
Habakuk 
 
Aan het begin van deze preek vertel ik jullie in 4 minuten tijd het verhaal van het boek 
Habakuk. Habakuk en God wisselen elkaar af. 
 
___________________________ 
 
Habakuk: 
Jahweh, U bent wie U bent. U zal zijn wie U zal zijn. U zal er altijd zijn voor Uw volk.  
En toch… 
Hoe lang roep ik U al om hulp? U doet niets.  
Hoe lang zeg ik U al dat er gruwelijk geweld is in Juda? U verandert niets. 
Alles wat goed en juist is, wordt kapotgemaakt door wat verkeerd is. 
 
God: 
Kijk eens naar de landen rondom jou. Er gaat iets verschrikkelijks gebeuren. 
De Babyloniërs zullen komen. Een volk dat supergrof is, dat de gruwelijkste dingen doet.  
Ze zullen veel mensen gevangen nemen en doden. Zelfs belangrijke koningen kunnen hen 
niet tegenhouden. Ze zullen in een razendsnel tempo veel landen veroveren.  
 
Habakuk: 
Ik ben heel blij dat U de oneindige Jahweh, mijn God, mijn Heilige bent, want U bent sterker 
dan de Babyloniërs. We zullen niet helemaal uitgeroeid worden.  
U stuurt de Babyloniërs, ook naar ons. Dat is Uw antwoord. Dat is Uw straf, omdat hier 
geweld is, omdat het goede hier kapotgemaakt wordt. 
Dat vind ik toch maar bizar. U kan niet tegen onrecht, maar U stuurt een volk dat nog 
slechter is dan ons om ons te straffen. Daar begrijp ik niets van. 
 
Tussen: 
Habakuk ging op een toren staan om te wachten op Gods antwoord. 
 
God:  
Ik ga je een visioen geven. Iets dat zeker zal gebeuren, ook al duurt het een tijd. Jij moet dat 
duidelijk opschrijven, zodat mensen die voorbijkomen het gemakkelijk kunnen lezen.  
 
Er zijn twee mogelijkheden.  
Ofwel heeft iemand geloof in Mij en dan zal hij blijven leven.  
Ofwel is iemand hoogmoedig, trots, zonder geloof in Mij. Zo iemand zal sterven. 
 
Er zal ongeluk komen over de Babyloniërs. Zij leven om te roven, bloed te vergieten, te 
doden. Zij zijn hoogmoedig en trots. Zij zullen zelf beroofd en gedood worden. Zij 
vertrouwen op zelfgemaakte beelden. Ze zullen kennismaken met de wraak van de levende 
Jahweh, die in Zijn tempel woont. 
 
Wie Mij ontmoet, moet stil zijn. Heel de aarde zal stil zijn voor Mij. 
 
Habakuk: 



Ik schreef een gebed in de vorm van een lied.  
 
Jahweh, U bent wie U bent.  
Toen ik hoorde wat U zei en wat U zal doen, kreeg ik diep ontzag voor U.  
 
De heilige God van de goden kwam uit het zuiden.  
Het licht van zijn macht straalde aan de hemel 
Zijn glans verlichtte de hele aarde 
Licht was rondom hem, zo fel als de zon 
Bliksemstralen schoten weg, 
ze kwamen uit zijn sterke hand. 
 
Bergen en rivieren moesten wijken voor Hem. 
Volken beefden voor Zijn komst. 
 
De vijand komt om ons te vernietigen, maar U zal de vijand vernietigen. 
 
Ik zal rustig wachten tot de Babyloniërs komen, tot zij ons aanvallen. 
Zelfs al is onze hele oogst weggeveegd en hebben we niets meer te eten, 
toch zal ik juichen, omdat ik uitkijk naar de Jahweh, de God van de goden, die ons zal 
redden. 
Jahweh de Heer is mijn kracht. 
 
___________________________ 
 
 
Ik wil stilstaan bij drie punten: 
 PP1 

- Onbegrip en angst 
- Gods reactie 
- Habakuks reactie 

 
Onbegrip en angst 
Onbegrip over Gods handelen 

- Lezen: 1:2-3 Habakuk begrijpt niet dat God zwijgt, dat Hij het onrecht laat bestaan in 
zijn land. 

- Lezen: 1:13 Habakuk begrijpt Gods oplossing niet, dat Hij het onrecht laat bestraffen 
door een volk dat nog slechter is. 

