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De profeet Haggaï  en wij

Het boek Haggaï  staat niet voor
niets  in  de  bijbel;  het  is  een
boekje  van  maar  twee
hoofdstukken. 

Deze profeet Haggaï trad op na
de  terugkeer  van  de  Joodse
ballingen uit Babylonië.  Koning
Kores  had  daartoe  verlof
gegeven.   

Dat  lezen  we  in  2  Kronieken
36:22/23 waar staat:

22 Maar in het eerste jaar van
Kores,  de  koning  van  Perzie,
wekte de Here, opdat het woord
des  Heren,  door  Jeremia
verkondigd,  zou  worden
voltrokken, de geest van Kores,
de  koning  van  Perzie,  op,  om
door zijn gehele koninkrijk, ook
in  geschrifte,  deze  oproep  te
doen uitgaan:

23 Zo zegt Kores, de koning van
Perzie:  alle  koninkrijken  der
aarde heeft de Here, de God des
hemels, mij gegeven en Hij heeft
mij opgedragen Hem een huis te

bouwen in  Jeruzalem,  in  Juda.
Wie nu onder u tot enig deel van
zijn volk behoort, de Here, zijn
God, zij met hem, hij trekke op.

In  vers  23  staat  dat  de  Heere
hem  had  opgedragen  om  deze
terugkeer te bewerkstelligen. 

In Jesaja 44:28 wordt ook over
deze koning Kores geschreven:

Die tot Kores zeg: mijn herder,
hij  zal  mijn  welbehagen
volvoeren door tot Jeruzalem te
zeggen: Het worde herbouwd en
de tempel worde gegrondvest.

Ook  in  onze  bijzondere  dagen
gebruikt  God machthebbers om
Zijn  raad  over  Israël  uit  te
voeren.

We beginnen te lezen in Haggaï
hoofdstuk 1:1a

1a  In  het  tweede  jaar  van
koning  Darius,  in  de  zesde
maand,  op  de  eerste  dag  dier
maand,  kwam  het  woord  des
Heren  door  de  dienst  van  de
profeet Haggaï. 
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Koning Darius regeerde jaren na
koning Kores en in de dagen van
koning Darius kwam het woord
van de Heere tot Haggaï  

De  naam  Haggaï   betekent:
Feesteling. 

Echter,  ondanks zijn  feestelijke
naam  maakte  deze  Haggaï
nogal wat mee in zijn leven. 

Hij beleefde de verwoesting van
de tempel van Salomo ongeveer
in  het  jaar  586  voor  Christus
geboorte, en werd als jongeling
met  Daniël  en  anderen  naar
Babel gedeporteerd.

Hij  heeft  daar  de  hele
ballingschap  van  Israël
meegemaakt  en  keerde  als  een
oude man, waarschijnlijk al ver
over  de  tachtig  jaar,  naar
Jeruzalem terug.

Boven hoofdstuk 1 staat: 
Aansporing  om  de  tempel  te
herbouwen.

Het  volk  Israël  was  namelijk
teruggekeerd uit ballingschap in

Babel  nadat  zij  daar   70  jaar
vertoefd  hadden  en  koning
Darius  had  een  afstammeling
van David, namelijk Zerubbabel
als  stadhouder  aangesteld  en
Jozua tot  hogepriester
aangewezen.  

Die  twee  mannen:  De
stadhouder  Zerubbabel  en  de
hogepriester  Jozua  vormden
samen  de  wereldlijke  en
geestelijke  regering  van  het
teruggekeerde volk Israël.

Na de  terugkeer  uit  Babel  was
men  al  begonnen  met  de
herbouw  van  de  tempel,  maar
door  tegenwerking  van
Samaritanen  was  de  bouw
gestaakt en lag die al 16 jaar stil.

En  toen  kwam  het  woord  des
Heren  tot  deze  profeet  en
Haggaï  zei tot het volk:

2  Zo  zegt  de  Here  der
heerscharen:  Dit  volk  zegt:  de
tijd is nog niet gekomen, de tijd,
dat  des  Heren  huis  herbouwd
worde.
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Dat zei het volk: Het is de tijd
nog niet  om onze ijver,  tijd  en
krachten op de herbouw van de
tempel  te  richten.   Maar  ze
vonden het wel de juiste tijd om
hun eigen huizen op te knappen
zoals in vers 4 staat:

4 Is het voor u de tijd om in uw
weldoortimmerde  huizen  te
wonen, terwijl dit huis verwoest
ligt?

En dan komt de vermaning van
de Heere in vers 5: 

5  Nu dan, zo zegt de Here der
heerscharen,  bedenkt  wat  u
wedervaren is. 

En deze woorden nog een keer
in vers 7: 

7 Zo  zegt  de  Here  der
heerscharen:  Bedenkt  wat  u
wedervaren is. 

Wat  was  hun  namelijk
wedervaren?  

