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De profeet Habakuk 
 
 

Habakuk 1. 
 

(H) Habakuk klaagt over het onrecht. 

1. De godsspraak die (in een visioen) door de profeet 
Habakuk gezien werd. 

2. ‘Hoe lang riep ik al om hulp naar U JHVH en heeft 
U niet geluisterd? Ik heb ‘Geweld!’ naar U 
geroepen, maar U heeft niet gered … 

3. Waarom laat U mij het kwaad zien en heeft U het 
getob aangezien? Ik sta tegenover puinhopen en 
geweld, er is competitie geweest en er is ruzie 
ontstaan. 

4. Daarom is de wet krachteloos geworden, is het 
recht niet voortdurend gehandhaafd. Want de 
boosdoener heeft de rechtvaardige in de tang, 
daarom is het gemarchandeer met het recht maar 
doorgegaan.’ 

 

(G) Het ongelofelijke werk van JHVH door de ‘kluitenbrekers’ die de 
aarde zullen openbreken. 

5. ‘Kijk onder de samenlevingen, aanschouw en 
verbaas u, verbaas u! Want ik werk een werk in uw 
dagen dat u niet geloofd zult hebben, al zou het u 
verteld zijn. 

6. Want kijk, ik wek de Chaldeeën (kluitenbrekers) 
op, een verbitterde en haastige samenleving. Over 
de breedte der aarde nemen zij woningen die niet 
van hen zijn in bezit. 

7. Vreselijk en angstaanjagend is het, zij bepaalt zelf 
hoe te oordelen en hoe statig zij voorttrekt. 

8. Zijn paarden waren sneller dan luipaarden, zij 
waren waakzamer dan avondwolven. Hun ruiters 
verspreiden zich, ja hun ruiters zullen van veraf 
gekomen zijn, zij vlogen zo snel als een arend op 
weg naar zijn maaltijd. 

9. Zij allen zullen op geweld uit geweest zijn, hun blik 
is op hetzelfde doel gericht, zij zullen hun 
gevangenen als zand verzameld hebben. 

10. Hij zal met koningen gespot hebben, 
hooggeplaatsten maakt hij belachelijk, met elke 
verdediging zal hij de spot gedreven hebben, hij zal 
hen als het stof gevangen en verzameld hebben. 

11. Dan kwam hij zo snel op als de wind (geest), hij zal 
opgetrokken zijn en beging onrecht, deze energie 
van hem staat tegenover zijn God.’  

 

(HP) De ene mens vangt de ander en eert er de afgoden ook nog voor. 

12. ‘Bent U van oudsher niet JHVH, mijn God, de 
Heilige? Wij zullen niet gestorven zijn JHVH, want 
voor het oordeel maakte U hem O Rots, ter 
terechtwijzing stelde U hem aan. 

13. Uw ogen zijn te zuiver om het kwaad aan te zien, 
U kunt het getob toch niet aanzien, hoe heeft U 
dan naar degenen die bedrieglijk handelen 
gekeken? Zult u stil gebleven zijn als de boosdoener 
wie rechtvaardiger is dan hij opslokt? 

14. Want U heeft de mens als de vissen in de zee 
gemaakt, als alles wat kruipt of zwemt, niemand 
heerst over hen. 

15. Ieder van hen ging vissen met een hengel, hij heeft 
ze in zijn sleepnet (devotie) gevangen en ze in zijn 
fuik verzameld, daarover heeft hij zich verheugd 
en gejuicht. 

16. Om die reden heeft hij afgodenoffers aan zijn 
sleepnet gebracht en brandt hij wierook voor zijn 
fuik, want hiermee heeft hij een vette buit 
binnengehaald en van een rijke maaltijd genoten. 

17. Daarom blijft zijn sleepnet hem ook hongerig 
houden en zal hij geen medelijden gehad hebben 
om de samenlevingen te blijven doden.’ (S) 

 

Habakuk 2. 
 
1. Laat mij op mijn wachtpost gestaan hebben, laat 

mij mijn plaats bovenop het bolwerk ingenomen 
hebben en de wacht gehouden hebben om te zien 
wat Hij in mij gezegd zal hebben en hoe ik op mijn 
terechtwijzing reageren zou.  

 

(HP) De hooghartige daalt af in het dodenrijk en ook het dodenrijk zal 
geplunderd worden. 

