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Teksgedeelte: Haggai 1 

Teksvers: Haggai 1:14 

Tema: Deur sy Heilige Gees bou Christus sy kerk.  Deel met toewyding in die 

vreugde daarvan! 

Dinsdagaand met Carols by Candlelight het die kunstenaars `n baie bekende 

Kerslied vir kinders gesing – “Al was ek nie daar nie.”  In hierdie lied is daar twee 

besonderse reëls wat ons heel laaste sing “En deur al die jare bou Jesus sy Kerk.  

Die Gees en die Woord kom geloof in ons werk.”  Op daardie oomblik het daar `n 

groot hartseer by my opgekom, want hoe maklik vergeet ons nie hierdie woorde van 

waarheid nie?!  Dit is Jesus Christus wat sy Kerk bou, wat dit bewaar en wat dit laat 

groei deur die Heilige Gees en die Woord wat geloof in ons werk. 

Gaan luister maar gerus bietjie wat ons in koerante lees, wat mense kwyt raak op 

Facebook en Twitter en wat mense se gesindheid dikwels teenoor die kerk is.  Dit vat 

nie baie om agter te kom dat baie volwassenes – en dikwels gelowiges! – negatief 

teenoor die kerk staan nie.  Steve McCranie het `n boek geskryf, “Love Jesus, Hate 

Church – how to survive in Church – or Die Trying.” , waarin hy die gevoel van baie 

christene uitspel – hulle is baie lief vir Jesus, maar hulle is nie noodwendig lief vir die 

kerk nie.  Die kerk het irrelevant vir hulle geword.  Vir baie is dit maar `n bloot 

menslike instelling met mensgemaakte reëls. 

Sonder om regtig `n antwoord op hierdie broers en susters van my se vrae te kry, het 

ek aan Haggai begin dink.  Haggai is maar `n kort boekie in die Ou Testament, maar 

daar is `n wonderlike rykdom van wysheid en insig wat ons hierin kan leer.  In die 

besonder kan ons hierin baie leer oor die opbou en uitbou van die kerk van Christus 

en die koninkryk van God.  In vers 1 hoor ons dat Haggai as profeet opgetree het in 

die tweede regeringsjaar van koning Darius.  Reeds in 537 v.C. het die eerste lot 

Israeliete teruggekeer na Jerusalem toe en slegs `n jaar later, in 536 v.C., was die 

fondament van die tempel sowel as die altaar reeds klaar gebou en het Jesua as 

hoëpriester reeds begin offers bring op die altaar.   

Skaars was hierdie fondamente klaar gelê en die altaar klaar gebou of die Israeliete 

het weerstand begin kry.  Saam met hierdie weerstand het hulle prioriteite begin 

verander en het hulle meer en meer begin om op hulleself te fokus.  Hulle eerste 

prioriteit was nie meer om die tempel van die Here te herbou nie, maar om eerder 

hulleself eers te bevorder en dan, wanneer hulle `n sekere status of vlak bereik het, 

dan sal hulle weer aandag gee aan die herbou van die tempel.  Daarom dat ons in 

Haggai 1:2 hoor dat die volk gesê het dat dit nie toe die tyd was om die tempel te 

herbou nie.  Elkeen wou eers sy eie luukse, welvarende huis hê, voordat hy sal 

aandag gee aan die tempel – die huis van die Here. Elkeen wil sy eie pragtige huis 

hê voordat die huis van die Here herbou sal word. 
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En dan beleef die volk iets interessant:  hoe harder hulle werk vir hulle eie sakke, hoe 

minder het hulle oor in hulle eie sakke.  Al hulle inspanning kom tot niks, soos die 

Prediker sou sê.  Hulle saai al hoe meer, maar hulle oes al hoe minder.  Hulle plant 

meer wingerde aan, maar die druiwe en olyfoes raak net kleiner.  Hulle werk harder, 

maar verdien minder.  In die midde van hierdie frustrerende, inflasie-gedrewe situasie 

kom hierdie woorde van God aan hulle: “Julle het `n groot oes verwag, maar min 

gekry, en wat julle nog huis toe gebring het, het Ek laat verdwyn.  Waarom? vra die 

Here die Almagtige.  Omdat my huis in puin lê, terwyl elkeen van julle hard besig is 

om aan sy eie huis te werk...” 

