toneel te zijn. 



Vanavond zal ze goed opletten, want zij wil óók graag actrice worden. Arm in arm loopt 

Gladdy met een groep meiden langs een kerk. Een van de meiden stoot de kerkdeur open en 

duwt Gladdy naar binnen. De groep meiden verlaat giechelend het kerkgebouw. De mensen 

in de kerk kijken Gladdy vriendelijk aan en haar wordt een plek gewezen. De dominee begint 

te spreken, maar Gladdy wil niet luisteren. Toch dringen de woorden van de prediker door 

tot in het diepst van haar hart. De tekst waar de prediker over preekt is uit 2 Korinthe 5:10 – 

Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een 
iegelijk wegdrage hetgeen door het lichaam geschiedt naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, 
hetzij kwaad. Door Gods Geest komt Gladdy tot inkeer en ziet ze wie ze is geworden 

tegenover een heilig God. Kort daarna is Gladdy tot het geloof gekomen. Ze mag weten dat 

de Heere Jezus ook haar Zaligmaker is. Jongelui, hoe vaak ben jij al naar de kerk geweest? 

Ben je, net als Gladdy, óók tot het geloof gekomen? 
 

Welk ander Bijbelgedeelte heeft raakvlakken bij het gelezen gedeelte?  

In Haggaï 1:10 en 11 lezen we: Daarom onthouden zich de hemelen over u, dat er geen dauw 
is, en het land onthoudt zijn vruchten. Want Ik heb een droogte geroepen over het land, en 
over de bergen, en over het koren, en over den most, en over de olie, en over hetgeen de 
aardbodem zou voortbrengen; ook over de mensen, en over de beesten, en over allen 
arbeid der handen. De droogte betekent niet alleen dat er te weinig regen is maar ook dat 

het werk weinig oplevert. Er is weinig resultaat. We zijn in alle dingen afhankelijk van de 

zegen en gunst van de Heere. Dit heeft bijvoorbeeld raakvlakken met Psalm 127:1 waar we 

lezen: Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; 
zo de HEERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter. Het is tevergeefs dat 
gijlieden vroeg opstaat, laat opblijft, eet brood der smarten (…). Salomo schrijft dat bij het 

bouwen van een huis Zijn zegen onmisbaar is en dat al het werk dat gedaan wordt geen nut 

heeft als de HEERE Zijn zegen niet geeft. 

Wat leert dit gedeelte mij voor persoonlijk hart en leven?  

In Haggaï 1:14 staat: En de HEERE verwekte den geest van Zerubbabel, den zoon van 
Sealthiël, den vorst van Juda, en den geest van Josua, den zoon van Jozadak, den 
hogepriester, en den geest van het ganse overblijfsel des volks; en zij kwamen en maakten 
het werk in het huis van den HEERE der heirscharen, hun God. Het volk gaat verder met de 

bouw van tempel. De kanttekening leert: de HEERE heeft door deze vermaning van Zijn 
profeet de harten der genoemde personen dagelijks meer en meer verwekt en aangepord 
om in het aangevangen bouwen voort te varen, totdat het geheel zou voltrokken wezen. De 

HEERE geeft de opdracht en maakt de bouwlieden gehoorzaam. Hij neigt hun harten om 

verder te gaan met de bouw van de tempel. Jongelui, de Heere heeft in het verleden ook 

harten geneigd om het kerkgebouw te bouwen waarin jij nu elke zondag Zijn Woord mag 

horen. Verschillende bouwbedrijven en vrijwilligers hebben hieraan meegeholpen. Met welk 

doel? Met dát doel, dat de HEERE, zoals we in vers 8 lezen, verheerlijkt zal worden! Heb jij 

de Heere al mogen verheerlijken ómdat Hij één of meerdere preken heeft willen gebruiken 

tot jouw zaligheid? Weet je, dan word je ook gunnend voor anderen. Dan hoop je dat de 

HEERE hetzelfde wonder ook aan anderen wil geven. Dan verlang je dat de prediking voor 

jezelf en anderen, voor jong en oud gezegend mag worden. Jongeren en ouderen, ben jij, 

bent u in dat Godsgebouw ingevoegd? Ben jij, bent u gefundeerd op Christus, de uiterste 

Hoeksteen? 

 

 



O God, die onze Vader zijt; 
Die t' allen tijd, 
Ons Uwe tegenwoordigheid, 
In Christus, wilt betonen, 
Wanneer men, in Uw naam vergaard, 
Uw Woord verklaart; 
Zie ons nu saâm daartoe bereid; 
Uw Geest koom' bij ons wonen; 
Ontsluit des dienaars hart en mond; 
Wil hem en ons verlichten, 
Opdat hij, uit Uw heilverbond, 
Zichzelf en ons moog' stichten, 
En wij, op Uwe leer gegrond, 
Ons leven daarnaar richten. 
(Bedezang voor de Predikatie) 

Met de woorden van Jakobus, indien de HEERE wil en wij leven zullen, graag tot de 

volgende keer! 

 

 


