
Donderdag 1 November 
Skrifgedeelte: Haggai 1:1-15 Fokusgedeelte: Haggai 1:1-6 

Maak seker dat jou prioriteite reg is! 
Toe iemand by geleentheid aan ’n gelowige fietswinkel-eienaar gevra het wat hy 

nou eintlik op aarde doen, het hy geantwoord: “Ek neem deel aan ’n wedloop wat voor 
die troon van God moet eindig, maar op pad daarheen maak ek ook ’n paar fietse 
heel.” 

In hierdie mooi antwoord word die saak van prioriteite duidelik aan die orde gestel. 
Dus: Wat staan voorop in jou lewe, en wat kom agterná? 

Die profeet Haggai skilder vir ons ’n somber toneel van teenstrydighede. Dit blyk 
dat die mense van Juda ’n groot probleem met hulle prioriteite gehad het. Hulle was 
’n geruime tyd reeds terug uit die Babiloniese ballingskap. Soveel so dat hulle eie 
“pragtige huise” reeds grootliks herbou was. Net maar: Terwyl hulle sélf luuks gewoon 
het, het die tempel … die Here se huis … nog in puin gelê! 

Dink daaraan dat die tempel alles te make gehad het met die verbond wat God met 
sy volk opgerig het. Dit was die sigbare simbool van die feit dat die God van die 
verbond in die midde van sy volk gewoon het! Toe die tempel dus vernietig is, is die 
verbond daarmee saam verbreek en die voortsetting van die Ou-Testamentiese 
Koninkryk is opgehef. 

Indien die volk die verbond wou herstel, spreek dit vanself dat die herbouing van 
die tempel hulle hoogste prioriteit moes wees! Dit gebeur egter nie. Hulle eie, 
selfsugtige belange kry voorrang, en daarom loop alles verder skeef. Die volk bring 
eintlik ’n dubbele straf oor hulleself: enersyds is die oeste teleurstellend klein, en 
andersyds kan hulle ook niks geniet van dít wat hulle wel gehad het nie. 

Maak seker dat jy God se eer voorop in jou lewe stel. Dan … so het Jesus dit ook 
in sy Bergrede bevestig … gee Hy vir jou al die ander dinge in jou slaap! 
Sing: Skrifberyming 17-1:1, 5, 6 
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