 
We herkennen allemaal wel die gedachten, neem ik aan. We begrijpen God niet altijd… 
sommigen zeggen misschien dat ze Hem altijd niet begrijpen. Er staan zaken in de Bijbel die 
ik niet begrijp. Er gebeuren dingen in deze wereld, in mijn leven die ik niet begrijp. Dingen 
die nauwelijks te verklaren zijn als je gelooft in een almachtige God.  
 
Habakuk had dat ook. God, U bent toch een rechtvaardige God. Habakuk zegt: Als U ziet dat 
Uw volk onrechtvaardig handelt, waarom doet U dan niets? Dat begrijp ik niet. Ah, U doet 



toch iets, U zal de Babyloniërs sturen om ons te straffen. Dat begrijp ik al helemaal niet. Die 
kerels zijn nog veel slechter dan Uw volk. Onbegrip. 
 
Onbegrip kan ons geloof, ons vertrouwen in God verlammen. We kunnen de dingen die we 
zien gebeuren niet koppelen aan een goede, rechtvaardige God, we begrijpen God niet en 
we verliezen ons vertrouwen in Hem. Hoe kan ik vertrouwen op Iemand die zulke dingen 
toelaat? Een vraag die vaak gesteld wordt. Misschien is dit herkenbaar voor u. 
Onbegrip kan ons geloof, vertrouwen verlammen. 
 
Habakuk zag dat de Babyloniërs zijn land Juda zouden komen straffen. Dat moet een 
verschrikkelijk beeld geweest zijn. Stel het je maar eens voor dat God dit zou zeggen tegen 
jou: ‘Ik ga een straf brengen over dit land, omdat er zoveel onrecht is. Een volk dat de 
gruwelijkste dingen doet, zal de straf uitvoeren. Als een stormwind zullen zij over België 
razen; terreur, dood, gruwelijkheden zal jullie deel zijn.’ God, meent u dat? Wat gaat er met 
mij gebeuren, met mijn gezin, met mijn huis, mijn job, …? Onzekerheid! Angst!  
 
Ondanks dat we het zo goed hebben hier, is er toch best veel angst.  

- Angst om niet meer mooi gevonden te worden.  
- Angst voor een ziekte die je kan krijgen.  
- Angst om niet meer populair te zijn.  
- Angst om je job te verliezen.  
- Angst om oud te worden. 
- Angst voor vreemdelingen.  

Samengevat: Angst dat we voor een groot of klein deel kwijtraken wat we hebben. Dat kan 
gaan over een gevoel van veiligheid of rust dat we dreigen te verliezen, een deel van ons 
bezit, auto, huis, iemand uit ons gezin, familie, vriendenkring die dreigt weg te vallen.  
Die angst kan ons geloof, ons vertrouwen in God verlammen.  
 
Ik heb mezelf de vraag gesteld of dat in mijn leven aanwezig is en jawel… ik zie sporen van 
angst. En ik zie ook hoe die in relatie staan met de strijd om te vertrouwen op God. Dat zijn 
soms echt banale dingen. Ik heb jullie al wel eens verteld dat ik het moeilijk heb met het 
lawaai van de buren of het geblaf van hun hond. Op lastige momenten zie ik allerlei 
scenario’s, waarin het probleem alleen maar erger wordt. Om maar te zeggen dat angst ook 
in kleine dingen kan zitten. Op zo’n momenten is er weinig vertrouwen op God te vinden, 
weinig van Zijn eigenschappen. 
 
Een vergelijking: Enkele jaren gelden maakten we tijdens onze vakantie een aantal stevige 
wandelingen. Soms langs steile hellingen waar losse leistenen lagen. Het pad was eigenlijk 
niet echt aanwezig; je moest gewoon een weg zoeken over die stenen. Als je voorzichtig was, 
geen probleem. Onze dochter was niet zo zeker en telkens we aan zo’n strook kwamen, 
moest ik haar hand vasthouden om haar erover te helpen. Veel deed ik niet; vooral de 
zekerheid geven dat er hulp in de buurt was. Met mijn hulp is ze overal zonder problemen 
over geraakt. 
Ze zou ook zo bang geweest kunnen zijn dat ze haar vertrouwen in mij, in mijn hulp, zou 
verloren zijn. Dan zou ze niet verder zijn kunnen gaan.  
 



