Haggai
U heb ik uitgekozen.
Inleiding
Laten we samen eens terug gaan in de tijd. Stelt u zich eens voor, we bevinden ons ongeveer in
het jaar 590 voor Christus. Ja, ik kan het me nog goed herinneren. Ik was 16 jaar en samen met
mijn vader, mijn moeder, twee broertjes en drie zusjes leefden we in een gezellig huisje in
Jeruzalem, we waren niet echt rijk, maar toch hadden we het goed bij elkaar. Het was in het jaar
586 VC, de Babylonieërs vielen Israël binnen. Het gehele land werd verwoest en het volk werd
meegevoerd naar Babylon. In dat vreemde land hebben we 50 jaar gewoond en toen werd het
hele rijk van de Babylonieërs veroverd door de Meden en de Perzen. Dit volk had een hele
vriendelijke en godvrezende koning, zijn naam was Kores. Hij gaf bevel aan de Israëlieten om
terug te keren naar hun land. Daar kregen ze de opdracht om Jeruzalem en de tempel van God
opnieuw te herbouwen. Er was grote blijdschap onder het volk en iedereen was gelukkig omdat
God hen teruggebracht had naar hun eigen land. Onmiddellijk begon men met de bouw van de
tempel, maar men was nog maar net klaar met de fundamenten of er ontstond al een ruzie. Als
gevolg hiervan werd de bouw van de tempel stilgelegd. Vele Israëlieten bekommerden zich niet
meer om de bouw van de tempel en begonnen aan hun eigen huis te bouwen. Het was in deze
periode dat God mij, Haggai, riep.
God observeert Zijn volk
Beste broeders en zusters, laten we samen het boek Haggai opslaan. Haggai 1:1-6. We zien dat
God het volk Israël observeert. En wanneer Hij dit doet vallen Hem de volgende dingen op:
1. “Het volk zegt: de tijd is nog niet gekomen, de tijd, dat des Heren huis herbouwd worde.”
Het volk Israël vindt het niet nodig dat er een tempel voor God gebouwd wordt, ze
hebben allemaal uitvluchten om niet te hoeven beginnen aan de bouw.
* We moeten onze eigen huizen nog bouwen.
* We moeten eerst zelf gelukkig zijn en ons leven op orde hebben
* We hebben geen materiaal genoeg om een tempel voor God te kunnen bouwen…
Hoe staat het met u? God roept ook u op om een tempel voor Hem te bouwen. God roept
ons allen op om Zijn gemeente te bouwen. God wil de gemeente gebruiken om elkaar op
te bouwen en te bemoedigen, maar Hij wil de gemeente ook gebruiken als middel om
Zijn liefde aan de wereld bekend te maken. God wil u gebruiken als een werktuig in Zijn
hand om Zijn liefde uit te stralen. Maar wilt u dit wel, bent u bereid om uzelf in te zetten
in de gemeente, of zoekt u net als het volk Israël naar uitvluchten om deze taak niet op u
te nemen?
* Mijn eigen leven is nog een puinhoop, ik moet eerst aan mijn eigen problemen werken.
* Wat moet ik binnen de gemeente doen, God kan me binnen Zijn gemeente echt niet
gebruiken, die ander is toch veel beter dan mij?
* Ik ben een zondaar, dus God kan me zeker niet gebruiken.
> God echter roept een ieder van ons, om Zijn gemeente te bouwen. Hij wil iedereen
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gebruiken om Zijn liefde en trouw door te geven. Laten we daarom ingaan op God
roepstem en laten we samen de gemeente van Christus bouwen.
2. Een tweede observatie die God doet kunnen we lezen in vers 4. De Joden hadden geen
tijd om Gods tempel te bouwen. Ze waren veel te druk bezig met het bouwen van hun
eigen huizen, ze waren bezig om het zelf goed te hebben, ze zaaiden, ze aten, ze dronken,
ze zorgden voor hun kleding,… Maar werden ze gezegend, werkte al dat harde werken
iets uit? Neen, want God zegende het werk niet dat ze met hun handen verrichten. De
mensen werkten wel hard, maar konden geen voldoening krijgen, ze konden geen
geestelijke rust vinden omdat ze voor zichzelf leefden.
