
REEKS: Wat vra God van jou in 2020? 

TEMA: Oorkom moedeloosheid … 

 

“Daarop het Haggai, die boodskapper van die Here, kragtens die boodskap van 
die Here, met die volk gespreek en gesê: Ek is met julle, spreek die Here. En 

die Here het die gees van Serubbábel, die seun van Seáltiël, die goewerneur van 
Juda, en die gees van Josua, die seun van Jósadak, die hoëpriester, en die gees 

van die hele oorblyfsel van die volk opgewek.”                                                               
Haggai 1:13-14a (AOV) 

 

“En toe het hulle gekom en die werk begin aan die huis van die Here van die 
leërskare, hulle God.”                                                                                                     
Haggai 1:14b (AOV) 

 

DIE WORTEL VAN MOEDELOOSHEID 

 

“Is daar nog enigiemand wat kan onthou hoe hierdie huis, die tempel, vroeër gelyk 
het? Hoe vergelyk die tempel nou met daardie een van vroeër?                          

Daar is geen vergelyking nie, nie waar nie!”                                                                                       
Haggai 2:3 (NLV) 

 

TWEE OORSAKE VAN MOEDELOOSHEID 

1. Vergelyking 
2. Gebrek aan vordering  

 

HOE MAAK EK MET MOEDELOOSHEID? 

 

“Maar nou, Serubbabel, skep moed, sê die Here, en jy Jesua seun van Josadak, 
hoëpriester, skep moed, en julle almal, burgers van die land, skep moed, sê die 
Here! Begin met die werk, want Ek is by julle, sê die Here die Almagtige. My 

belofte wat Ek met die uittog uit Egipte aan julle gemaak het, sal Ek nakom:           
my Gees sal altyd by julle bly. Moenie bang wees nie!”                                                                         

Haggai 2:4-5 (NAV) 

 

SKEP MOED 

BEGIN DIE WERK  



“Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, 
sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel.”                                                         

Galasiërs 6:9 (NAV) 

 

“Die toekomstige heerlikheid van hierdie huis sal groter wees as die vroeëre, sê 
die Here van die leërskare; en op hierdie plek sal Ek vrede gee,                          

spreek die Here van die leërskare.”                                                                                 
Haggai 2:9 (AOV) 


