


Handelingen 3:21
‘Hem (Jezus Christus) moet de hemel ontvangen tot 

de tijden waarin alle dingen worden hersteld, 
waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn 

heilige profeten door de eeuwen heen.’



Ter inleiding 
• Habakuk 1: 1-7a en 13
• Habakuk 2: 1-4 en 13-14
• Habakuk 3: 1-2 en 17-19



Het boek Habakuk is 
geschreven voor het 
zuidelijk koninkrijk Juda.

Het is geschreven 
tussen het jaar 612 en 

588 voor Christus ten
tijde van de koningen 
Josia of Jojakim. 

De tijdgenoten van 
Habakuk waren de 
profeten Jeremia, 
Nahum en Zefanja.



Betekenis naam
Habakuk lijkt afgeleid te zijn van het 
Hebreeuwse werkwoord dat omarmen of 
omhelzen betekent.

Uit het boek Habakuk blijkt dat Habakuk God 
niet los laat voordat hij antwoord krijgt en stelt 
voortdurend zijn vertrouwen op de Heere.



Indeling boek Habakuk
[volgens Warren Wiersbe]

Drie fasen in Habakuks geloofsbeleving
• Hoofdstuk 1:  Verbijstering - Zijn geloof wankelt

• Hoofdstuk 2:  Doorzicht - Zijn geloof waakt

• Hoofdstuk 3:  Volharding - Zijn geloof aanbidt



Kerntekst Habakuk 2:4b 
‘De rechtvaardige zal door zijn geloof leven.’

• Romeinen 1:17 - Accent op rechtvaardiging
• Galaten 3:11 - Accent op rechtvaardig leven
• Hebreeën 10:38 - Accent op het geloof



Tsaddiek (rechtvaardige)
• Psalm 1:1-2 ‘Welzalig de man die niet wandelt in de 

raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van 
de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, 
maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE 
en Zijn wet dag en nacht overdenkt.’

• Psalm 1:6 ‘Want de HEERE kent de weg van de 
rechtvaardigen (tsaddiek), maar de weg van de 
goddelozen zal vergaan.’



Tsaddiek (rechtvaardige)
• Samenvattend; Het zijn de vromen, zij die God 

vertrouwen, die Zijn wet liefhebben en de Here van 
harte dienen.

• Een tsaddiek is iemand die het soms naar God 
uitroept; ‘Ik begrijp U niet in hetgeen U doet en laat 
gebeuren, maar ik kies ervoor om U te vertrouwen.



De ‘last’ van Habakuk
• Een last is ‘iets zwaars wat je moet dragen of 

ondervinden’. Habakuk was een mens en een profeet.

• ’De rechtvaardige Lot leed onder de losbandige 
levenswandel van normloze mensen’ (2 Petrus 2:7)

• ‘Vertrouwelijk gaat de HEERE om met wie Hem vrezen, 
Zijn verbond maakt Hij hun bekend’ (Psalm 25:14)



De 1e klacht van Habakuk
• Het zuidelijk koninkrijk Juda ondermijnd Gods wet (1:4).

’De meerderheid van Juda leeft naar het goeddunken van hun  
eigen hart. De goddelozen binnen Juda omsingelen de 
rechtvaardigen. En God grijpt niet in en laat het gebeuren.’ 



Gods reactie…
Habakuk 1:5B

‘want Ik breng in uw 
dagen een werk tot 
stand dat u niet zult 
geloven wanneer het 
verteld wordt.’



Gods reactie…
Habakuk 1:5B

‘want Ik breng in uw 
dagen een werk tot 
stand dat u niet zult 
geloven wanneer het 
verteld wordt.’

Handelingen 13:41

‘want Ik verricht een 
werk in uw dagen, een 
werk dat u niet zult 
geloven als iemand het u 
vertelt.’



De 2e klacht van Habakuk
• Waarom oordeelt God Juda middels een heidens volk (1:13)?

’De Here gebruikt hiervoor de Babyloniërs / Chaldeeën. En    
de goddeloze (Babyloniër) verslindt degene (Juda) die 
rechtvaardiger is dan hijzelf.’ 



Gods reactie…
Habakuk 2:3B 

(NBG, NBV, KJV)

‘Als het (Hij) uitblijft, 
verwacht het (Hem), want 
het (Hij) komt zeker, het
(Hij) zal niet wegblijven.’



Gods reactie…
Habakuk 2:3B 

(NBG, NBV, KJV)

‘Als het (Hij) uitblijft, 
verwacht het (Hem), want 
het (Hij) komt zeker, het
(Hij) zal niet wegblijven.’

Hebreeën 10:37

(NBG, NBV, KJV, HSV, SV)

‘Want: Nog een heel 
korte tijd en Hij Die komt 
(de Komende), zal komen 
en niet uitblijven.’



Vijf  keer een ‘Wee’ over Babel 
1) Habakuk 2:6  à oordeel over onrecht

2) Habakuk 2:9  à oordeel over winstbejag

3) Habakuk 2:12  à oordeel over onmenselijkheid

4) Habakuk 2:15  à oordeel over losbandigheid

5) Habakuk 2:19  à oordeel over afgoderij



Te midden van vragen en oordelen blijft het geheim

Habakuk 2:4b 
‘De rechtvaardige zal door zijn geloof leven.’

Een tsaddiek is iemand die het soms naar God 
uitroept; ‘Ik begrijp U niet in hetgeen U doet en laat 
gebeuren, maar ik kies ervoor om U te vertrouwen.



Habakuk 2:14

‘Want de aarde zal vol
worden met de kennis 
van de heerlijkheid van 
de HEERE, zoals het 
water de bodem van de 
zee bedekt’

Jesaja 11:9b

De Messias en Zijn vrederijk

‘want de aarde zal vol zijn  
van de kennis van de HEERE,
zoals het water de bodem 
van de zee bedekt.’

Habakuk & Gods beloften 



Habakuk 2:20

’Maar de HEERE is in Zijn 
heilige tempel. Wees stil 
voor Zijn aangezicht, 
heel de aarde.’ 

Hebreeën 2:8b-9a

‘Nu zien wij echter nog niet 
dat Hem alle dingen 
onderworpen zijn, maar wij 
zien Jezus met heerlijkheid
en eer gekroond.’

Habakuk & Gods beloften 



Habakuk in aanbidding
• Habakuk 3 is een gebed in de vorm van een psalm

Let op het woord ‘Sela’ (vers 3, 9 en 13) en het slot ‘voor  
de koorleider, bij mijn snarenspel’ (vers 19).

• Vers 3-15 is één grote aanbidding van God en Zijn daden

Wie de Here in het verleden is geweest, zal Hij ook zijn in  
de toekomst.



Habakuk in aanbidding
• Geen vijgen, tegenvallende oogst, geen voedsel, geen 

kleinvee, geen rund… (geen inkomsten & voedsel).

• De rechtvaardige zal leven (Habakuk 2:4b) en Gods gunst 
en goedheid ervaren te midden van zeer moeilijke 
omstandigheden.

Nochtans, desalniettemin, en toch… (vers 18-19)



Jesaja 46:10
‘Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, 
van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden 

hebben; Die zegt: Mijn raadsbesluit houdt stand en Ik 
zal al Mijn welbehagen doen.’



Volgende lezing
• D.V. donderdag 3 maart | 20.00 uur

Spreker: Wijnand Heidenrijk
Onderwerp: Zefanja

Tip!
• Abonneer je op mijn YouTube-kanaal

youtube.com/jacquesbruntbijbelonderwijs


