
Preek Jan Steyn 30 Augustus 2015. 

Teks: Haggai 1 (Mattheus 6:33) 

Tema: Waar staan God in jou lewe? (Prioriteite) 

Inleiding: 

Ons almal sukkel maar met ons prioriteite. Daar is soveel goeie en belangrike dinge in ons lewens 

waarvoor ons eenvoudig nie tyd het nie. Spandeer ek meer tyd aan een aspek van my lewe, is tyd vir 

iets anders net soveel minder. Ons sukkel ook soms om die onderskeid te maak tussen wat die 

belangrikste is tussen al die dinge wat ons moet doen. Wat is eerste en wat is laaste? Die gevolg is jy 

gee maar baie keer eerste aandag aan wat dringend is- wat keerdatums het en wat jou 

werksekuriteit kan beïnvloed as jy dit nie klaar kry nie of daardie taak wat jou in die moeilikheid by 

die skool sal bring as jy dit nie afhandel nie.  So verloor ons baie keer die belangrikste dinge omdat 

die dringende eerste aandag kry. The urgent things replaces the important things. Daarom hardloop 

ek al hoe vinniger om die dringende dinge gedoen te kry, maar ek het hierdie sterker en sterker 

vermoede die onderbou van my lewe, die fondasie van my lewe, hier waar die belangrikste dinge 

afspeel, is besig om uitmekaar te val. 

Stephen Covey maak in sy boek First things first hierdie mooi onderskeid tussen jou lewe beheer laat 

word deur die horlosie of deur die kompas. Your life is ruled by the clock or by the compass. Die 

waarheid is dat ons lewe baie keer regeer word deur die horlosie teen die muur of om ons pols. Ons 

dink as ek net vinniger die goed kan doen wat ek gedoen moet kry, sal my lewe in beheer wees en ek 

weer beheer hê oor my tyd. Om te lewe volgens die kompas, beteken om daardie dinge wat my lewe 

werklik sin en rigting en vastigheid gee, eerste te plaas en die horlosie-dinge daarna. 

 Die volk van die Here sukkel ook met prioriteite: 

Ons sien in Haggai 1 dat die volk van die Here ook gesukkel het met hul prioriteite. Ons sien die volk 

van die Here het swaar gekry in hierdie tyd wat Haggai geskryf het. Haggai se profesie is gelewer so 

520 voor Christus, so 15 na 20 jaar vandat die volk van die Here uit die ballingskap in  Babilon 

teruggekeer het na Jerusalem toe. Die volk het terug daar in Jerusalem maar baie min van die 

voorspoed en seëninge wat profete soos Jesaja beloof het , na die ballingskap daar in hul eie land 

beleef.  Grootskaalse ontnugtering was aan die orde van die dag vir die teruggekeerde ballinge. Ons 

lees van misoeste en tekort aan kos wat eintlik mos hand aan hand gaan- as die oes sleg is, is die kos 

min. Diegene wat as dagloners by ander mense gaan werk het, het die ervaring gehad dat hulle met 

hierdie stukkende beursies geloop het- hulle kon nie naastenby uitkom met hulle salaris nie. Die volk 



dink hulle is besig met die regte prioriteite, om hul lewens te probeer herbou, om hulle kinders groot 

te maak en hul boerderye en besighede aan die gang te hou in hierdie moeilike omstandighede. Dis 

tog seker die eerste en belangrikste dinge waartoe God hulle geroep het in hulle tyd en 

omstandighede. 

Dan kom die Woord van God lees ons in vers 1 tot hierdie mense. Nie die Woord van Haggai nie- Hy 

bring God se Woord vir die volk. Hy praat met die goewerneur van Juda en met die hoëpriester van 

Israel, maar ook met die hele volk. Op hierdie stadium is Juda onder beheer van die magtige Persiese 

ryk- sy woord was wet. Nou kom die woord van  (vers 2) die Here die Almagtige, Een wat magtiger as 

die Persiese ryk was, tot die volk. 

Die Here se boodskap deur Haggai is dat die tempel in Jerusalem herbou moet word en dat nie 

langer daarmee uitgestel moet word nie. Dit moet hulle eerste prioriteit wees en nie die opbou en 

herstel van hul eie lewens nie.   

Hoekom was die herbou van die tempel so belangrik? 