2. En JHVH heeft mij geantwoord en gezegd: ‘Schrijf 
het visioen op en graveer het in steen, zó dat 
degene die erlangs gerend zal zijn het nog leest. 

3. Want het visioen wijst op een periode in de 
toekomst: Hij zal het einde ontvlamt hebben en 
niet gefaald hebben. Al zal het lijken dat hij op zich 
laat wachten, blijf erop wachten, want hij zal 
zeker gekomen zijn, hij zal het niet uitgesteld 
hebben. 

4. Zie haar opgeblazenheid, niet oprecht is zijn ziel in 
hem, terwijl de rechtvaardige toch door zijn 
standvastigheid geleefd zal hebben… 

5. Daar komt nog bij dat de wijn een arrogant 
krijgsman onbetrouwbaar maakt, want wie zijn ziel 
net zo wijd als het dodenrijk openstelde is er niet 
gerust op, net zoals de dood is, zo is hij 
onbevredigbaar en zal hij alle samenlevingen bij 
zichzelf verzameld hebben en alle volken bij zich 
samengebracht hebben.  

6. Zouden zij niet allemaal een spreekwoord voor hem 
opgedragen hebben, een spotlied over hem dat 
verklaard heeft:  

 
 ‘Wee hem die zich verrijkt met wat niet van hem 

is! Voor hoe lang overlaadt hij zichzelf met zo’n 
schuldenlast? 

7. Zullen wie u rente betalen niet plotseling 
opgestaan zijn en wakker geworden zijn en u 
afgeschud hebben? Dan werd u geplunderd. 

8. Omdat u vele samenlevingen beroofde, zal de rest 
van de volken u beroofd hebben, vanwege het 
bloed van de mensen (Adam), en het geweld op 
aarde, in de stad met ieder die haar bewoont.’ (P) 

 

(HP) Wee degene die zijn huis en spullen ten koste van de ander 
vergaart. 

9. ‘Wee hem die onrechtvaardige winsten opstrijkt, 
die zijn huis als een vogelnest in de hoogte bouwt 
om uit handen van het kwaad te blijven. 

10. Schandelijk waren uw beraadslagingen, ten gunste 
van uw eigen huis maakt u een eind aan vele volken 
en zondigt uw ziel. 
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11. Want de steen in de muur zal het uitgeroepen 
hebben en de houten draagbalk zal antwoord 
gegeven hebben.’ (P) 

 

(P) De aarde zal voltooid worden door de kennis van JHVH. 

12. ‘Wee degene die met bloedvergieten een stad 
bouwt en op onrechtvaardige wijze een stad 
realiseerde. 

13. Kijk, is het niet uit JHVH der heerscharen dat 
mensen hard gewerkt hebben voor een overvloed 
aan vuur. Volken zullen zich voor een overvloed 
aan rommel afgemat hebben. 

14.  Maar de aarde zal voltooid worden met de kennis 
van de heerlijkheid van JHVH, zoals het water de 
zeebodem bedekt heeft.’ (S) 

 

(G) Wie de ander te schande maakt moet de beker van de 
Rechterhand van JHVH leegdrinken. 

15. ‘Wee degene die zijn vriend laat drinken en de 
wijnzak leeggiet om dronken te maken met de 
bedoeling om hun naaktheid te bekijken. 

16. U bevredigde schanddaden in plaats van 
heerlijkheid! Drinkt u maar! Dan zal, alsof u een 
onbesnedene bent, de beker van de Rechterhand 
van JHVH over ú uitgegoten worden, zo wordt uw 
heerlijkheid schandelijk vernederd.  

17. Want met het Libanese geweld zal Hij u overstelpt 
hebben en met de vernietiging door Behemoth (het 
landbeest) zal Hij ons beangstigd hebben, vanwege 
het bloed van mensen (Adam) en het geweld in het 
land, in de stad en onder al haar bewoners.’ (S) 

 

(HP) In afgoden is geen geest, maar JHVH is in Zijn heilige hemel. 

18. ‘Wat leverde een afgodsbeeld op? Het werd toch 
door zijn maker gesneden? Een gegoten beeld is 
toch als een onbetrouwbare boogschutter? Zou de 
maker dan op zijn gebeitelde werk vertrouwen 
door stomme afgoden te maken? (S) 

 
19. Wee degene die tegen hout zegt: ‘Word wakker!’ 

Of: ‘Sta op!’ tegen een nietszeggende steen. Zou 
die instructies aangenomen hebben? Kijk, met een 
laagje goud en zilver is het bedekt, maar het heeft 
totaal geen geest in zich. 

