Christus komt
terug

En hoe...!!

Weer een Bijbelstudie over de
toekomst
Is dat niet een beetje te veel gevraagd?
Want wat levert de bestudering van de
toekomst aan de hand van profeten uit
het OT ons nu op. We leven toch hier en
nu? We zitten met hedendaagse vragen,
heel andere toch (?) dan die van de
gelovigen in een ver verleden. Wat
hebben profeten uit het Oude Testament
ons, Christenen van nu, te bieden?
Bovendien al die verschillende meningen
erover: Neen de toekomst kent God
alleen. Zo denken velen van ons vandaag
de dag.

Uitnodiging voor de
“Zaterdag

Bijbelstudie Haaglanden”

Maandelijks de 3e zaterdag:

Christus: de komende
Koning - Priester
Aan de hand van
Haggaï en Zacharia

Maar realiseren we ons wel voldoende,
dat de Bijbel laat zien dat geloven
allereerst een relatie-onderhouden-is met
God, en dat het centrum van al Gods
doen en laten de Heer Jezus is. En Hij is
het toch die ons met God verzoende, Die
onze hoop is voor het heden en voor de
toekomst, Die ons daarvoor enthousiast
kan maken omdat Zijn toekomst ook de
onze is?
Daarom is de aandacht voor deze boeken
heel belangrijk, want:
 We komen meer te weten over
Wie God is, in Zijn macht,
heiligheid en liefde, over wat Zijn
plan is met mij, met ons, met
Israel, met heel de aarde.
 We komen vooral steeds meer te
weten over Wie de Zoon van God,
de Messias is, en over Zijn komst
voor Israël en de volken.
 We krijgen zo de kans deze
relatief onbekende boeken in hun
samenhang te bekijken

Opzet studie
We willen proberen de volgende
onderwerpen nader onderzoeken:
- Wat betekent de boodschap van
Haggaï en Zacharia voor hun tijdgenoten
en wat voor ons?
- Welk deel van hun profetie is al vervuld
bij de eerste komst van Christus en is
dus geschiedenis
- Welk deel moet nog vervuld worden bij
Zijn tweede komst en was en is dus nog
steeds profetie, nog steeds toekomst?
Het voorbereidend comité heeft gezocht
naar een geschikte indeling en heeft zich
daarbij de volgende beperkingen
opgelegd:
In het eerste deel van de ochtend ligt de
nadruk op het begrijpen van het
betreffende deel in de gedachtengang
van de oorspronkelijke lezer.
In het tweede deel is er ruimte voor
verschillende invalshoeken:
 Wat zegt het gedeelte over
Christus,
 Welke lijnen lopen er naar het
Nieuwe Testament?
 Wat betekent het onderhavige
gedeelte voor ons, voor mij?
Kernwoorden en begrippen
Uit het boek Haggaï
1. Is het voor u de tijd om in uw
weldoortimmerde huizen te
wonen, terwijl dit huis verwoest
ligt? (1:4;1:9)
2. Maar nu, wees sterk... en gaat
aan het werk, want Ik ben met u,
luidt het woord van de HERE der
heerscharen. (2:5)

Uit het boek Zacharia
1. Niet door kracht noch door geweld,
maar door mijn Geest! zegt de
HERE der heerscharen. (4:6)
2. Zij zullen Hem aanschouwen, die ze
doorstoken hebben. (12:10)
3. En de HERE zal koning worden over
de gehele aarde. (14:9)
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(Haggaï 2:5)

Wie zijn Haggaï en Zacharia?
Haggaï en Zacharia zijn direct betrokken
bij de herbouw van de tempel, na de
terugkeer van het Judese volk uit de
ballingschap. Tegenwerking en
onverschilligheid hadden al spoedig voor
langdurige stopzetting van de
werkzaamheden gezorgd. Haggaï en
Zacharia spoorden krachtig aan tot
hervatting.
Haggaï’s boek is bepaald niet
tijdgebonden: het gaat over het stellen
van de juiste prioriteiten.
Zacharia (uit een priesterfamilie) brengt
met zijn profetie de toekomst duidelijk in
kaart. Hij verwijst expliciet naar de
Messias. Een groot aantal van zijn
voorzeggingen gaan in vervulling in het
leven van Christus.

Programma
20.09.2014

18.10.2014
15.11.2014

17.01.2015
21.02.2015
21.03.2015

18.04.2015

Historische terugblik en
Inleiding op Haggaï en
Zacharia
Waarmerk:
Christus: De Zegelring
Al in het OT:
Christus:
De Engel van Jehova
Heilsbeloften:
Christus: De Spruit
Redder in nood:
Christus: De Verlosser
Rechtvaardig en
zegenend: Christus: De
Koning
Zorg en troost:
Christus: Mijn Herder

Waar:
Conclusie:
Het kan haast niet anders dan dat de
bestudering van Haggaï en Zacharia in hun
context heel verrassend, heel verrijkend
voor ons zullen zijn. Want het helpt de
vraag beantwoorden:
“Wie is God en wat zijn Zijn plannen?”

Van Horvettestraat 1
2274 JW Voorburg
09:00 – 11:30 uur
Contactadres:
Jan Uwland, tel. 015‐2564342
e‐mail: contact@jezusgeeftrust.nl

Hg /Zc

Hg 1-2
Zc 1-3

Zc 4-6
Zc 7-8
Zc 9-11

Zc 12-14

De profetieën van
Haggaï en
Zacharia

