


Doelen van deze avond

2 Tim. 3:16-17:  Heel de Schrift 
is door God ingegeven en is 
nuttig om daarmee te 
onderwijzen, te weerleggen, te 
verbeteren en op te voeden in 
de rechtvaardigheid, opdat de 
mens die God toebehoort, 
volmaakt zou zijn, tot elk goed 
werk volkomen toegerust.                                                

•Historische context

•Een boodschap voor 
het hart

•Profetische elementen



Historische Context
• Naamgeving:  Haggaï, zijn naam betekent ‘feestelijk’.

• Haggaï werkte samen met de profeet Zacharias (Ezra 5:1, 6:14).

• Auteurschap: Zowel de Joodse als Christelijke traditie gaan 
ervan uit dat Haggaï zelf de auteur is.

• Datering: Het boekje bevat vier dateringen in het 
tweede regeringsjaar van de Perzische koning 
Darius (Hag.1:1). 



Genoemde data in Haggaï kunnen aan de hand 
van Babylonische teksten nauwkeurig bepaald 

worden (zie schema):

Tekst Dag Maand Darius’ Jaar Kalenderdatering

1:1 1 6 2 29 aug. 520 v.Chr.

1:15 24 6 2 12 aug. 520 v.Chr.

2:1 21 7 2 17 okt. 520 v.Chr.

2:10 24 9 2 18 dec. 520 v.Chr.



Decreet v/d Perzische vorst Kores (538 v.Chr.)

2 Kron. 36:22-23: 
In het eerste jaar nu van Kores, de koning van Perzië, wekte de HEERE de geest 
van Kores op, de koning van Perzië, opdat het woord van de HEERE, dat Hij bij 
monde van Jeremia gesproken had, vervuld zou worden om door zijn hele 
koninkrijk een boodschap te laten gaan, ook in geschrifte: Zo zegt Kores, de 
koning van Perzië: Alle koninkrijken van de aarde heeft de HEERE, de God van de 
hemel, aan mij gegeven, en Hij is het Die mij heeft opgedragen om een huis voor 
Hem te bouwen in Jeruzalem, dat in Juda ligt. Wie er onder u ook maar tot al Zijn 
volk behoort de HEERE, zijn God, zij met hem en laat hij optrekken.



Komst van Kores 165 jaar eerder door Jesaja 
voorzegd

Jes. 44:28:
Die over Kores zegt: Hij is Mijn herder, en hij zal al Mijn welbehagen 
volbrengen, door tegen Jeruzalem te zeggen: Word gebouwd, en tegen de 
tempel: Word gegrondvest.
Jes. 45:1-2:
Zo zegt de HEERE tegen Zijn gezalfde, tegen Kores, die Ik vastgrijp bij zijn 
rechterhand, om de volken vóór hem neer te werpen, en de lendenen van 
koningen zal Ik ontgorden; om deuren voor hem te openen, poorten zullen 
niet gesloten worden: Zelf zal Ik voor u uit gaan, het oneffene zal Ik 
rechtmaken, bronzen deuren zal Ik openbreken, en ijzeren grendels 
stukbreken (…en verder).



Vlak voor de ballingschap door Jeremia 
voorzegd

Jer. 29:10-11:

Want zo zegt de HEERE: Voorzeker, pas wanneer zeventig jaren 

in Babel voorbij zijn, zal Ik naar u omzien en over u Mijn goede 

woord gestand doen, door u terug te brengen naar deze plaats. 

Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de 

HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, 

namelijk om u toekomst en hoop te geven.



Kores geeft de volgende opdrachten:
• Ezra 1:3:       Hij moedigt de Joden aan om terug te keren naar          

Jeruzalem.

• Ezra 1:3:       Hij moedigt hen aan om de tempel te herbouwen.

• Ezra 1:4-6:   De achtergeblevenen moeten de terugkerenden
financieel ondersteunen.

• Ezra 1:7-11: Hij liet het gerei v/h huis van de Heere uit de 
Babylonische tempels tevoorschijn halen en stelde  
het onder beheer van Sesbazar, de vorst van Juda.



Terugkeer onder leiding van Zerubbabel in 538 v.Chr.

