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5. Habakuk (5/5): Toch …  (Habakuk 3:16-19) 
 
Als kinderen werd ons vroeger na de dienst wel eens gevraagd: ‘Waar ging de 
preek over?’ Meestal kozen we voor het veilige antwoord: ‘Over Jezus!’. 
Vanmorgen is het antwoord ook eenvoudig: De preek is samen te vatten in 
het woordje ‘toch’. Daar is niet alles mee gezegd, want een woord krijgt vaak 
pas zijn volle betekenis in een zin, in een verhaal. Zo ook  hier. 
Habakuk heeft de indrukwekkende verschijning van God gezien en staat te 
trillen op zijn benen. Als God recht gaat zetten, dan weet je niet wat je 
meemaakt. En dan verandert de toon in het slot van zijn boekje: ‘Al zal de 
vijgenboom niet bloeien. Toch zal ik juichen voor de Heer.’ Het ziet er niet 
goed uit voor Juda en zijn bewoners. Het land zal door de Babyloniërs onder 
de voet gelopen worden. Met alle gevolgen van dien voor de natuur, de 
boeren, de oogst. Armoede en hongersnood liggen op de loer. Wat zou 
Habakuk vandaag geschreven hebben? ‘Al zouden gas en licht afgesloten 
worden, al zou internet uitvallen. Toch …’ 
Het doet denken aan Elie Wiesel, een joodse auteur, die als jongen van 15 
jaar in Auschwitz terecht komt. Zijn vader overlijdt een paar weken voor de 
bevrijding. Tien jaar kan hij er niet over praten. Tot hij er over gaat schrijven. 
Hij schrijft ergens: ‘Ik ben in verzet gekomen tegen Zijn gerechtigheid, ik heb 
geprotesteerd tegen Zijn zwijgen, soms zelfs tegen Zijn afwezigheid, maar 
mijn woede kwam op binnen, niet buiten mijn geloof.' Lijden en verheugen 
sluiten elkaar niet uit. Soms zien we juist een gouden rand aan een donkere 
wolk. Ook in het  kruis van Jezus kwam het diepste lijden samen met de 
diepste vreugde over de liefde van God voor ons. Daarom mogen we 
stamelend meezingen met Habakuk. We mogen het meezingen in dat oude 
Opwekkingslied voor we Avondmaal vieren: ‘Al zou .. geen opbrengt aan de 
wijnstok zijn. Toch zal mijn beker overvloeien, want Jezus schenkt mij 
vreugdewijn. We mogen met lege handen rond de tafel staan, maar belijden: 
‘Toch ….’ 
 
 

Om nog eens over door te praten: 
Verrast het je dat Habakuk zijn boekje na al zijn vragen zo ‘gelovig’ afsluit? 
Waarom (niet)? 

 
Bijbelstudie –  
Lees Filippenzen 4: 4-9. Bedoelt Paulus hetzelfde als 
Habakuk? Waarin zie je overeenkomst en verschil? 

 
Gebed –  
Habakuk 3 is een gebed. Welke delen kun je meebidden en 
welke delen staan verder van je af? 
Kun je vers 17 meebidden?  
Wat gaat jouw ‘toch’ vooraf? 

 
Verhalen delen –  
Op internet is veel te vinden over Elie Wiesel. Een korte 
indruk van zijn leven en zijn boeken vind je hier:  Elie Wiesel | 
Historical Figures of the Holocaust | Yad Vashem,  
https://youtu.be/PkKm5f_aRp4  

 
Liturgie – Uit Evangelische Liedbundel 56 
Al zou de vijgeboom niet bloeien,  
geen opbrengst aan de wijnstok zijn, 
toch zal mijn beker overvloeien,  
want Jezus schenkt mij vreugdewijn. 

 
Thuis –  
Avondmaal vieren is eigenlijk een krachtig beeld van Habakuk 
3:17-19. Ervaar jij dat ook zo?  
 
 
 
 
 

 
Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – ds@johanneskerk.net 
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