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GROEIEN EN BLOEIEN DOOR GODS WOORDEN  

Preek 
Preek over Habakuk 1,1-2,5 

Habakuk stelt God stevige vragen, omdat hij zoveel ellende en onrecht ziet in Juda. Hoe lang nog? En God 

reageert. Hij vertelt dat de Chaldeeën (Babylon) zullen komen, een onstuimig volk. Zij zullen Juda 

overmeesteren. En dat gebeurt ook. Binnen 20 jaar worden de Judeeërs weggevoerd naar Babel. Habakuk 

schrikt daarvan. Laat God een wreed volk als de Chaldeeën zijn verbondsvolk overmeesteren? Zijn zij niet 

nog wettelozer en slechter dan de Israëlieten? Hoe kan God dat toelaten? Hij is toch te zuiver om al dat 

kwaad te kunnen aanzien? Vragen van Habakuk die zomaar onze vragen zijn: kan God de wreedheden van 

mensen aanzien? 

Dit verwijt aan God is voor Habakuk geen reden om weg te lopen. Nee, hij gaat op de uitkijk staan om te 

zien wat God zal zeggen. Een prachtig voorbeeld in verwachting en luisteren. En God gaat spreken. Hij 

kondigt aan: er zal gerechtigheid komen. Zij die hoogmoedig zonder God gaan zullen wegkwijnen, terwijl 

degenen die rechtvaardig zijn (op God bouwen) zullen leven. Hou vol, hou het uit met het kwaad, want dit 

gaat gebeuren. Wacht maar.   

Besprekingsvragen   
1) Heb jij veel vragen en verwijten aan God? Of iemand in jouw omgeving? Hoe kun je daarmee 

omgaan? Wat leer je van Habakuk? 

2) Vraag eens een paar mensen in je omgeving, van wie je vermoedt dat ze veel te lijden hebben, naar 

hun pijn en verdriet. Hoe gaan zij daarmee om? Wie is God voor hun in die moeite? Herkennen ze 

zich in Habakuk? Waarin wel, waarin niet? 

3) Wat is er zo spannend en ongelooflijk aan dat God de Chaldeeën op Juda afstuurt? Waarom schrikt 

Habakuk daar zo van?  

4) Wat vind je van de houding van Habakuk in 2,1? Kun jij dat ook? Of ken je voorbeelden van mensen 

die er zo in staan, ook in grote nood? 

5) Bedenk iemand die het moeilijk heeft en bid voor hem of haar en kijk hoe je naast diegene kunt staan 

om het samen uit te houden met het kwaad. 

6) Bid: Kom, Jezus, kom!   

Teksten om te lezen 
Habakuk 2,4 wordt meerdere keren aangehaald in het Nieuwe Testament. 

 

Romeinen 1,16-17 

 

Galaten 3,1-4,11 – Een uitgebreid verhaal van Paulus over de wet, de belofte en leven door geloof. In 3,12 

citeert hij Habakuk.  

 

Hebreeën 10,19-39 – Aan het eind van dit gedeelte (vers 37-39) wordt Habakuk 2,3-4 geciteerd.  



Voor de kinderen 

Wat betekent het woord klagen? 
Ik heb het opgezocht in encyclo.nl. Daar staat:  

- zeggen dat je ontevreden bent of dat je pijn of verdriet hebt. 
 
In de tijd van de profeet Habakuk is het een ‘zooitje’ in het land Juda. De mensen doen elkaar 
verschrikkelijke dingen aan. Er is ruzie, onrecht en onderdrukking. 
Habakuk is wanhopig en bidt (klaagt) tot God dat Hij ingrijpt. ‘Komt er nog wat van, God! 
Waarom doet U niets?’ 
 
Mag Habakuk klagen tot God? Wat denk jij? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
God gaat ingrijpen, maar niet op de manier die Habakuk graag wil. De Babyloniërs zullen het land 
Juda veroveren en de inwoners meenemen naar Babel. 

 
Wat moet Habakuk met deze woorden doen? 
Pak je Bijbel en lees Habakuk 2 vers 2 
 
__________________________________________________ 
 
 
Lees  dan Habakuk 2 vers 4. Let op de laatste regel van dit vers. 

Wat staat daar? 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Dit mooie lied zegt dat God altijd bij ons is. Je mag bij Hem komen met al je zorgen en klachten. 
 

God is voor ons, God is naast ons, 

God is altijd om ons heen. 

Laat maar komen wat hierna komt, 

want Hij laat ons nooit alleen. 

 

Houd vol, houd vol, 

Hij laat niet los. 
 
Heb je wel eens een sudoku gemaakt? In elke rij of kolom 
moeten de cijfers 1 tot en met 6 1x voorkomen. 
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