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Preek van ds. H.U. de Vries, gehouden in de Goede Herder te Amsterdam op zondag 2 oktober 2022. 

Hoofdlezingen: Habakuk 1:1-4; 2:1-4 en Galaten 3:10-14. 

Overige lezing: Lucas 18:9-14. 

 

Gemeente van Jezus Christus, 
 

Wat weet u van Habakuk? Ooit bent u, waarschijnlijk in uw jeugd, toen u de oudtestamentische 

Bijbelboeken uit uw hoofd moest leren, die naam tegengekomen en hebt u met vriendjes of 

vriendinnetjes grapjes gemaakt over de rare klank ervan. Maar ik vermoed dat u daarna niet 

veel meer over Habakuk zult hebben gehoord of gelezen. Of het moest zijn dat u eens gewezen 

bent op het aansprekende slot van zijn profetische boekje, waar Habakuk in de duisternis van 

zijn dagen uitdrukking geeft aan zijn geloofsvertrouwen met de volgende poëtische woorden: 

‘Al zou de vijgenboom niet bloeien en er geen opbrengst aan de wijnstok zijn […], toch zal ik 

juichen in de HEER, jubelen in de God van mijn heil.’ Als u die woorden nog niet kent, lees ze 

dan – met nog meer prachtige woorden die erbij horen – vandaag thuis eens na: u vindt ze in de 

laatste verzen van het slothoofdstuk, hoofdstuk 3. 

De naam Habakuk betekent mogelijk ‘omhelzer’ of is wellicht ontleend aan een Assyrisch 

tuingewas. Waarschijnlijk trad de profeet met die naam op aan het eind van de 7e eeuw en het 

begin van de 6e eeuw voor Christus – zeg maar zo rond het jaar 600 –, toen de Assyriërs als 

internationale grootmacht plaats hadden moeten maken voor de nieuw opkomende grootmacht 

van de Babyloniërs. Koning Jojakim regeerde toen over Juda, het tweestammenrijk in het 

zuiden van het Joodse land. Hij was een goddeloze en onrechtvaardige regent, een onderdrukker 

als Vladimir Poetin, die er niet voor terugdeinsde onschuldig bloed te vergieten. De klacht van 

Habakuk uit het begin van Habakuk 1 waarmee onze eerste lezing vanmorgen begon, heeft 

betrekking op de wantoestanden onder zijn bewind: ‘Hoelang, HEER, roep ik om hulp en hoort 

U niet, schreeuw ik tot U: “geweld!” en verlost U niet? Waarom doet U mij ongerechtigheid 

zien, en aanschouwt U ellende? Ja, onderdrukking en geweld zijn voor mijn ogen, en er is twist, 

en tweedracht verheft zich. Daarom verliest de wet haar kracht en komt het recht nooit meer 

tevoorschijn, want de goddeloze omsingelt de rechtvaardige, daarom komt het recht verdraaid 

te voorschijn.’ 

Het antwoord van God op de klacht van Habakuk is een wonderlijk antwoord: Ja, Habakuk kan 

gerust zijn: de goddeloze Jojakim zal zijn macht ontnomen worden, hij zal van het toneel 

verdwijnen. Maar degenen die hem een kopje kleiner zullen maken, lijken geen verbetering te 

vormen. Zij zijn de Chaldeeën, ofwel de Babyloniërs, horen wij de HEER in het vervolg van 

hoofdstuk 1 zeggen: dat ‘grimmige en onstuimige volk’1, dat ‘als een arend komt aangevlogen 

om te verslinden’2! De regering van de goddeloze koning Jojakim maakt plaats voor het 

schrikbewind van de Babyloniërs. Van de regen in de drup, zo lijkt het; het middel erger nog 

dan de kwaal! Habakuk is er geheel ontsteld van. Hij protesteert tegen Gods beleid. Hoe kan de 

HEER zoiets laten gebeuren? Waar blijft nu het herstel van de rechtsorde, waar blijft de sjaloom 

van de HEER, waarin recht en gerechtigheid floreren? 

 

Ontmoedigd en vol vragen, in de wetenschap dat de Babyloniërs niet de gewenste verbetering 

zullen brengen, beklimt Habakuk zijn profetische wachttoren, zijn bolwerk, zoals we 

vanmorgen lazen. Dat moet u niet te letterlijk nemen. De profeet is geen stadswacht of 

legerwacht, die op een vestingtoren de einder aftuurt om naderend onraad te bespeuren. Hij is 

een gééstelijke wachter, die vanaf zijn symbolische wachttoren uitziet naar het woord van God: 

‘Ik wil uitzien naar wat Hij tot mij spreken zal’, lazen we vanmorgen in onze lezing. Habakuk 
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wacht op een antwoord van de HEER op zijn klacht over het brute optreden van de Babyloniërs, 

die in hun geweldsuitoefening koning Jojakim alleen maar zullen overtreffen. 

