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3. Habakuk (3/5): Wee hem! - vijf onzaligsprekingen  (Habakuk 2:4-20) 
 
Om mensen in Kiev te bemoedigen worden verslagen Russische tanks 
tentoongesteld. Uitgebrand, verroest. De angst en het ontzag die dit geweldig 
oorlogstuig inboezemde is verdwenen. Een jongetje durft het in de loop te 
kijken. Misschien is dit wel de beste illustratie bij het visioen van Habakuk 2. 
In vers vier lezen we de kern: “Wie niet oprecht is, kwijnt weg. Maar de 
rechtvaardige zal leven door zijn trouw.” Dat vraagt om uitleg. Dat krijgt 
Habakuk ook. En wij luisteren mee. Vers 5-20 nemen ons mee in de 
dieptepeiling van het menselijk bestaan. Wat zit er nu achter al dat onrecht 
en geweld? 
Er volgen vijf uitspraken, die een soort omgekeerde zaligsprekingen zijn: Wee 
hem, die …. Ongelukkig, onzalig ben je als je …. Niet zomaar uitspraken over 
slechte mensen ver van ons bed. Maar ook uitspraken over wat er ons eigen 
hart, leven en gemeente afspeelt. Maar gelukkig klinkt ook het Evangelie voor 
deze wereld en ons eigen hart. 
Waarom is de onoprechte mens zo beklagenswaardig? Waarom wordt er vijf 
keer wee over hem uitgeroepen? Over deze mens, die zich onrechtmatig 
verrijkt ten koste van anderen, die bloedvergieten, geweld en moord niet 
schuwt, die zijn eigen veiligheid bouwt over de rug van een ander, die omwille 
van zijn eigen eer de ander te schande maakt? Het is altijd goed te beseffen 
dat achter deze onoprecht mens  een mens zit met een diep verlangen: 
verlangen naar zekerheid, naar veiligheid, naar betekenis, naar bewondering. 
Maar de boodschap in Habakuk is helder: Wie dit verlangen stilt met geweld 
of over de rug van een ander, roept het onheil over zich af. Dat was heel 
concreet in de praktijk van de Babyloniërs: Wat riepen ze niet allemaal op 
door hun geweld tegen mensen en zelf de natuur van de Libanon. 
Habakuk wordt gevraagd anders te kijken. Tegenover het zoeken van eigen 
eer, die te schande wordt, mogen we onze eer zoeken in God. In Christus’ 
schande aan het kruis vinden we onze eer. Onze zaligheid vinden we in de 
zaligspreking van Jezus. Deze heerschappij is er al. En zal ooit in alle 
heerlijkheid de aarde vervullen, zoals in vers 14 belooft! 

Om nog eens over door te praten: 
Wat roept het plaatje van het jongetje dat in de loop van de kapotte tank kijkt 
bij jou op? 

 
Bijbelstudie –  
Lees Habakuk 2:4-20 en Mat 5: 1-10 eens naast elkaar. Welke 
grote tegenstellingen/parallellen vind je in deze twee 
teksten? 

 
Gebed –  
Vader in de hemel, 
In al onze zorgen en vragen zijn wij stil voor U 
Wij zijn stil bij die woorden uit Habakuk 2: 14 en 20: 
“Maar zoals de zee vol water is, 
zo zal de aarde vol zijn 
van kennis en majesteit van de Heer” 
“De Heer troont in zijn heilig paleis. 
Aarde, wees stil voor Hem!” 

 
Verhalen delen –  
In hartje Kiev kunnen mensen de resten van Russische tanks 
bekijken. Zij staan symbool voor overwonnen bedreiging en 
hoop op de uiteindelijke zege. 
Wat vind jij het meeste bedreigende in deze wereld of jouw 
leven? Wat gebeurt er als je het met het Evangelie van Jezus 
recht in de loop kijkt? 

 
Liturgie – Uit: Maak ons hart onrustig – Schrijvers voor 
gerechtigheid 
Steek in ons uw woede aan / om het onrecht te weerstaan! 
Geef ons moed om op te treden. / Laat ons vechten voor de 
vrede. /Steek in ons uw woede aan. 
Laat ons dwaas en koppig zijn. / Laat ons doorgaan tot het 
eind. / Gaat het onze kracht te boven, / laat ons dan in u 
geloven. / Laat ons dwaas en koppig zijn. 
Want het is Uw koninkrijk /tot in eeuwigheid. 
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