20. Terwijl JHVH in Zijn heilige tempel is. Zwijg voor 
Hem heel de aarde! (P) 

 

Habakuk 3. 
 

(V) De eindtijd. JHVH dorst de volken en redt Zijn volk dat de hoge 
weg bewandelt. 

1. Een gebed(szang) van de profeet Habakuk over zij 
die zich vergissen:  

2. ‘JHVH ik luisterde naar Uw boodschap, ik had diep 
ontzag voor Uw werk JHVH als de tijden naderen. 
Doe herleven bij het naderen van de tijden! Het 

zal bekend gemaakt zijn, te midden van het 
tumult zal de koestering herkenbaar geweest zijn. 

 
3. God zal uit Teman (het zuiden) gekomen zijn, de 

Heilige vanaf de berg Paran (van verheerlijking), 
Selah! 

Zijn majesteit omhulde de hemelen en Zijn lofprijs 
vulde de aarde. 

4. Er zal helder licht geweest zijn, de stralende 
hoornen van Zijn Hand zijn van Hem, ze zijn een 

bergplaats voor Zijn kracht. 
5. De pest is voor Hem uitgegaan, bliksemschichten 

zullen onder Zijn voeten geflitst hebben. 
6. Hij stond op en zal de aarde opgemeten hebben, 

Hij keek en zal de samenlevingen laten schrikken. 
De aloude bergen zullen ineen gezonken zijn, de 
eeuwige heuvels bogen zich neer, de reis naar de 

eeuwigheid is van Hem. 
7. Ik zag de rampen over de tenten van Kushan 

(zwart), de gordijnen in Midjan (twist) hebben 
ervan geschud. (S) 

 
8. Konden rivieren tegen de woede van JHVH op? Of 

was Uw boosheid op rivieren gericht? Of Uw 
razernij tegen de zee? Want U zult op Uw paarden 

gereden hebben, Uw strijdwagens Yeshua. 
9. Onbeschermd en naakt zal Uw boog geweest zijn, 

Uw gezworen beloften, het bevel van Uw 
scepters, Selah! 

De rivieren der aarde zult U gespleten hebben. 
10. Als de bergen U zagen zullen zij gedanst hebben, 

gutsend liep het water er dan vanaf, de afgrond 
verhief zijn stem en hief zijn handen omhoog. 

11. De zon en de maan bleven staan waar ze staan, 
door het licht van Uw bliksemflits bewogen zij 

zich, met de helderheid van Uw bliksem, (zo snel) 
als een speer. 

12. Woedend zult U het land binnengemarcheerd zijn, 
in Uw boosheid zult U de samenlevingen gedorsd 

hebben. 
13. U kwam voor de redding (Yesha) van Uw volk, voor 

de verlossing van Uw eigen gezalfde doodde U het 
hoofd van de familie van de boosdoeners, om de 

(knellende) nekband fundamenteel bloot te 
leggen, Selah! (P) 

 
14. U doorboorde het hoofd van zijn strijders met zijn 

eigen scepters. Als een wervelwind zijn zij 
opgetrokken om mij te verstrooien, zich al 

verheugend om de verdrukten in hun schuilplaats 
te verslinden. 

15. Toen betrad U met Uw paarden de zee, de vele 
wateren zwelden op tot een golf. 

 
16. Ik hoorde het en mijn buik heeft zich omgekeerd, 

mijn lippen trilden door deze stem. Mijn botten 
zijn terplekke bedorven en zelfs binnenin heb ik 
gebeefd, zodat ik rust zou hebben op de dag van 
benauwdheid die opkomt tegen het volk dat Hij 

aangevallen zal hebben. 
17. Al zal de vijgenboom niet uitgekomen zijn en is er 

geen vrucht aan de wijnstok, als het werk aan de 
olijven mislukte en de velden geen voedsel 

voortbrachten, als de kudde van de schaapskooi 
afgesneden werd en er geen vee meer in de 

stallen is, 
18. juist dan zal ik in JHVH gejubeld hebben, ik zal 

gejuicht hebben om de God Die mij redt! 
19. De Heer (Adonai) JHVH (Elohim) is mijn sterkte, 

Hij zal mijn voeten als de hinden gemaakt hebben 
en Hij zal mij over de hoogten gewandeld doen 

hebben.’ 
Voor de dirigent, op mijn gitaar. 


