
 Haggai  
“Feestelijk” 

Gods wil! 
 

• Ongeveer tussen 520-505 v. Chr. 

• Profeet na ballingschap. 

 



Haggai  
Een profetie van 38 verzen 

 

 Bij eerste groep die terugkeerden - 536 

(Ezra 1:5-2:70/Nehemia 12) 50.000 

• Enkel fundament tempel gelegd! 

• 14 jaar geen tempelbouw 534-520 

• Haggai en Zacharia – Ezra 5:1/Haggai 1:1 

• Gouverneur is Zerubbabel 

• Hogepriester is Jozua    

 



  Haggai  
Indeling Haggai: 

 

Oproep om tempel te herbouwen – 1 

Belofte van de toekomstige heerlijkheid – 2:2-10 

Belofte van de toekomstige zegen – 2:11-20 

Profetie m.b.t. Zerubbabel – 2:21-24 

 

 



  Haggai  
 Oproep om tempel te herbouwen – 1 

 

Probleem: misplaatste prioriteiten! 

Vers 4 – eigen huizen – fraai overdekt! 

Het hardhout voor eigen huizen gebruikt! 

# geen ijver voor Gods huis 

# opletten – vers 5+7 (hart!) 

# opdracht – vers 8 ga/haal/herbouw! 

De Heere spreek en handelt – vs. 13-14 

Eerst moe en makkelijk, nu moedig en meegaand 

 

 



  Haggai  
Belofte van de toekomstige heerlijkheid – 2:2-10 

 

Probleem: verkeerd perspectief! 

Het oude was beter en groter – vs. 4 

# 2:5 – 3X ‘wees sterk’  Ik ben met u! 

(6X Heere van de legermachten!) 

# 2:6 – Woord en Geest! - ‘wees niet bevreesd’ 

# 2:7-10 – heerlijke toekomst – vrede Christus! 

 

 



  Haggai  
Belofte van de toekomstige zegen – 2:11-20 

 

Probleem: onrealistische verwachtingen 

Onderwijs was noodzakelijk! 

# 2 Timotheus 3:16-17! + 2:15! 

Volk was onrein – 2: 13-15   

De Heere alleen heilig 

 

Zegen komt van de Heere! – 2: 20 

 

 

 



  Haggai  
Profetie m.b.t. Zerubbabel – 2:21-24 

 

Probleem: onnodige angst 

5X ‘Ik zal’ ! – voed vertrouwen! 

Zerubbabel – gouverneur van Juda – 2:22 

De Koninklijke lijn – Bethlehem!  

Type van de Messias – de Christus 

# Knecht – Jes. 49:3/53:11 

  

 

 



  Haggai - overzicht  
1) Probleem: misplaatste prioriteiten 

Oplossing! – God eerst – Schepper, Eigenaar 

2) Probleem: verkeerd perspectief 

Oplossing! – nieuwe leven – Jahweh; Ik ben 

3) Probleem: onrealistische verwachtingen 

Oplossing! – onderwijs – Leraar! 

4) Probleem: onnodige angst 

Oplossing ! – vertrouwen – Christus! 

  

 

 