6a  Gij hebt veel gezaaid, maar
weinig binnengehaald.  

Ze  hadden  niet  –  zoals  Jezus
later zei -  eerst Gods koninkrijk
gezocht want dan zou ook al het
andere  hun  toegeworpen
worden, want zo zegt 2:9 

Van Mij is het zilver en van Mij
is het goud, luidt het woord van
de Here der heerscharen.

Maar  nu  worden  ze  door  deze
profeet Haggaï  opgeroepen om
hun  aandacht  op  de  tempel  te
richten  met  de  belofte  in
hoofdstuk 1:13: 

13  En  Haggaï,  de  bode  des
Heren,  zei,  krachtens  de
boodschap  des  Heren  tot  het
volk:  Ik ben met u,  luidt  het
woord des Heren.

En  dan  nog  eens  in  hoofdstuk
2:5

2:5  Maar  nu,  wees  sterk,
Zerubbabel, luidt het woord des
Heren,  en  wees  sterk,  Jozua,
zoon van Jozadak, hogepriester,
en  wees  sterk,  al  gij  volk  des
lands,  luidt  het  woord  des
Heren,  en  gaat aan het werk,
want Ik ben met u. 
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Dat geldt  ook voor ons.  Vestig
je aandacht op de herbouw en de
reiniging  van  de   tempel,  het
huis  van  God  zoals  in  1  Cor.
6:19/20 staat en die twee teksten
gaan we uit ons hoofd leren:

Of weet gij niet, dat uw lichaam
een  tempel  is  van  de  Heilige
Geest,  die  in  u  woont,  die  gij
van God ontvangen hebt, en dat
gij niet van uzelf zijt?  

Want gij zijt gekocht en betaald.
Verheerlijkt  dan  God  met  uw
lichaam.

We  gaan  aan  het  werk!   We
richten  onze  aandacht  op  Hem
en op Zijn  tempel.  Verheerlijk
God  met  uw lichaam,  want  de
prijs is door Jezus betaald. 

Hem  verheerlijken  door  onze
woorden en onze daden. 

Haggaï    was  een  profeet  en
zoals eerder genoemd: zijn naam
betekent  "feesteling"  en  dat  is
niet voor niets. In Haggaï   2:1/6
staan opmerkelijke woorden:

1  Op  de  vierentwintigste  dag
van  de  zesde  maand  in  het
tweede jaar van koning Darius.

2  In de zevende maand,  op  de
eenentwintigste  dier  maand,
kwam  het  woord  des   Heren
door  de  dienst  van  de  profeet
Haggaï  aldus:

Vers 1 geeft een exacte datering
aan,  namelijk de 21e van de 7e

maand in het 2e jaar van Darius
en  dat  is  volgens  onze
tijdrekening 18 oktober van het
jaar 520 voor Christus.

Dat  was  een  bijzondere  dag
namelijk de laatste dag van het
Loofhuttenfeest.  

Toen  en  juist  toen  kwam  het
woord  des  Heren  tot  Haggaï
want  het  was  op  die  dag,  de
laatste  en  grote  dag  van  het
Feest,  dat  Jezus  de  heerlijke
woorden  uitsprak  die  in
Johannes 7:37/38 staan:

37  En  op  de  laatste,  de  grote
dag van het feest, stond Jezus en
riep,  zeggende:  Indien  iemand
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dorst heeft, hij kome tot Mij en
drinke!  

38 Wie in Mij gelooft, gelijk de
Schrift zegt, stromen van levend
water  zullen  uit  zijn  binnenste
vloeien. 

Geloven  wij  in  Hem,  zoals  de
Schrift zegt, dan zullen stromen
van  levend  water  uit  ons
binnenste  vloeien.  Goede
werken maar  ook opbouwende,
vriendelijke  en  aangename
woorden.

Op  dit  vreugdevolle  feest  richt
de  "feestprofeet"  zich  tot  de
leiders van het volk en het volk
zelf: 

2 Zeg tot  Zerubbabel,  de zoon
van Sealtiel,  de landvoogd van
Juda, en tot  Jozua, de zoon van
Josadak, de hogepriester, en tot
het overblijfsel des  volks: 

En de Heere  richt  zich  tot  hen
met een vraag: 

3 Wie onder u is overgebleven,
die  dit  huis  in  zijn  vroegere
heerlijkheid  gezien heeft? Hoe

ziet  gij  het  nu?  Is  het  niet,
daarbij  vergeleken, als  niets  in
uw ogen?