Hoe is het met ons? De maatschappij waarin we leven is alleen maar gericht op
uiterlijkheden en prestaties. De mensen om ons heen worden voortgejaagd door het leven,
ze vinden geen rust. Ze moeten nog harder werken en nog meer hun best doen, anders
kunnen ze niet zelf een huis kopen, kunnen ze zich geen dure wagen permitteren en
worden ze door de maatschappij niet aanvaard. De hedendaagse mens wordt steeds meer
op zichzelf gericht, het individu is belangrijk. Als mens moet je voor jezelf opkomen,
moet je zelf zorgen voor liefde en acceptatie en dit vaak ten koste van anderen. Maar hoe
is het met u? Wordt u ook voortgejaagd door de druk van deze wereld kunt ook u ook
geen rust vinden? Wordt ook u voortgejaagd door de druk van verwachtingen die op u
afkomen? God wil ons helpen, Hij biedt Zichzelf aan. Hij wil de verantwoordelijkheden
van het leven samen met ons dragen. Hij wil voor ons opkomen als mensen ons pijn
doen, ons vertroosten en beschermen, onze lasten en problemen dragen, ons liefde en
acceptatie geven, ons zegenen..
Bent u bereid om de prestatiedrang en de eigengerichtheid van deze maatschappij naast u
neer te leggen en uw leven in Gods handen te leggen? Bent u bereid om al uw
verantwoordelijkheden niet meer zelf te dragen, maar samen met God te delen, om door
de wereld als dom aanzien te worden? Durf de stap te zetten, durf uzelf aan God over te
geven en God zal u zegenen.
God zegent
Haggai 1:12-14
In vers 12 lezen we dat het volk Israël zich tot God richt, dat ze bereid zijn om hun leven in Gods
handen te leggen in plaats van voor zichzelf te leven. We zien dat ze met elkaar beginnen aan de
opbouw van de tempel en dat God hen dan zegent. Zo wil God ook u zegenen, wanneer u God
vertrouwt en Zijn roepstem volgt zal Hij met u meegaan en zegenen.
Gebed, verbrokenheid en eenheid
Ik geloof dat God grote dingen wil doen, in ons leven, binnen de gemeente. Het geheim hiervoor
zijn drie dingen: gebed, verbrokenheid en eenheid.
Laten we Haggai 2:2-6 lezen. Het volk Israël was bezig om de tempel van God te bouwen, maar
toen ze ernaar keken, zakte de moed hen in de schoenen. Plots herinnerden ze zich de
indrukwekkende tempel van Salomo vol goud, zilver en edelstenen. En terwijl ze stonden te
staren naar de tempel die ze zelf aan het bouwen waren, leek het wel alsof dit bouwwerk niets
was in vergelijking met de geweldige tempel van Salomo. Ondertussen kijkt God naar Zijn volk
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en begrijpt hun gedachten. Hij wordt niet boos op hen, Hij zegt niet: “Wat zijn jullie gedachten
toch ongoddelijk”. God zegt: “Maar nu, wees sterk, ga maar verder, want Ik ben met u.”.
Herkent u dat ook, ik alleszins wel. Bijvoorbeeld wanneer ik naar mijn eigen leven kijk, dan zie
ik nog zoveel dingen die veranderd moeten worden indien ik op het beeld van Christus wil gaan
lijken. Hoe vaak ben ik niet op mezelf gericht, denk ik van mezelf dat ik best wel goed ben en
zeker ten opzichte van die of die? Hoe vaak is het niet dat wanneer ik problemen heb ik in een
hoekje ga zitten piekeren in plaats van me op God te richten en het van hem te verwachten? Maar
God begrijpt me, Hij kent mijn gevoelens en wil niets liever dan me helpen. God legt Zijn
liefdevolle hand om me heen en zegt: “wees sterk en moedig, ga maar de weg die Ik met jou wil
gaan”.
