
Huisgeloof2016#37 <> Haggai 2:1-9 
 
1 Op die een en twintigste van die sewende maand, in die tweede regeringsjaar van koning Darius, het die woord 
van die Here weer deur die profeet Haggai gekom: 2 Vra tog vir Serubbabel, seun van Sealtiël en goewerneur van 
Juda, en vir die hoëpriester Jesua seun van Josadak, en vir almal wat van die volk oorgebly het:  3 Wie van julle het 
gesien hoe mooi die vorige tempel was? Hoe lyk dié een vir julle? Lyk hy nie na niks in vergelyking met die vorige 
nie? 4 Maar nou, Serubbabel, skep moed, sê die Here, en jy Jesua seun van Josadak, hoëpriester, skep moed, en julle 
almal, burgers van die land, skep moed, sê die Here! Begin met die werk, want Ek is by julle, sê die Here die 
Almagtige. 5 My belofte wat Ek met die uittog uit Egipte aan julle gemaak het, sal Ek nakom: my Gees sal altyd by 
julle bly. Moenie bang wees nie! 6 So sê die Here die Almagtige: Nog een keer, binnekort, sal Ek hemel en aarde, see 
en land laat bewe.  7 Dan sal Ek al die nasies laat wakker skrik en hulle sal met hulle skatte kom en so sal Ek hierdie 
huis met rykdom vul, sê die Here die Almagtige. 8 Aan My behoort al die silwer, aan My al die goud, sê die Here die 
Almagtige.  9 Die roem van die tempel sal in die toekoms groter wees as in die verlede, sê die Here die Almagtige. Op 
hierdie plek sal Ek vrede gee, sê die Here die Almagtige. 
 
Die voor die hand liggende <> Vandag gaan ons die voor die handliggende noem! Haggai sê vir die volk en alle 
gelowiges deur die eeue julle moet julle prioriteite regkry, naamlik: Maak God #1 in alles! Die volk (en ons vandag 
ook) mis dit maklik - daarom die aantyging in Haggai 1 vers 2 en 3! (lees dit). Dit is natuurlik iets wat Jesus ons ook 
geleer het... Soek allereers die koninkryk van God. 
 
Hoe maak ons Hom #1 prioriteit? Deur die volgende te doen:# Prioriteit 1: Verheerlik God 
Wat is die hoogste doel en betekenis van die mens se bestaan? Die hoogste doel en betekenis van die mens se 
bestaan is om God te vereer (“glorify”) en om Hom tot in alle ewigheid te geniet !” (Westminster Kategismus vraag 
en antwoord een). Jy leef so as jy elke dag jou allerbeste vir die Allerhoogste gee en as jy dit doen verheerlik jy Hom! 
Die eerste vraag wat jy altyd eerste vra: “Sal hierdie ding God verheerlik?” As die vraag nee is, los dit! 
 
#Prioriteit 2: Ander  lief te hê 
Dit was een van die Heilsleër-leiers wat ŉ aangrypende ding iewers gesê het: “Ek het Jesus geken en Hom liefgehad 
totdat dit gevoel of my hart wou oopbars en die liefde oorstroom na die wêreld om my.” As gelowige word die 
egtheid van ons liefde vir God gesien in ons liefde vir ander mense. 
 
# Die 3de prioriteit: Ondersoek jou waardes, klop dit met God s’n? 
ŉ Gelowige wie se waardes klop met God sŉ het vier innerlike houdings 
1. Die houding van ŉ kind:  
Jesus leer ons dit (Lukas 18:17) hoekom ? kinders… a) staan verwonderd oor die lewe b) kinders weet hoe om ’n 
geskenk te ontvang – is bly en sonder enige selfbewustheid c) weet hoe om te vertrou - as ŉ kind die onbekende in 
gaan en jy as ouer is daar – is die kind rustig ! 
2. Houding van ŉ bedelaar:  
Ons is bedelaars wat vir ander bedelaars wys  waar hulle brood kan kry. 
3. Houding van ŉ dienskneg:  
Jesus vertel ons daarvan (Luk 17:10) en Hy het dit vir ons self gewys. Daarom is ŉ Jesusvolgeling se houding nie wen-
wen nie, maar eerder dien-dien. 
4. Houding van gedurige ondersoek:  
Sokrates het al lank terug gesê: “’n Onondersoekte lewe, is nie die moeite werd om te lewe nie.”  
 
En Jesusvolgelinge dra die volgende leuse in sy binneste rond:  
“Nou met God se hulp, sal ek myself word.” (Kierkegaard) en bid die volgende gebed “Here, gee my hierdie 
skoonheid: laat my uiterlike mens en my innerlike mens dieselfde wees.”  
 
#  Die roem van die tempel sal in die toekoms groter wees as nou (Haggai 2 vers 9) 
In die Ou Testament was die tempel die simbool van God se teenwoordigheid. In ons tyd, sê Paulus in 1 Korintiërs 
3:16-17 en 6:19-20, is ons Sy tempels en daarom wandelende tempels, kerkgeboue!  
 
Die Christendom is die eerste godsdiens wat nie in ’n tempel gebaseer is nie.  
 
God het die tempel gedesentraliseer na gelowiges toe. God deur Sy Gees bly in jou. Nou is Hy daar waar jy is. 
Geen wonder Haggai sê wat hy sê in vers 9 nie ( lees dit weer) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lees Haggai 1: 15b – 2:9 

Oopskop vraag:  Wat het jou geraak in die teksgedeelte en watter vrae het by jou opgekom? 

Raakvat vrae:  

 God herinner sy mense dat Hy vir hulle sorg. Hoekom het Hy nodig gehad om dit te doen? 

 God se Gees woon vandag in onsself, en nie in ŉ gebou nie. Hoe versorg ons nou God se 
tempel? 

 Kan ons onsself, en die mense rondom ons, só versorg dat God se tempel verwaarloos word? 
Hoe doen ons dit dat God se tempel mooi gemaak word? 

 Watter dinge verhoed soms dat jy jou beste gee? 

 Hoe help vers 4 jou? 

Elke keer wanneer iemand 

ŉ moeilike/belangrike taak 

het om te doen, sê: “Jy kan 

begin met die werk, want 

die Here het gesê Hy is by 

jou”. (v 4) 

 

Dit raak amper kerstyd. Kan 

julle ŉ groep/individu 

identifiseer wat julle op ŉ 

spesiale manier kan seën? 

So: Haggai 1: 15b – 2:9 
Ma- Di: Psalm 145: 1-5, 17 -21 
Wo-Do: 2 Tessalonisense 2: 1-5, 13-17 
Vr-Sa: Lukas 20: 27-38 

Bou saam aan ŉ bou-blokkie huis. Gebruik domino’s, houtblokkies of Lego. Julle kan ook 

ŉ gewone pak speelkaarte gebruik en kyk op watter verskillende maniere julle ŉ 

huis/toring van kaarte kan bou. Moenie net een bou nie, maar begin ŉ paar keer van 

voor af met ŉ nuwe een. 

Dankgebed (Gebed voor ete) 
Dankie dat U in die verlede gesorg het vir kos, maar ook vir vandag sŉ.  

Oorgee-gebed 
Laat my vandag werk, omdat ek weet U is by my. 

Seëngebed  (Seën mekaar elke oggend so) 
Mag jy vandag beleef hoe God mense wakker maak om God te sien. 

Die toekoms is nog beter 

as die verlede. 

 

Haggai 2:5 

 

My belofte wat Ek met die uittog uit Egipte aan julle gemaak het, sal Ek nakom: my Gees sal 

altyd by julle bly. Moenie bang wees nie. 
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