En dat antwoord komt, het komt in de vorm van een visioen. O, wat hadden we graag de gehele 

inhoud van dat visioen in onze Bijbel kunnen lezen! Dan hadden we een veel uitgebreider 

Bijbelboek Habakuk gehad dan we nu hebben. Het visioen van de profeet moet substantieel 

geweest zijn; ‘schrijftafels’ – in het meervoud –  had hij immers nodig om zijn visioen uit te 

schrijven, hoorden wij vanmorgen, schrijftafels waarop hij, zo lazen wij, de inhoud van zijn 

visioen duidelijk op moest schrijven, zodat voorbijgangers van zijn woon- of werkplek de 

inhoud ervan zouden kunnen lezen. Jammer genoeg is het uitgebreide visioen niet vanuit die 

schrijftafels in ons boekje Habakuk terechtgekomen. Wij moeten het doen, in de eerste plaats, 

met de mededeling dat de vervulling van het gezicht op zich zal laten wachten, maar dat de 

inhoud ervan zich desalniettemin zal spoeden naar het einde: blijkbaar ging het visioen over het 

eindgericht waarin God eindelijk orde op zaken zou komen stellen en het door Habakuk 

genoemde onrecht weg zou nemen. Én we moeten het, in de tweede plaats, doen met een korte 

samenvatting – een samenvatting in dat ene vers van Habakuk dat blijkbaar zo belangrijk is, 

dat er in het Nieuwe Testament liefst driemaal uit geciteerd wordt3, Habakuk 2:4, waar we de 

volgende woorden tegenkomen: ‘Zie, opgeblazen, niet oprecht, is zijn ziel in hem, maar de 

rechtvaardige zal door zijn geloof leven.’ 

Hebt u enig idee wat deze woorden betekenen? De opgeblazenheid zal de hoogmoed zijn van 

de Babyloniër, die akelige bezetter die meent dat hij in Juda naar believen tekeer kan gaan en 

het recht met voeten kan treden. In het eindgericht zal God met hem afrekenen en zo alsnog de 

rechtsorde herstellen. Maar de nadruk valt op iets anders: op de kleine mens, die van de 

heersende machten zoveel ellende over zich heen heeft gehad, die geschonden is geraakt, maar 

die in zijn geschondenheid is blijven opzien naar God; hem wordt bij het laatste gericht op 

grond van zijn geloofsvertrouwen het léven toegezegd, het leven als Gods begunstigde, het 

leven in diens nabijheid: ‘de rechtvaardige zal door zijn geloof leven.’ 

Ziedaar de korte samenvatting van het troostvisioen dat Habakuk voor zichzelf en zijn volk 

ontvangt. Ja, de tijden zijn zwaar en de heersers onrechtvaardig. Maar er komt een betere tijd – 

blijf die verwachten! – waarin God zelf definitief zal afrekenen met de schoften, en de kleinen 

die onder hen geleden hebben, maar in geloof naar Hem zijn blijven opzien, voorgoed zal 

redden. 

 

Gemeente, wat leren wij van Habakuk? Is het niet de grondhouding die hij ons aanbeveelt, de 

grondhouding van een blijvend opzien naar God, een houding van geloof en vertrouwen, ook 

in moeilijke tijden, ook nu in onze dagen door de recente ontwikkelingen in Rusland en 

Oekraïne een derde wereldoorlog dichterbij komt dan ooit? Het is die grondhouding van 

vertrouwensvol opzien naar God die in de Schrift op tal van plaatsen opduikt en die in het 

Nieuwe Testament uiteindelijk de weg blijkt te zijn tot ons eeuwig heil. Denkt u aan onze 

evangelielezing van vorige week, waarin we de arme Lazarus tegenkwamen die blijkens zijn 

naam, ‘God redt’, een man was die in zijn nood bleef uitzien God en op grond daarvan na zijn 

sterven deel kreeg aan de hemelse gelukzaligheid. Of denkt u aan de evangelielezing van 

vandaag, waarin niet een Farizeeër, met zijn formele godsdienstigheid en zijn hoogmoed, door 

God wordt aangenomen en vrijgesproken, maar een frauduleuze en verachte 

belastingambtenaar, die inziet hoezeer hij op de verkeerde weg terecht is gekomen, en die 

vervolgens zijn hart opent voor God en een beroep doet op diens genade.  

Opzien naar God in de nood van het bestaan, om bij Hem redding te vinden: dat is wat we van 

Habakuk leren. In een tijd waarin vele kerken, als reactie op een verleden dat eenzijdig de 

menselijke schuld en zonde ter sprake bracht, zijn geworden tot ontmoetingsgemeenschappen 
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waarin zondag aan zondag de horizontale component van ons menselijk handelen wordt 

benadrukt, kan het geen kwaad door Habakuk eraan herinnerd te worden, dat het primaat van 

ons christenleven en van ons behoud niet ligt bij die horizontale lijn van ons intermenselijk 

handelen, maar bij de verticale van ons gelovig opzien naar God. Geloven in God is 

grondleggend voor onze redding; ons handelen vloeit daaruit voort, maar vervangt het geloof 

nooit. 

