
Overdenking zondag 6 oktober, Adventskerk 
 
Bij lezingen uit Habakuk 3, 1 – 3, 16 – 19 en Lucas 17, 1 - 10 
 

 
Geen luchtige lezingen, deze zondag. Ik had het zelf ook graag anders gezien, zo 
vlak na het grote feest van vorige week. Ik had graag nog een tijdje op de wolk 
blijven zitten van vreugde over gemeente-zijn met elkaar en al die lieve, leuke, gekke 
dingen die voorbij kwamen in lied en cabaret. Maar nee, Habakuk zet ons weer met 
de beide voeten op de aarde. In de realiteit van de wereld. 

Het verwondert mij telkens weer te ontdekken hoe ontzettend actueel de stem van de 
profetie in de bijbel is. Boodschappers van en voor alle tijden zijn ze. Habakuk staat 
in de bijbel tussen de zogenaamde “kleine profeten”. Dat klein zegt niets over de 
grootsheid van hun woorden, maar meer over de hoeveelheid ervan. Habakuk is kort 
van stof, drie hoofdstukken lang. 
Kort kan juist heel krachtig zijn. In onze tijd van one-liners weten we dat al te goed. 
De kracht van de korte twitter-berichtjes kan soms vernietigend werken. Daaruit 
spreekt dan ook wel weer meteen de mogelijke zwakte van een korte tekst: het kan 
oppervlakkig zijn, ongenuanceerd.  
 
Habakuk evenwel kan, in al zijn beknoptheid, niet beschuldigd worden van 
oppervlakkigheid. Zijn woorden zijn wel gekozen, kruidig…in de lijn van de 
vermoedelijke betekenis van zijn naam “basilicum”. Smaakvol is zijn taal, poetisch, 
met hoopvolle nasmaak. 
 
Over Habakuk zelf is weinig bekend. De bijbelgeleerden duiden hem ergens tussen 
715 en 161 voor Christus. Met een flinke tijdsmarge dus. Waar hij vandaan kwam is 
evenmin bekend. De Talmoed lost zo’n probleem dan heel pragmatisch op: profeten 
zonder geboorteplek komen gewoon uit Jeruzalem. En zijn daarmee net zo tijdloos 
en ongebonden aan plaats als Jeruzalem zelf is.  
Het enige dat we met zekerheid weten van Habakuk is dat hij zichzelf profeet noemt: 
nabi. En dat hij zijn taak serieus op zich neemt. Zijn spreken begint in hoofdstuk met 
te zeggen: “De last, welke Habakuk de profeet geschouwd heeft” . Hij heeft iets 
gezien. Niet zomaar iets, hij heeft een visioen gezien dat hem zwaar valt en hij 
spreekt zijn God erop aan. Hij heeft aanschouwd hoe mensen tegen elkaar worden 
opgezet, hoe het ene volk over het andere walst om het te verpletteren, hoe het recht 
met voeten wordt getreden. En hij roept de Eeuwige om ontferming: “gebed – tefillah 
- van de profeet Habakuk”….zo is het hoofdstuk begonnen dat wij zojuist lazen. Een 
gebed richt hij tot God.  
Van de week hadden we het met een groepje mensen over bidden. Over onze 
verlegenheid daarmee. Verlegenheid die voor een groot deel berust op het niet zeker 
weten of er een hoorder van het gebed is. Anders gezegd, hoe bidt je als je niet 
weet, niet zeker weet of er wel een God is die luistert? Misschien herkent u of jij 
dezelfde aarzeling ook. 
Habakuk zelf is er ook niet zo zeker van dat zijn gebed gehoord wordt. Hij zegt niet 
voor niet aan het begin van het boek: “Hoe lang moet ik nog roepen, Eeuwige, terwijl 
jij maar geen gehoor lijkt te geven”. Misschien is dat wel precies het eigene aan 
bidden: niet zeker weten of je gehoor vindt, of er een adres is waar jouw roepen 
gehoord wordt, maar het tóch koppig blijven doen, omdat je eigenlijk geen andere 
manier ziet om onder woorden te brengen wat je bezighoudt, omdat je geen andere 



manier ziet om lucht te geven aan wat als een steen op je maag ligt. Bidden is zoiets 
als een verhaal, als een ordening van de situatie waarin je verkeert of waarin je ziet 
dat jouw wereld, jouw maatschappij verkeert. Biddend analyseer je wat gaande is en 
je probeert het in verband te brengen met wat je gelooft, met wat je hoopt.  
Iemand zei ooit, biddend gooien we onze gedachten, verlangens, wanhoop, omhoog, 
om ze vervolgens weer als moedgevende gedachten, verlangens, hoop op te 
vangen.  Het gebed brengt de mens als het ware weer thuis, tot zichzelf. Het ziet de 
werkelijkheid onder ogen door verwoording van die werkelijkheid. Het gebed heeft 
daarmee een versterkende functie. De biddende gemeenschap kan een enorme 
kracht in zich herbergen. Omdat het niet bij ora – bidt – alleen blijft, maar ook tot 
labora – werk, verantwoordelijkheid nemen – aanzet.  

