
1

HOOP

PLOETERAARS
VOOR





Ploeteren

veel inspanningen 
met weinig voldoening 

of blijdschap



Lezen Haggaï 1:6



Wat was er gebeurt?

597

587

538

536

518

Ballingschap: 1e deportatie (o.a. Daniël)

Ballingschap: 2e deportatie en verwoesting Jeruzalem

Koning Kores: oproep aan de Joden om terug te keren 

naar Jeruzalem en de tempel te herbouwen (Ezra 1:1-5)

Start tempelbouw (Ezra 3:8)…

maar er komt tegenstand en de bouw stopt (Ezra 4:1-24).

Haggaï ontvangt woorden van God (Ezra 5:1)



Lezen Haggaï 1:7-11



Wat is het probleem?

• Ze hebben de opdracht van God niet uitgevoerd

• Hun focus ligt op hun eigen huis; op zichzelf

• Er is geen ruimte voor God gemaakt

• En… ze ploeteren nu maar door…



Stappenplan uit Haggaï voor de ploeteraars:

1. Ruimte maken

2. Regie geven

3. Volhouden



Stap #1. Ruimte maken

Wat zat er in de weg?

• De focus was op zichzelf (Hag 1:9)

• Tempelbouw ligt stil, geen ruimte voor 

God (Hag 1:9)

• Ze waren bang voor God (Hag 1:12)

• Ze leefden niet naar Gods geboden
(Hag 2:13-15)



Stap #1. Ruimte maken 

Letterlijk: plek, tijd 

Geestelijk: bekeren, nieuw zicht op God

Blik vooruit: “let toch op vanaf deze dag”
(Hag 2:16)



Stap #2. Regie geven aan God

Lezen Haggaï 1:14

✓ En de Heere wekte de geest op van…

✓ God zet nieuwe generaties in;

de zonen van…

✓ God werkt door het hele volk en 

door verschillende taken/functies



Stap #2. Regie geven aan God

Hij is de initiatiefnemer die ons wil leiden 

in goede werken die Hij heeft klaar 

gemaakt voor ons om te doen (Ef 2:10)



Stap #3. Volhouden

God bemoedigt Zijn volk (Hag 2:5-6)

• Wees sterk

• Werk door

• Ik ben met je (de Heer van de legermachten)

• Herinner je Mijn verbond

• Mijn Geest is in jullie midden

• Wees niet bang



Stap #3. Volhouden

Het boek Haggaï eindigt met Gods 

bemoedigende belofte dat Zijn Zoon zal 

regeren over de hemel en de aarde 
(Hag 2:22-24)





Hopeloos ploeteren - of -

door God gezegend aan de slag?

1. Maak ruimte voor Hem

2. Geef Hem de regie

3. Houd vol in en door Hem
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