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Om nog eens over door te praten:
Herken jij de vragen van Habakuk: “Hoe lang nog?” en “waarom?” in jezelf of
in de mensen om je heen?
Bijbelstudie –
Lees Psalm 13 en Psalm 40 nog eens naast Habakuk 1. Waar
komt de vraag naar ‘Hoe lang nog?’ vandaan?

1. Habakuk (1/5): Hoe lang nog, Heer? (Habakuk 1)
In 1987 sloot de rockband U2 zijn concerten af met het nummer ‘40’, een
moderne versie van Psalm 40, maar met een refrein uit Psalm 13: “Hoe lang
nog”? Het is een echo van de vragen, waarmee Habakuk zijn boekje begint.
“Hoe lang nog, Heer moet ik om hulp roepen en luistert U niet? Moet ik
‘geweld!’ schreeuwen en brengt U geen redding?”
Habakuk leefde waarschijnlijk rond 600 voor Christus. Het was een tijd van
veel geweld, verdeeldheid en onrecht. De profeet ziet het en ligt er wakker
van. Hij stelt zijn vragen aan God niet omdat hij dreigt niet meer te geloven,
maar juist omdat hij wil geloven. De woorden van God zijn een last voor hem
geworden.
Durven wij ook vandaag zo te bidden tot God? Voluit gelovig, maar ook voluit
kritisch? Te strijden met God, omdat we geloven? Als jij of u zich herkent in
Habakuk ben ik blij als u dat jij of u die vragen in de kerk stelt. We hebben
Habakuk nodig in de kerk. Hij blijft de hemel met zijn vragen bestormen, maar
hij blijft wel bidden. Durft Habakuk buiten de kerk dat ook?
Maar het wordt nog scherper in het hoofdstuk. In vers 5 krijgt Habakuk een
soort antwoord op zijn vraag. God gaat iets doen. Hij laat een gewelddadig
volk komen! De Babyloniers. Maar dan kan Habakuk er helemaal niet meer
bij: Ik breng het onrecht bij U ter sprake en Uw antwoord is: het brengen van
nog groter onrecht in dit niets ontziende en wrede volk? Hoe kan U dit
verdragen, God?
We kunnen God ook vaak niet volgen in Zijn bedoelingen. Achteraf kunnen
we soms de zin zien, zoals Jozef en Job. Net als in de weg van Jezus aan het
kruis, waar God het recht bracht door het onrecht onbeteugeld zijn gang te
laten gaan. En God zweeg, Hij verdroeg. Zelfs Jezus werd een Habakuk en riep
het uit: Waarom?
Is het verlangen naar recht, eerlijkheid, vrede, het einde van geweld en
verwoesting en tweedracht zo groot dat wij lang en aanhoudend blijven
zingen: Hoe lang nog, Heer?

Gebed –
Durf jij in je gebed je vragen of je geloofsstrijd bij God neer te
leggen? Niet omdat je twijfelt, maar juist omdat graag wil
geloven wat God belooft. Welke vragen zou je God willen
stellen?
Delen & dienen –
Ken je iemand die niet (meer) gelooft en vragen stelt als
Habakuk? Zou je die deze week kunnen vragen wat hij of zij
vindt van Habakuk 1?
Verhalen delen –
Wil je nog eens luisteren en kijken naar het slot van het
concert van U2 met ‘40’ uit 1987? Kijk het hier via Youtube:
https://youtu.be/lj8rzXBVmBY
Liturgie – uit Psalm 13
Hoe lang, