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Al zou de vijgeboom   niet bloeien
Lessen van Habakuk
De tekst uit Habakuk 3:17-19 is een veel geciteerd gedeelte en is voor veel gelo-

vigen, in alle tijden, een bron van troost en bemoediging geweest. Maar theorie 

en praktijk kunnen vaak ver uit elkaar liggen, toch? Het is ook niet zo dat Haba-

kuk, als hij om zich heen keek, onmiddellijk stond te juichen over hetgeen hij 

zag. Neen, hij had vragen, veel vragen en zocht naar antwoorden. De betekenis 

van Habakuks’ naam kan omarming betekenen, anderen denken dat het meer is 

dan een omarming en denken eerder aan ‘worsteling’. Habakuk ’worstelde’ met 

levensvragen waarmee ook wij kunnen worstelen! Hij worstelde zoals Jakob 

worstelde met een man om een zegen (Gen. 32:22). Pas toen Habakuk de ant-

woorden op zijn vragen kreeg was hij in staat om te zeggen ‘nochtans zal ik 

juichen in de Heer!’ Willen we eens nagaan wat Habakuk’s vragen inhielden en 

welke antwoorden hij kreeg en tenslotte wat dat met hem deed?

Vragen
Habakuk begint zijn boek met het stellen van twee eeuwen-

oude vragen: hoelang en waarom (Hab. 1:2, 3)? Waarom 

overkomen ons bepaalde zaken en waarom duurt het zolang 

voordat er een eind aan komt? Vragen die ook wij wellicht 

regelmatig hebben als we God niet meer kunnen volgen in 

bepaalde gebeurtenissen. De situatie waarin Habakuk en het 

volk Israël zich bevonden, gaven dan ook wel aanleiding voor 

vragen want ze bevonden zich in een moeilijk parket.

Het eerste ‘waarom’ is tamelijk gemakkelijk te beantwoorden 

en het mag ons misschien verbazen dat Habakuk daar geen 

antwoord op had. In Deuteronomium 28 lezen we dat Gods 

zegen voorwaardelijk was en afhankelijk van het al dan niet 

onderhouden van Zijn geboden. Als we Habakuk mogen 

plaatsen in de tijd van de opkomst van de Chaldeeën - ook 

wel Babyloniërs genoemd - dan weten we dat er voor het 

volk geen herstel meer mogelijk was vanwege hun houding 
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ten opzichte van Gods profeten (2Kon. 36:15-17). Ze zouden 

oogsten wat ze hadden gezaaid en vielen nu onder Gods 

tuchtigende hand, want ze hadden te maken met een heilige 

God ‘die te rein van ogen is om het kwaad te zien, en die het 

onrecht niet kan aanschouwen’ (Hab. 1:12, 13). Daartoe ver-

wekte God de Chaldeeën: ’want tot een oordeel hebt Gij hem 

gesteld, en, o Rots! om te tuchtigen hebt Gij hem bestemd’, 

aldus Habakuk 1:12 (vgl. Jes. 44:28, 45:1). Dan wordt ook de 

tekst in Habakuk 1:5 zinvol: ‘Ziet onder de heidenen en let 

op, en verbaast u, ontzet u, want Ik doe een werk in uw da-

gen, dat gij niet zoudt geloven, wanneer het verteld wordt’. 

God was wel aan het werk maar wij merken het niet altijd 

op, want ‘Gods wegen zijn ondoorgrondelijk en onnaspeur-

lijk zijn wegen!’ (Rom. 11:33). Het werk van God was gericht 

op het herstel van het volk Israël, want ‘wie de Heer liefheeft, 

tuchtigt Hij’ (Hab. 3:13, Hebr. 12:6). >>
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Het tweede ‘waarom’ in het eerste hoofdstuk ligt dan ook 

in het verlengde van het eerste. We worden geconfronteerd 

met de vraag ‘waarom God de trouwelozen aanschouwt en 

zwijgt, als de goddeloze verslindt hem die rechtvaardiger is 

dan hij’ (Hab. 1:13). Een vraag waarbij we denken aan Psalm 

37 en 73, waar we dezelfde gedachte tegenkomen van het 

raadsel van de voorspoed van de goddelozen. Daar komt de 

psalmist tot de ontdekking dat het allemaal helder wordt 

wanneer hij in Gods heiligdom ingaat en op hun einde let, 

of met andere woorden totdat hij de dingen leert zien zoals 

God ze ziet (Ps. 73:16).

antwoorden
In het tweede hoofdstuk zien we Habakuk op zijn wachtto-

ren staan en uitzien naar wat de Heer tot hem spreken zal: 

‘Ik wil gaan staan op mijn wachttoren en mij stellen op de 

wal, ik wil uitzien naar wat Hij tot mij spreken zal, en wat ik 

moet antwoorden op mijn klacht. Toen antwoordde de HERE 

mij: Schrijf het gezicht op en zet het duidelijk op tafelen, op-

dat men het in het voorbijlopen zal kunnen lezen. Want wel 

wacht het gezicht nog tot de bestemde tijd, maar het spoedt 

zich zonder falen naar het einde; als het vertoeft, verbeid 

het, want komen zal het gewis; uitblijven zal het niet’ (Hab. 

2:1-3). In het vervolg van dit hoofdstuk krijgt Habakuk de 

voor hem zo belangrijke antwoorden op zijn vragen, het zijn 

er maar liefst drie.