Ons mag dalk vra hoekom was dit juis so belangrik om die tempel te herbou. Die mense sou die Here 

tog sekerlik sonder die tempel ook kon dien. Die tempel wat in Salomo se tyd gebou is, is in rondom 

600 voor Christus deur die Babiloniërs vernietig toe hulle Jersusalem oorwin het. Toe die tempel 

afgebreek en vernietig is, het die mense van Juda gemeen God het ook padgegee. Want die tempel 

was gesien as Sy aardse woonplek of troonsaal. As die tempel afgebreek word, sou God Sy aardse 

woonplek kwyt wees en dus iewers anders heen moes gaan. 

Deur die tempel te herbou, sou die volk getuig dat hulle verlang na God se teenwoordigheid onder 

hulle en dat hulle ernstig is oor hulle verhouding met hierdie God. Deur die tempel in sy vervalle 

toestand te laat bly, sou hulle getuig dat hulle baie min voel vir hulle geloof en vir die God wat hulle 

aanbid. Want die tempel was op daardie stadium die sentrum en groot simbool van hulle geloof. Dit 

was die teken en simbool van daardie tyd dat die heilige God by en tussen Sy mense woon. Net soos 

wat die wolk- en vuurkolom en die tabernakel in die woestyn tekens van God se teenwoordigheid by 

Sy volk was. 

Hoekom het die volk op hierdie stadium nog nie die tempel herbou nie? 

Die eerste rede lees ons in vers 2: Die tyd is nie reg om die tempel te herbou nie. Ons moet eers ons 

eie lewens na die ballingskap herbou. Jy moet ook darem seker jou eie huis bou en in orde kry voor 

jy God se huis in orde kry. Die kern hier is selfsug en eiegerigtheid. Die eintlike rede is dat ander 

dinge eenvoudig belangriker as die Here is. Die Barna groep in Amerika doen navorsing onder 



Christene en nie-Christene en onder kerkgangers en nie-kerkgangers oor geloofsake. In 2005 het 

hulle onder die vraag waar staan geloof in God op jou lys van prioriteite, die antwoord gekry dat net 

15% van Amerikaners geloof in God aan die bopunt van hul prioriteitslys gehad het. 

´n Tweede rede is dat die volk sou kon aanvoer hulle het nie die hulpbronne nodig om die tempel 

te herbou nie. Vakmanne wat aan die tempel gewerk het, sou betaal moes word. Hulle sou baie van 

hul tyd net aan hierdie een projek moes spandeer. As jy self sukkel om finansieel kop bo water te 

hou, hoe dra jy nog by vir die tempelbou fonds? Daar was hout en allerhande materiale nodig om die 

tempel te herbou. Hulle sou tyd wat hulle kon werk en geld maak moes neem om hierdie materiale 

bymekaar te maak of al hulle vrye tyd daarvoor gebruik. 

´n Derde rede hoekom hulle nog nie die tempel gebou het nie, is omdat hulle gewoond geraak het 

om sonder die tempel te leef. Hulle het nog steeds op die plek waar die vernietigde tempel gestaan 

het bymekaar gekom vir aanbidding. Maar daar was tog geen tempel in Babilon nie. Hulle het 

sommer onder bome of in mense se huise saamgekom. Dis soos beurtkrag- dit pla ons nie meer so 

erg soos aan die begin nie- ons het gewoond geraak dat dit eenvoudig deel van ons werklikheid gaan 

wees. 

Vierdens het die volk in Nehemia se tyd met die herbou van die tempel begin. Hulle het egter baie 

teenstand van buite gekry- van ander volke in die omgewing en van die mense wat in die omgewing 

ingetrek het terwyl hulle in ballingskap was. Die teenstand was te veel en die struikelblokke te 

moeilik om te oorkom en hulle het maar toe die bouwerk gelos. 

Daar was vyfdens ook ´n goeie godsdienstige rede hoekom hulle die herbou van die tempel gelos 

het. Profete soos Esegiël wat in die ballingskap tyd opgetree het, het die argument gehad dat die 

Messias as Hy eendag kom die tempel in Jerusalem en die aanbidding daarin sal herstel. Om die 

tempel te herbou, sou dus teen Esegiël se profesie indruis. Dis hoe hulle in elk geval gekies het om 

Esegiël se profesie te interpreteer. Ons gebruik mos ook maar die Bybel om ons gedrag of gebrek 

een commitment goed te praat. 

Wat gebeur as God nie in die sentrum (middelpunt) van jou lewe is nie? 