Zo is het ook met de gemeente. Ook al lijkt het op het eerste zicht dat de gemeente nog lang niet
volmaakt is en zakt de moed ons in de schoenen, God begrijpt ons, Hij zelf staat garant om Zijn
plan met de gemeente tot uitvoer te brengen. Hij zegt tot ons: “ga maar, Ik zal het werk dat Ik in
jullie begonnen ben tot het einde toe vervullen”. En zo mogen we staan op de belofte dat God
Zelf in ons midden is met Zijn Geest en dat Hij ons zal leiden op Zijn weg.
Beïnvloeding
Nog een les die we kunnen leren uit het boek Haggai is de les van de beïnvloeding. Haggai 2:1116.
Haggai vraagt aan de priester: “Als iemand heilig vlees in de zoom van zijn mantel heeft, wordt
dan alles wat hij aanraakt heilig?”. En de priester antwoordt: “neen”. “Als iemand daarentegen
onrein is door een lijk aan te raken, wordt alles dat hij aanraakt dan automatische onrein”. En het
antwoord van de priester is: “jawel, alles wat een onreine persoon aanraakt wordt onrein”.
De beïnvloeding door het onreine, zeg maar door de zonde, gebeurt automatisch, maar de
beïnvloedingen door het heilige, door God Zelf, gaat gepaard met een persoonlijke keuze. Voor
het heilige en het goede binnen de gemeente en ons persoonlijk leven zullen we moeten kiezen.
Het is niet zo dat wanneer we naar de samenkomst gaan of wanneer we maar met christenen
meelopen dat we zelf christenen worden. Als je echt heilig voor God wil leven dan vraagt dat een
persoonlijke keuze, het is een persoonlijke stap in gehoorzaamheid en een blijvende houding van
afhankelijkheid en vertrouwen.
Door het onreine, de zonde, worden we maar al te snel beïnvloed. Voor je het weet doe of zeg je
iets dat je niet wilt. Je roddelt, liegt en zegt een leugentje om bestwil, je bent op jezelf gericht of
wordt hoogmoedig. De oplossing is echter naar God gaan. Betrek Hem in al de aspecten van je
leven, ga naar Hem wanneer hoogmoed of eigengerichtheid de kop opsteken, zie naar het kruis
en het werk dat Christus voor u volbracht heeft.
Een geweldige belofte
Haggai 2:24, het boek Haggai eindigt met een geweldige belofte.
Het eindigt met de belofte dat God Zerubbabel, de bouwmeester van de tempel, zal uitkiezen en
hem zal maken tot een zegelring.
Zo wil ook God ons uitkiezen. Als we in tijden van teleurstelling en problemen ons oog gericht
houden op Christus en het van Hem verwachten. Als we iedere dag weer het wereldse denkkader
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van eigengerichtheid, prestatie en materialisme afleggen en God leren vertrouwen dan zal God
ons gebruiken. Dan wil God ons tot een zegelring maken, tot Zijn dienstknecht om Zijn liefde uit
te stralen aan de mensen om ons heen. Wilt u zich door God laten gebruiken? Wees dan niet
gericht op jezelf, kijk niet naar je eigen krachten of eigen zwakten, maar richt je op God en Zijn
liefde zal in je werken zodat je op anderen gericht kunt zijn en de ander kan helpen te groeien
naar Gods beeld.
Samenvatting:
1. Wees niet gericht op eigen noden, maar bouw actief mee aan de opbouw van de gemeente
door toe te zien op de noden en de problemen van uw broeder en zuster.
2. In tijden van teleurstelling en problemen richt je op God die zegt: “Komt tot Mij allen die
vermoeid en belast zijn en Ik zal u rust geven, want Ik ben met u al de dagen”.
3. Kies ervoor om de wereldse denkkaders in te ruilen voor Gods denkkaders en besef dat
God je hierbij alle kracht en moed geeft die je nodig hebt.
4. God zal je dan gebruiken als een dienstknecht, Hij zal Zijn macht en liefde in je leven
geven. Daartoe heeft God immers de mens, maar in de eerst plaats ook jou uitverkoren.
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