En dat brengt ons bij de andere lezing, waarin het in de grond van de zaak om 
verantwoordelijkheid gaat. Het is onvermijdelijk dat er mensen ten val worden 
gebracht, zegt Jezus: alleen: wee degene die daarvoor verantwoordelijk is! Dat 
iedereen misstappen maakt in zijn of haar leven is een gegeven. Niemand is 
volmaakt immers en wat is volmaaktheid bovendien. Je misstappen, je blunders, je 
begaat ze, je bent er zelf verantwoordelijk voor. En ook de gevolgen heb je zelf te 
dragen. Maar het komt ook voor dat je onder invloed van omstandigheden of andere 
mensen tot iets gebracht wordt, dat niet ten goede keert. Foute vrienden, waardoor 
iemand een verkeerd circuit wordt binnengezogen is er een voorbeeld van. Maar he 
kan ook veel subtieler: de druk om altijd maar te presteren, of om altijd maar lief en 
aardig gevonden te worden. Door de omgeving, het gezin, ouders, leidinggevenden 
kan heel veel druk uitgeoefend worden. Ook dan kan het misgaan. En is het dan niet 
óók de verantwoordelijk van die ander? Jezus zegt “wee hem of haar die de ander tot 
misstappen aanzet”, let goed op wat je doet, wat je misschien veroorzaakt. Even 
naar deze dagen vertaald: we kunnen de boeren en de vissers wel aanwijzen als 
veroorzakers van problemen met teveel stikstof, maar zijn wij het niet zelf, met ons 
consumptiegedrag van overmatig vlees eten, melkproducten nuttigen en alles zo 
goedkoop mogelijk, die zorgen voor té intensieve veeteelt en visserij? Wijzen naar 
een ander is niet zo moeilijk, maar van 130 km per uur terug naar 100? En de trein 
nemen in plaats van het vliegtuig? Let goed op, wat je aanricht… 

Jezus illustreert zijn uitspraak met een de gelijkenis van de slaaf, de knecht. Het lijkt 
heel onbarmhartig deze gelijkenis: de slaaf is de hele dag in touw voor zijn meester, 
maar moet er niet op rekenen dat hij er een dank je wel voor terug krijgt. Jezus zegt 
in wezen: wees verantwoordelijk voor jouw taak, jouw aandeel. Ga niet op de stoel 
van de ander zitten. Houd je bij je eigen ding en doe dat goed. Je hebt dan geen 
bedankje nodig, want je geweten is zuiver. De slaaf krijgt in feite een spiegel van 
zelfverzekerdheid voor ogen….en dat is bepaald niet slaafs meer, hij of zij is immers 
van binnen vrij. 

En die meester dan? Is hij op z’n minst niet een beetje verantwoordelijk voor zijn 
knecht? Jazeker, is hij dat . Wee hem als hij dat niet is en zijn knecht een misstap 
begaat. Stel dat de slaaf in opstand komt, of de boeren gaan staken, vanwege een 
slechte behandeling, dan kan die opstand vanuit het gezichtspunt van de heer, de 
regering en de algemeen geldende gedachte uitgelegd worden als een misdaad 
tegen status quo, als een minachting voor de gevestigde orde. De meester, de 
regering, wijzelf, zouden ook na kunnen gaan wáárom er opstand is of een staking 
en of dat misschien door een slechte behandeling komt. In dat geval heeft de heer, 



de regering, de samenleving, de verantwoordelijkheid te nemen om de 
omstandigheden en de behandeling van de slaaf te verbeteren. Het is dus wel 
degelijk een appel op juist ook de meester, die zich verantwoordelijk heeft te voelen 
voor zijn dienaar door de werkelijkheid van zijn dienaar onder ogen te zien…Zodat 
het niet alleen bij labora blijft “werk”, maar ook tot ora, oratio – bidt, gebed, aanzet. 
Biddend analyseren wat er gaande is, en hoe dat in verband te brengen is met wat je 
gelooft, met wat je hoopt, met wat er toe doet. 

Moge dat zo zijn, zeg ik daarbij. En u, jij zegt dan misschien wel:  Kome wat komt. 
 

 