Hierdie volk het na die ballingskap probeer inrig sonder dat God prioriteit in hul lewens was. God 

was vir hulle net hierdie randfiguur so op die agtergrond iewers. Wat gebeur as jy so probeer leef?  

As God nie in die middelpunt van jou lewe staan nie sal niks wat jy doen of aanpak, jou enige 

werklike bevrediging gee nie- Julle het baie gesaai, maar min geoes, julle het geëet, maar nie 

genoeg gekry nie, julle het gedrink, maar dors gebly, julle het klere aangetrek, maar nie warm 



geword nie, julle is soos ´n dagloner wat sy loon in ´n stukkende beursie steek. As God nie in die 

middelpunt staan nie, stel jy ander goed soos werk of geld of familie in die middelpunt om vir jou te 

probeer gee wat net God jou kan gee. Dan moet hierdie ander goed die sin en volheid in jou lewe 

gee wat net God jou kan gee. 

As God nie in die middelpunt staan nie, sien jy nie jou eie selfsug of eiebelang nie. Die Here en Sy 

Woord het nie vir die volk in die middelpunt van hul bestaan gestaan nie. Hulle kon daarom nie sien 

hoe selfgerig hul lewens geraak het nie- hulle het net gebou aan hul eie koninkrykies en God se 

koninkryk en koningskap vergeet. Hulle eie huise het mooi aangekom, maar die tempel was nog 

steeds net hierdie vergete ruïne. Die moeilike omstandighede was eintlik God se oordeel oor die feit 

dat die tempel nog nie herbou was nie. As God en Sy Woord in die middelpunt van jou lewe is, sien 

mens eenvoudig makliker jou eie selfsug en eiegerigtheid, jou ekkerigheid raak. 

As God nie in die middelpunt van jou lewe is nie, hoor jy nie en sien jy nie wat God vir jou probeer 

sê of wys nie. Die volk het hul moeilike omstandighede gebruik as verskoning om nie die tempel te 

bou nie. God vra deur die profeet hulle moet ter harte neem, probeer verstaan wat met hulle gebeur 

het en hoekom dit gebeur het. God het die moeilike omstandighede en die misoeste en krisisse op 

hul pad gebring. So verduidelik Haggai: Dit is oor julle dat die hemel sy reën en die aarde sy opbrengs 

teruggehou het. Ek het droogte laat kom oor die land en oor die berge, die koring, die wyn en die 

olie en oor die opbrengs van die land, oor mens en dier en oor alles waarmee die mens hom besig 

hou. Die feit dat God nie eerste in hul lewens was nie, het die krisisse veroorsaak. 

As God nie in die middelpunt van jou bestaan is nie en krisisse kom, het jy met hierdie 

Vreemdeling te make. God bly soms vir ons half hierdie Vreemdeling omdat ons Hom net wil soek 

en wil nader as ons in ´n krisis of diep in die moeilikheid is. Dan is Hy vir ons vreemd en ons weet nie 

of Hy ons kan of wil help nie, want ons het nie dag vir dag Sy Woord gelees en by Hom stil geraak en 

weer en weer besef dat Hy my liefhet en dit goed met my bedoel nie. Sy woorde aan Moses in 

Eksodus 33 is ook Sy woorde aan my en jou: Ek is jou goedgesind en Ek ken jou op jou naam. 

Die laaste en in aansluiting by ons tema: As God nie in die middelpunt van jou bestaan is nie, gaan 

jy altyd sukkel met prioriteite. As God in die middelpunt van jou lewe is, val die ander dinge of 

prioriteite ook makliker in plek. Skielik weet ek wat ek eerste met my geld of salaris moet maak. Ek 

vra nie net dan meer- wat moet ek met hierdie geld maak nie, maar vir wie moet hierdie geld seen of 

bless. Skielik weet ek beter waar werk en gesin en vrye tyd of me time inpas. Want ek self (of my 

selfsug) of ander mense is nie meer in beheer en vertel my wat ek met my tyd moet maak nie. Dit 

alles beteken sekerlik nie ek en jy gaan nie sterk keuses rondom ons tyd en wat eerste in ons lewens 



kom, moet maak nie. C.S. Lewis het eenmaal geskryf gejaagde mense is lui. Hulle is nie bereid om die 

keuses te maak tussen wat die belangrikste is en wat dringend is nie. 