 

Het is de apostel Paulus die dat als geen ander gezien heeft. Het is geen wonder, dat hij op twee 

fundamentele plekken in zijn brieven citeert uit Habakuk 2:4: ‘de rechtvaardige zal door zijn 

geloof leven.’  

Een van die plekken vinden we in onze brieflezing van vanmorgen, uit de brief aan de Galaten.4 

Paulus moet daarin alle zeilen bijzetten om zijn Galatische bekeerlingen terug te roepen tot de 

weg van het geloof. Ja, het was wat met de christenen van de Klein-Aziatische landstreek 

Galatië! Paulus had hun het evangelie verkondigd van eeuwige redding door het geloof in Jezus 

Christus. Maar nu dreigden zij onder druk van buiten alsnog in horizontaal, wettisch vaarwater 

terechtkomen. Dwaalleraars fluisterden hun toe: ‘Dat kan toch niet, alleen door geloof! Dat is 

veel te makkelijk. Als je echt bij het volk van God wilt behoren, dan zul je je minstens moeten 

laten besnijden!’ ‘Pas op!’, roept Paulus uit, ‘pas op, Galaten! Niet de horizontale lijn van het 

doen van de wet brengt ons met God in het reine. Alleen de verticale lijn van het geloof in 

Christus, die voor ons gestorven is, brengt ons thuis bij God en doet ons zijn kinderen zijn, 

geestelijke erfgenamen van aartsvader Abraham.’ 

Paulus beroept zich in zijn waarschuwende woorden op Habakuk: ‘de rechtvaardige zal uit 

gelóóf leven’: bij het laatste gericht zal het gelovig opzien naar God van de kleine mens die op 

Hem zijn vertrouwen heeft gesteld de uiteindelijke weg blijken te zijn naar het eeuwige leven. 

Maar die oude woorden van Habakuk krijgen bij Paulus een onvermoede warmte en diepgang. 

Want iemand blijkt bij hem een sleutelrol te vervullen in het tot stand komen van dat behoud, 

iemand die Habakuk nog niet in het vizier had, maar die Paulus intussen persoonlijk ontmoet 

heeft: Jezus Christus. Hij is, zegt Paulus, degene die het mogelijk heeft gemaakt dat mensen als 

u en ik, mensen met hun fouten en hun tekortkomingen, bij dit laatste gericht door het geloof 

behouden kunnen worden. Wij zouden dat zelf op grond van ons hándelen niet kunnen, omdat 

we, door de macht van de zonde, in eigen kracht de wet van God in zijn totaliteit niet kunnen 

naleven. Door onze overtredingen laden wij alleen maar vloek op ons. Maar Christus heeft, zo 

verzekert Paulus ons, in een ongekend vertoon van solidariteit de vloek die ons boven het hoofd 

hing, op zich genomen, hem weggedragen en zo de vloek tot zegen verkeerd. Hij is gestorven 

voor onze zonden en heeft ons aldus in de nabijheid van de heilige God gebracht, zodat wij 

diens kinderen zouden kunnen worden, nazaten van Abraham, en de Geest van dat kindschap 

zouden mogen ontvangen.  

Wat een prachtig, wat een kostelijk evangelie is dat! Ja, het is op grond van Christus’ offer dat 

schuldige mensen als u en ik voor God kunnen bestaan in de weg van het geloof, gered kunnen 

worden door met een open hart op te zien naar Hem, behouden kunnen worden door met open 

handen het wonderlijke evangelie van hun redding te aanvaarden. Wie aldus tot God komt, zal 

dankzij Christus Jezus leven. 

 

Ziedaar het evangelie van Habakuk, door Paulus verdiept met zijn goede tijding van Jezus 

Christus. Ziedaar de verticale lijn die de grond vormt van ons behoud en die het vertrekpunt is 

van ons horizontaal bezig zijn in de wereld om ons heen. ‘Zorg dat je nooit vergeet wat Jezus 

Christus voor je gedaan heeft’, roept Paulus in de Galatenbrief zijn dwalende gemeente toe. 

 
4 De andere plek is Rom. 1:17. 
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‘Laat diens buitengewone verticale inzet niet verdampen onder de druk van hen die zeggen dat 

het gaat om ons handelen, om het doen van de wet.’ 

Hij roept het vandaag ook ons toe. Laten wij de grond van ons behoud, het evangelie van Jezus 

Christus, de boodschap van Gods genade in Christus’ kruis voor eenieder die gelooft, niet laten 

ondersneeuwen door alles wat we zouden moeten dóen – hoe belangrijk dat in tweede instantie 

ook kan zijn – , maar deze boodschap blijven koesteren en in geloof aanvaarden als een kostbaar 

en onvervangbaar kleinood. Want voor Gods aangezicht worden wij dankzij Jezus Christus 

vóór alles rechtvaardig verklaard in de weg van het geloof: ‘De rechtvaardige zal uit gelóóf 

leven.’  

 

Amen. 