Ezra 2:1-2:  Dit zijn de bewoners van het gewest die optrokken uit 
de gevangenschap van de ballingen die Nebukadnezar, de koning 
van Babel, in ballingschap had gevoerd naar Babel, en die 
terugkeerden naar Jeruzalem en naar Juda, ieder naar zijn eigen 
stad, die mee kwamen met Zerubbabel, Jesua, Nehemia…
Hag. 1:1: Zerubbabel, de zoon van Sealthiël, landvoogd van Juda,”
• Zerubabbel = ‘gezaaid in Babel’. 
•Was uit het koninklijke geslacht van David.
•Was de Kleinzoon van Koning Jojachin die in ballingschap naar 

Babel werd weggevoerd (2 Kon. 24:15).



Zerubabbel

•Wordt in 538 v.Chr. landvoogd van de provincie Juda.

• Richt samen met Jesua en hun broeders de eredienst in 
(eerst herbouw van het altaar Ezra 3:1-5).

• Begint met de herbouw van de tempel, het fundament wordt 
gelegd in 536 v.Chr. (Ezra 3:6-13).



‘Nep nieuws’ Geestelijke strijd
Ezra 4:1, 2, 4, 5, 12 (en verder…)
Toen de tegenstanders van Juda en Benjamin hadden gehoord dat de 
ballingen een tempel bouwden voor de HEERE, de God van Israël kwamen 
zij naar Zerubbabel toe en naar de familiehoofden en zeiden tegen hen: 
Laten wij samen met u bouwen, want zoals u zoeken ook wij uw God … 
Het volk van het land ontmoedigde het volk van Juda en zij joegen hun 
schrik aan bij het bouwen. En zij huurden raadslieden tegen hen om hun 
plan te verijdelen, al de dagen van Kores, de koning van Perzië, tot aan het 
koningschap van Darius, de koning van Perzië … 
Laat het de koning bekend zijn dat de Joden die van u zijn weggetrokken, bij 
ons in Jeruzalem zijn gekomen en die opstandige en slechte stad weer aan 
het opbouwen zijn.



De Boodschap van Haggaï in 520 v.Chr.
• Indeling van het boek:

1e Boodschap: Aansporing om de tempel te herbouwen                    1:1-14

2e Boodschap: Belofte over de Heerlijkheid v/d nieuwe Tempel       2:1-10

3e Boodschap: Belang van gehoorzaamheid en heiliging                     2:11-20

4e Boodschap: Belofte van wereldwijd koningschap o.l.v. de Messias       
van Wie Zerubbabel een type is  2:21-24



1e Boodschap: Aansporing om de tempel te herbouwen

Hag. 1:7-8:

Zo zegt de HEERE van de legermachten: 
Let aandachtig op uw wegen.
Ga het gebergte in, haal hout en herbouw dit huis.                        
Dan zal Ik er behagen in scheppen, en verheerlijkt worden, 
zegt de HEERE.



2e Boodschap: Belofte over de heerlijkheid van de 
nieuwe tempel

Hag. 2:1-10, (8b-10):
Ik zal dit huis vullen met heerlijkheid,                                                              
zegt de HEERE van de legermachten.
Van Mij is het zilver en van Mij is het goud,                                                                  
spreekt de HEERE van de legermachten.
De heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn 
dan die van het eerste, zegt de HEERE van de legermachten. 
In deze plaats zal Ik vrede geven, 
spreekt de HEERE van de legermachten.



3e Boodschap: Belang van gehoorzaamheid en heiliging

Hag. 2:11-20 (2:15, 16, 20):  

Toen antwoordde Haggaï en zei: Zo is dit volk, zo is deze natie voor Mijn 
aangezicht, spreekt de HEERE, en zo is al het werk van hun handen; ja, wat 
zij daar aanbieden, onrein is het! Nu dan, let toch vanaf deze dag en daarna 
aandachtig op …

Ligt er nog zaad in de schuur? Zelfs tot de wijnstok,  de vijgenboom, de 
granaatappelboom toe, en de olijfboom, die geen vrucht gedragen heeft, 
die zal Ik vanaf deze dag zegenen.



4e Boodschap: Belofte van wereldwijd koningschap o.l.v. 
De Messias van Wie Zerubbabel een type is    

Hag. 2:20-24, (2:24):

Op die dag, spreekt de HEERE van de legermachten, 

zal Ik u, Zerubbabel, zoon van Sealthiël, 

Mijn dienaar, nemen, spreekt de HEERE. 

Ik zal u maken tot een zegelring, 

want u heb Ik verkozen, spreekt de HEERE van de legermachten.”



Lessen in Haggai

Uitgave van : 
Uitgeverij Het Zoeklicht 
In samenwerking met:
St. Israël en de Bijbel
Opbrengst komt ten 
goede aan: 
St. Chr. Conf. Centrum 
De Ark in Ter Apel 