Die gedeelte verduidelik natuurlik ook mooi wat gebeur as God terug in die middelpunt van ons 

bestaan kom. Jy neem ter harte wat Hy met jou lewe en gawes of met die gemeente wil doen (vers 

12). Jy begin leef in gehoorsaamheid. Jy word opnuut vervul met ontsag vir die Here (vers 12). Jy 

besef die belofte van die Woord dat God by jou is. Jy begin leef uit Sy krag en teenwoordigheid by 

jou. Die gevolg is dat die Here jou deur Sy Gees aanvuur, soos wat Hy met SY volk in Haggai se tyd 

gedoen het. En dan gaan doen jy die werk wat God van jou vra- dan gaan jy in die berge in en gaan 

kry hout vir die tempel. 

Slot: 

Hoe kom Haggai 1 uit by ons tyd en omstandighede en by jou en my lewe vandag? Sekerlik is die 

kruks van Haggai 1 se boodskap ook op jou en my van toepassing. 

Plaas God eerste in jou lewe. Laat jou verhouding met Hom die eerste prioriteit in jou lewe wees. 

Dan weet jy ook wat vir die res belangrik is en nie belangrik is nie. Dan het jy ook die krag en die 

moed om die keuses te maak om die eerste dinge eerste te stel. Dit leer die Nuwe Testament ons 

baie mooi in Mattheus 6:33: Beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God 

en Hy sal julle ook al hierdie dinge gee. (kos, klere, daaglikse behoeftes). Miskien het Haggai my ook 

herinner dat ons verskonings vandag hoekom ons die Here nie voluit kan dien nie, nie baie anders is 

as dié van die Israeliete nie- veral as dit kom by ek het nie tyd nie, of nou is nie die tyd nie. 

Miskien ervaar jy ook hierdie onvergenoegdheid in jou lewe al is daar baie mooi dinge in- dit gaan 

finansieel goed en met jou gesin en familie goed en goed by die werk en die skool. Maar hier diep in 

die fondament of basis van jou lewe is iets missing. Waar staan God in jou lewe? 

God vra sekerlik nie vandag van ons om  vir Hom een of ander tempel of kerkgebou op te rig sodat 

Hy eer kan ontvang en tevrede kan wees nie. Die tempel van die Ou Testament is vervang deur God 

se Seun. Hy vertel self dat Hy die tempel sal afbreek en in drie dae weer sal opbou. Daar het Hy van 

die tempel van Sy eie liggaam gepraat. Jesus is die weg, die mensplek waar ons God en Sy genade vir 

ons ontmoet en leer ken. 

Tweedens word ek en jy en die kerk die tempel van God genoem deur Paulus. 1 Kor. 3: 16: Weet 

julle nie dat julle die tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie? Ons is nou ook die 

mensplek waar God deur Sy Gees woon en waar mense Hom kan ontmoet.  



As ons God vandag wil vereer, moet ons in hierdie persoonlike verhouding met Hom leef waar Jesus 

se voorbeeld ons gedrag bepaal. Ons moet sorg vir Sy kerk- vir die liggaam van Christus wat die 

tempel van die Gees is en daarom moet ons sorg vir ons medegelowiges. En ons moet so leef dat 

ander mense God in ons lewens en optrede kan raaksien en herken. 

Hierdie gedeelte roep jou en my tot selfondersoek. Dit vra: Hoe spandeer jy jou tyd? Wat is eerste 

en laaste in terme van jou tydsbesteding? Is geloof en jou verhouding met God miskien soos iemand 

geskryf het net hierdie slice of life, not the center? Hoe spandeer jy jou geld wat eintlik God se geld 

is? Waaraan dink jy die meeste? Wat vul jou gedagtes die meeste? Dit getuig baie keer die hardste 

wat ons afgode is. Hoe spandeer ek my vrye tyd? Getuig dit ook dat ek aan Jesus behoort? 

Miskien hoor jy vandag jy moet hierdie koersaanpassing in jou lewe maak, dat jou prioriteite nie in 

lyn is met God se prioriteite nie. Onthou waar Haggai 1 ook nog op jou van toepassing is. Dat God by 

jou is. En dat dit jou sal dra en sal versterk en sal bemoedig. En dat Hy jou en my deur Sy Gees sal 

aanvuur om te leef tot Sy eer. Om so die moeilike keuses te maak oor jou tyd en prioriteite en dit 

gehoorsaam deur te voer. 

Amen. 

 

 

 

 

 