Angst verlamt mensen. Angst zorgt ervoor dat mensen niet verder kunnen… dat het 
vertrouwen in God verdwijnt, dat ze niet kunnen ontdekken wat God nog te geven heeft, 
omdat ze blijven bij wat hen het idee geeft dat ze veilig zijn. Angst zorgt ervoor dat het 
moeilijker wordt om volgeling van Jezus te zijn.   
 
In het verhaal van Habakuk zien we dat er onbegrip is. Angst zien we bij Habakuk niet zozeer 
terug, maar ik kan me goed voorstellen dat de woorden van het visioen wel angst 
teweeggebracht hebben bij het volk. Wat zal er gebeuren?   
 
Gods reactie 
God reageert op Habakuks klachten. Habakuk krijgt een visioen dat erg duidelijk 
opgeschreven moet worden. Het moet voor iedereen die passeert zichtbaar zijn. Zoals de 
grote borden langs wegen; vooral in Amerika. 
 PP2 
  
God laat zich vooral zien als Overwinnaar, Hij is sterker dan wie of wat ook, Hij is de 
schepper. Zijn handelen is soms onnavolgbaar, maar… de uitkomst ligt vast (lezen: 2:2-5; 14). 
Het visioen dat God aan Habakuk geeft, is onafwendbaar. Het kan even duren, maar God zal 
ervoor zorgen dat het werkelijkheid wordt. Hij is groter dan wie of wat ook. Het zal 
gebeuren.  
 
Er zijn twee mogelijkheden om hiermee om te gaan: 

- ofwel geloof je 
- ofwel is er hoogmoed en trots 

 
Geloof: Een rechtvaardige zal leven door zijn geloof.  
Als je de kern van het visioen wil hebben, dan kom je bij 2:4 uit (lezen).  
 PP3 
Dit geeft de juiste verhouding weer die er tussen gelovige en God moet zijn: geloof. Je zou 
kunnen zeggen dat dit een ruwe vorm van het evangelie is. Dit vers wordt in het Nieuwe 
Testament ook geciteerd; door Paulus in Romeinen en Galaten. Daar is het contrast met een 
relatie tot God die gebaseerd is op prestaties. Ik vind het prachtig als ik dit soort verzen lees 
in het Oude Testament. Ook toen al was het Gods verlangen dat de mens een 
vertrouwensrelatie zou hebben met Hem.  

- Er kan onbegrip zijn tegenover God,  
- er kan angst zijn omdat er bepaalde dingen gebeuren in ons leven of omdat we 

denken dat bepaalde dingen zullen gebeuren,  
maar we moeten dat vertrouwen in Hem, dat geloof in Hem vasthouden ondanks de 
situatie. Hij is Overwinnaar. We zien het niet altijd zo duidelijk, maar Hij is het wel.  
 
Hoogmoed/trots: Een hoogmoedige, onoprechte, trouweloze en trotse man wacht de dood. 
Het is in dit verhaal duidelijk dat de Babyloniërs degenen zijn die zullen sterven. Een groot 
deel van het visioen dat Habakuk krijgt, bevat uitspraken over het ongeluk dat de 
Babyloniërs over zich heen zullen krijgen: ‘Wee’, staat er. Ze zullen hun straf niet ontlopen; 
al hun gruwelijkheden zullen recht in hun gezicht terugkomen. Daar zal God voor zorgen! 
 



In contrast met de afgoden die aanbeden werden, zegt God over Zichzelf: Heel de aarde 
moet stil zijn voor Mij. Eens te meer toont God Zich als overwinnaar. Niemand kan meer een 
grote mond opzetten als hij God ziet.  
 
Habakuks reactie 
 PP4 
Eerst is er de klacht van Habakuk; er is onbegrip en wellicht angst. Daarna toont God zich als 
overwinnaar. Wat Hij zegt, gebeurt ook.  
En nu schrijft Habakuk een gebed dat tegelijk een lied is; een psalm eigenlijk. God toont Zijn 
geweldige macht als Hij komt. Lezen: 3:3-6. Hij zal degenen die geloven redden. Daar is 
Habakuk van overtuigd, op basis van wat God zelf heeft gezegd – de rechtvaardige zal leven 
uit geloof (2:4). Habakuk verwijst naar de uittocht uit Egypte – Teman, gebergte Paran is het 
zuiden; het gebied waar Israël vandaan kwam na de uittocht uit Egypte. Toen toonde God 
zich op machtige wijze aan het volk en aan de volkeren rondom hen. Dat geeft Habakuk 
vertrouwen; het is in het verleden zo geweest, het zal ook zo in de toekomst zijn. Habakuk 
toont vertrouwen in Gods onwankelbare kracht; datzelfde vertrouwen mogen wij hebben.  
 