Na  deze  erkenning  van
teleurstelling komt Haggaï  met
een bemoedigend woord: 

4  Maar  nu,  wees  sterk,
Zerubbabel, luidt het woord des
Heren,  en  wees  sterk,   Jozua,
zoon van Josadak, hogepriester,
en  wees  sterk,  al  gij  volk  des
lands  luidt  het  woord  des
Heren,  en  gaat  aan  het  werk,
want  Ik  ben  met  u,   luidt  het
woord  van  de  Here  der
heerscharen, 

5 Overeenkomstig het woord dat
Ik  u  beloofd  heb,  toen  gij  uit
Egypte   uittoogt  en  mijn  Geest
in uw midden stond: vreest niet.

Hij heeft het er over om sterk te
zijn en aan het werk te gaan en
hij heeft het over de  Geest van
God want Die hebben wij nodig
wanneer  wij  God  willen
verheerlijken  met  onze  tempel,
ons lichaam.
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We lezen verder in Haggaï  2:6
t/m 9  over de Messiaanse tijd
die nog komen zal.

Voor  die  tijd  zullen  de  Joden
teruggekeerd zijn naar Israël en
wij zien voor onze ogen
gebeuren  wat  in  Jesaja  60:8
staat:

Wie zijn dezen, die als een wolk
komen  aangevlogen  en  als
duiven naar hun til?

In  de  tijd  van  Jesaja  waren  er
nog  geen  vliegtuigen  maar
bovengenoemde  woorden
spreken er wel over.

Haggaï  2:6

6  Want  zo  zegt  de  Here  der
heerscharen: Een ogenblik nog,
een  korte  wijle,  dan  zal  Ik  de
hemel en de aarde, de zee en het
droge doen beven.

Dit als inleiding op de terugkeer
van  Jezus  om  als  Koning  te
heersen op de aarde.

7  Ja,  Ik  zal  alle  volken  doen
beven en de kostbaarheden van

alle  volken zullen  komen en Ik
zal  dit  huis  met  heerlijkheid
vervullen,  zegt  de  Here  der
heerscharen.

8 Van Mij  is  het  zilver en van
Mij is het goud, luidt het woord
van de Here der heerscharen.

9  De  toekomstige  heerlijkheid
van dit huis zal groter zijn dan
de  vorige,  zegt  de  Here  der
heerscharen; op deze plaats zal
Ik heil  geven, luidt  het  woord
van de Here der heerscharen.

In  Haggaï   2:24   wordt  een
woord  des  Heren  uitgesproken
tot  Zerubbabel,  de  stadhouder
van Jeruzalem,  uit  het  geslacht
van David. 

Het  is  een  profetie  voor
Zerubbabel maar wijst ook naar
onze  Heere  Jezus,  Die  evenals
Zerubbabel,  gesproten is uit het
geslacht  van  David  naar  het
vlees.

Te  dien  dage,  luidt  het  woord
van  de  Here  der  heerscharen,
zal  Ik u,  Zerubbabel,  zoon van
Sealtiel,  mijn  knecht,  nemen,
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luidt het woord desHeren, en Ik
zal  u  tot  een  zegelring  maken,
want u heb Ik uitverkoren, luidt
het  woord  van  de  Here  der
heerscharen.

Een  zegelring  is  een  symbool
van koninklijke macht, omdat de
koning  daarmee  zijn
staatsstukken  zegelde.    De
zegelring  werd  aan  een  koord
om de hals gedragen of aan de
vinger.

De  apostel  Johannes  schrijft
over  Jezus,  dat  de  Vader  op
Hem zijn zegel heeft gedrukt. 1

Bij Zijn doop klonk een stem uit
de  hemel  die  sprak:   Deze  is
Mijn Zoon, de geliefde, in wien
Ik mijn welbehagen heb 2

Maar ook op ons heeft God Zijn
zegel gedrukt want 2 Cor. 1:22
noemt:

God, die ook zijn  zegel op ons
gedrukt  heeft  en  de  Geest  tot
onderpand  in  onze  harten
gegeven heeft.

1 Joh. 6:27
2 Math. 3:17

De  inwoners  van  Jeruzalem
leefden in hun weldoortimmerde
huizen  terwijl  geen  aandacht
geschonken  werd  aan  het  huis
Gods.

Maar door de dienst van Haggaï
kwam er verandering!   En toen
sprak de Heere door hem tot het
volk:  Van deze dag aan zal Ik
zegenen.3

Of weet gij niet, dat uw lichaam
een  tempel  is  van  de  Heilige
Geest,  die  in  u  woont,  die  gij
van God ontvangen hebt, en dat
gij niet van uzelf zijt?  

Want gij zijt gekocht en betaald.
Verheerlijkt  dan  God  met  uw
lichaam.4

Gaan wij ons hierop richten, dan
krijgen  we  ook  deel  aan  de
belofte in Haggaï  2:20

Van  deze  dag  aan  zal  Ik
zegenen.

3 Haggaï 2:20
4 1 Cor. 6:19/20
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