God gebruik die natuur om Sy volk terug te bring op die regte pad.  Hy tugtig dié wat 

Hy liefhet en daarom tugtig Hy die volk deurdat die natuur “teen” hulle draai.  Hy wys 

hulle daarop dat Hy die Gewer van alle goeie gawes is en dit is Hy wat deur hulle 

geëer moet word – ook in die prioriteite waaraan hulle vashou en waarvoor hulle leef.  

In wese konfronteer God hulle weer met Wie Hy is en juis om hierdie rede dat 

Serubbabel, Jesua en die hele volk twee besonderse reaksies daarop het: a) hulle 

neem dit wat die Here deur Haggai gesê het ter harte (hulle gehoorsaam dit); en (b) 

hulle was vervul met ontsag vir die Here.   

Om hierdie groot waarheid, dat God oor alles regeer, te bevestig, stuur Hy vir Haggai 

met die boodskap na Serubbabel en Jesua toe dat Hy by hulle is en dan gaan God 

self en deur die Heilige Gees vuur Hy die volk aan om die tempel van die Here te 

herbou.  Nadat die volk weer onder die besef gekom het dat hulle vir God en tot die 

eer van God moet leef, is dit God self wat hulle aanvuur om die werk aan die tempel 

te hervat nadat dit vir 15 jaar stil gestaan het. 

Wanneer ons na hierdie eerste hoofstuk van Haggai 1 luister, dan weerklink die 

woorde van Jesus Christus in ons ore.  Daardie besonderse boodskap wat Hy met 

die bergrede gegee het in Matteus 6:33: “Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk 

van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee.”  Juis dit is 

die boodskap wat die Israeliete nie gehoor het nie en wat ons só dikwels vergeet!  As 

gelowige moet ons hele lewe – en in die besonder ons kerk-wees – bepaal word deur 

die koninkryk van God en die eer wat ons aan Christus kan gee deur ons lewens.  

Jesus Christus is die Koning van God se koninkryk en dit is Hy wat moet bepaal hoe 

ons as kerk optree, leef, groei en bou. 

Die lewe van `n kind van God is `n lewenslange proses waarin ek elke dag myself 

meer en meer verloën sodat ek God uit dankbaarheid meer en meer kan eer deurdat 

ek vir Hom en Sy koninkryk lewe.  `n Predikant en kerkraad kan nie `n gemeente laat 

groei nie.  `n Predikant of kerkraad of sinode of klassis bepaal nie die lewe van `n 

gemeente nie en wanneer hy doen moet hy ophou om aan hierdie messias-kompleks 

te ly.  Christus bepaal die groei van sy gemeente en Hy bepaal die lewe van `n 

gemeente.  Dit is net deurdat ons as gemeente die koninkryk van God en die wil van 

God eerste soek in ons hele bestaan, wat ons werklik kan groei, kan gesond wees en 
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God werklik kan eer.  As die Here die huis nie bou nie, gaan ons tevergeefs swoeg 

wanneer ons nie ons hele lewe voor Hom neerlê nie. 

Juis daarom dat God ons deur die gebeure van Haggai leer dat dit Hy was wat vir 

Serubbabel, Jesua en die res van die volk wat oorgebly het aangevuur het om die 

werk aan die tempel van die Here klaar te maak.  Die OAV het dit só mooi vertaal 

deur te sê dat God die gees van hierdie mense opgewek het.  Dit is God, wat deur sy 

Heilige Gees, die gees van die mens opwek, opbuig, lewendig maak en 

herprogrammeer om te bou aan die koninkryk van God hier op aarde. 

Dit is God wat deur sy Heilige Gees elkeen van ons kan opwek om met vreugde en 

toewyding ons lewens uit te giet en oor te gee om te help bou aan die koninkryk 

deurdat Jesus Christus, deur die werk van die Heilige Gees in ons, sy Kerk bou.  

Mag elkeen van ons die diep begeerte en gebede hê om só deur God verander te 

word dat ons met toewyding daarin sal deel dat Jesus Christus deur die Heilige Gees 

sy Kerk bou! 