Als we kijken naar het Nieuwe Testament, waar komt Gods overwinning dan beter tot uiting 
dan in het sterven en de opstanding van Jezus? We herdenken dat vandaag weer met het 
avondmaal. Dit is niet alleen een herdenken van Jezus’ dood, maar ook een vieren van Zijn 
opstanding. God is sterker dan de dood. Hij is overwinnaar. Vandaar ook een vers als 1 
Korintiërs 15:55 (uit Bijbel in gewone taal): De dood heeft geen macht meer en kan ons 
geen kwaad meer doen. De dood is weg! Overwonnen door God! 
 
En nog meer. Romeinen 8:37. Wij zijn meer dan overwinnaars. Dat betekent veel meer dan 
het gegeven dat Jezus de dood overwonnen heeft en dat dat voor ons ook geldt. Het 
betekent ook dat wij nieuw leven gekregen hebben en hoewel dat oude soms de kop 
opsteekt, is het prachtig dat die overwinning nu al te proeven is. Het betekent ook dat we 
overwinnaars zijn over bijvoorbeeld onbegrip en angst.  

- Ik heb hier een tijdje geleden serieus mee geworsteld. Hoe ga ik om met angst, met 
gebrek aan vertrouwen. Door te lezen kwam ik zover dat ik begreep dat we Jezus in 
de plaats mogen stellen van onze angst, ons onbegrip. Een soort ruil.  

- Ook daar liep ik tegenaan. Hoe doe je dat dan? Op een ochtend was ik wakker 
geworden en ben beginnen denken, ben ik op Galaten 5:22 gekomen (tekst 
voorlezen). Die dingen heb ik nodig.  

Eigenlijk is dit Jezus – liefde, blijdschap, vrede, geduld, … De vrucht van Gods Geest kan de 
plaats innemen van angst en onbegrip.  
 
God heeft overwonnen, Hij is bij machte om dat te doen, ik mag erop vertrouwen dat hij de 
angst die ik heb kan vervangen door Zijn vrucht, door Zichzelf. Is er iets mooiers?  
Dat is iets wat ik elke dag opnieuw moet en mag vragen, de vrucht mag groeien.  
Dit is toepasbaar op veel situaties waarin onbegrip en angst bij ons heerst. 
 
We lezen hier in hoofdstuk 3 een bijzonder krachtig gebed van Habakuk. Hij weet dat de 
Babyloniërs komen en dat die verschrikkelijke dingen zullen doen. Hij vermoedt dat oogsten 
verwoest zullen worden, dat er te weinig voedsel zal zijn, huizen kapotgemaakt worden, 
mensen gedood zullen worden. Stelt u het zich voor? Hoe zou onze reactie zijn? Vluchten! 



Bexit; allemaal het kanaal over… Habakuk zegt: Ik zal wachten. In onze maatschappij is dat 
absurd. Wachten op God? Wachten op godot, ja… 
Habakuk zegt: Ik zal juichen. Ik vind zekerheid in God, de overwinnaar. Dat is in één woord 
samengevat: vertrouwen. Ik wil er twee woorden van maken: rotsvast vertrouwen.  
 
Jahweh de Heer is mijn kracht, zegt Habakuk. Dat kan je wel zeggen. Het moet wel zo zijn dat 
hij zijn kracht vindt bij God, want anders kan je zoiets niet zeggen.  

- Dit vertrouwen is niet afhankelijk van situaties waarin we zitten.  
- Het is ook niet afhankelijk van dingen waar we angstig voor zijn.  

Habakuks vertrouwen overwint angst, omdat het vertrouwen God als bron heeft en die 
houdt nooit op. Vertrouwen op de vrucht van de Geest, op Jezus. Dat is onze kracht. God is 
wie Hij is, Jahweh. Altijd, overal. Op de heerlijkste momenten en in de diepste miserie. Hij is 
overwinnaar! 
 
Ik bid dat wij dat vertrouwen zullen hebben en altijd kunnen zeggen: Jahweh de Heer is mijn 
kracht.  
 