Ten eerste moest hij de les leren dat ‘de rechtvaardige door 

geloof zal leven’ (Hab. 2:4). Deze zeer belangrijke tekst komen 

we in het Nieuwe Testament drie keer tegen. In de brief 

aan de Romeinen 1:17 en Galaten 3 :11 ligt de nadruk op 

de rechtvaardiging van de zondaar. De mens kan door een 

persoonlijk geloof in het volbrachte werk van de Heer Jezus 

op het kruis van Golgotha rechtvaardig verklaard worden. In 

de brief aan de Hebreeën 10:38 ligt de nadruk meer op het 

volharden in het geloof in tijden van vervolging. Hier, in Ha-

bakuk 2:4, gaat het erom dat Habakuk moet leren te vertrou-

wen op God ook al begrijpt hij Hem niet en kan hij Hem niet 

volgen in zijn handelen. “Vragend moet ik hier vaak gaan, 

boven zal ik het eens verstaan”! Echt geloof betekent op God 

te vertrouwen ongeacht onze gevoelens in ons, de omstandig-

heden rondom ons, of de consequenties voor ons!

Ten tweede moest Habakuk leren dat er hoop is voor de toe-

komst ‘want de aarde zal vol worden van de kennis van des 

Heren heerlijkheid’ (Hab. 2:14). Uiteindelijk is er hoop voor Is-

raël, ook al heeft het alle schijn tegen. ‘Uw koninkrijk kome’, 

zal eenmaal in vervulling gaan. ‘De volkeren vermoeien zich, 

en de natiën matten zich af voor niets, want zij kennen de 

gedachten des Heren niet en verstaan zijn raadslag niet, dat 

Hij hen verzamelt als schoven op de dorsvloer’ (Hab. 2:13, 

Micha 4:12). Maar eenmaal zal die tijd aanbreken waaraan de 

profeten van het Oude Testament zo vaak herinnerd heb-

ben. Maar dat is nog een lange weg, Israël is op weg naar zijn 

rust (Jer. 31:2). ‘Want vele dagen zullen de Israëlieten blijven 

zitten zonder koning en zonder vorst, zonder offer en zonder 

gewijde steen, zonder efod of terafim. Daarna zullen de Israë-

lieten zich bekeren, en de HERE, hun God, zoeken, en David, 

hun koning, en bevende komen tot de HERE en tot zijn heil – 

in de dagen der toekomst’ (Hos. 3:4-5). Daarop is het wachten 

en wij – en Israël – zien er naar uit!
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Ten derde moest hij leren dat God alles onder controle heeft 

want ‘de Here is in zijn heilige tempel’ (Hab. 2:20, vgl. Ps. 2:4). 

Dit doet ons herinneren aan Jesaja 6:1-4 waar we de profeet 

Jesaja in een soortgelijke situatie vinden als Habakuk. ‘In 

het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Here zitten op een 

hoge en verheven troon en zijn zomen vulden de tempel. 

Serafs stonden boven Hem; ieder had zes vleugels: met twee 

bedekte hij zijn aangezicht, met twee bedekte hij zijn voeten 

en met twee vloog hij. En de een riep de ander toe: Heilig, 

heilig, heilig is de HERE der heerscharen, de ganse aarde is 

van zijn heerlijkheid vol. En de dorpelposten beefden van het 

luide roepen en het huis werd vervuld met rook’. Als Jesaja 

om zich heen keek was de situatie volkomen onhoudbaar 

en stevende het volk af op een catastrofe, maar hij moest 

leren naar boven te kijken waar de Heer was, de Schepper 

van hemel en aarde, die alles in de hand heeft. Dat gold ook 

voor Habakuk. ‘De HERE verbreekt de raad der volken, Hij 

verijdelt de gedachten der natiën; de raad des HEREN houdt 

eeuwig stand, de gedachten zijns harten van geslacht tot 

geslacht’ (Ps. 33:10-11).

Overwinning
Nu Habakuk antwoord heeft gekregen op zijn vragen (Hab. 

3:2) kan hij de toekomst in rust en met vertrouwen tegemoet 

zien (Hab. 3:16). Hij is vernieuwd in zijn denken en gedenkt 

Gods majesteit en grootheid en ziet uit naar de vervulling 

van Gods plannen in het oordeel over de volkeren, maar ook 

in het herstel van het volk (Hab. 3:16, 13). Hij gedenkt Gods 

verschijning op de Sinaï (Hab. 3:3-7) en Gods machtige daden 

voor zijn volk (Hab. 3:8-15). God was niet veranderd, Gods 

handelen was niet veranderd, maar Habakuk was veranderd! 

Zijn visie op God was veranderd en dat bracht een omkeer 

teweeg in zijn leven. Nu kon hij juichen: ‘Al zou de vijgeboom 

niet bloeien, en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, 

de vrucht van de olijfboom teleurstellen; al zouden de ak-

kers geen spijs opleveren, de schapen uit de kooi verdreven 

zijn en er geen runderen in de stallingen zijn, nochtans zal 

ik juichen in de HERE, jubelen in de God van mijn heil. De 

HERE Here is mijn kracht: Hij maakt mijn voeten als die der 

hinden, Hij doet mij treden op mijn hoogten’. Kent u dat?


