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Haggaï:

 De tempel in Jeruzalem

 Oproep tot actie (tempel bouwen)

 Bemoediging dat God erbij is en het waardeert

Zacharia:

 Het hele land Israël en de hele wereld

 Oproep tot vertrouwen dat God achter de schermen aan het
werk is: een boodschap van hoop.

 Oproep tot vertrouwen dat God Zelf zal komen om alles recht
te zetten: een boodschap van hoop.
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 Groepje teruggekeerden in/rond Jeruzalem

 Familie/vrienden/anderen zijn er (nog) niet

 Gestart met de tempel

 Toen prioriteit gegeven aan eigen huizen

 Verwijt van de HEER

 Oproep via Haggaï: denk na en maak de goed keus, ga aan de
slag.

 Gehoorzaamd aan de oproep: aan de slag gegaan, de herbouw
van de tempel weer hervat (in de 6e maand).

 Dan komt Zacharia (in de 8e maand).
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 “Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Keer terug naar
Mij, dan zal Ik naar jullie terugkeren – zegt de HEER van de
hemelse machten.”
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Hoofdstuk 1 t/m 6 Hoofdstuk 7 & 8 Hoofdstuk 9 t/m 14
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 Moeten we blijven vasten?

 Wedervraag: Voor wie doe je het eigenlijk? Voor Mij of voor
jezelf? (Keer terug naar Mij!)

 Spreek eerlijk recht.

 Wees goed en zorgzaam voor elkaar.

 Onderdruk geen weduwen en wezen.

 Onderdruk geen vreemdelingen en armen.

 Wees er niet op uit om een ander kwaad te doen.

 Zo is het hart van de HEER, zo ziet Hij ons graag.
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 Vers 1: “Ik brand van liefde voor Sion; met vurige liefde neem
ik het voor haar op. Ik keer terug naar de Sion en kom in
Jeruzalem wonen.”

 Vers 9: Houd vol!

 Vers 13: Wees niet bang en houd vol!

 Vers 15: Wees niet bang!

 Spreek de waarheid tegen elkaar.

 Bewaar de vrede door eerlijk en rechtvaardig recht te spreken.

 Wees er niet op uit om een ander kwaad te doen.

 Laat je niet verleiden tot meineed.
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 Vers 19: “De vastendagen … zullen veranderen in blijde
feestdagen vol vreugde en vrolijkheid. Maar let wel: houd de
vrede en de waarheid in ere.”
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Hoofdstuk 1 t/m 6 Hoofdstuk 7 & 8 Hoofdstuk 9 t/m 14

 “Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Keer terug naar
Mij, dan zal Ik naar jullie terugkeren – zegt de HEER van de
hemelse machten.”


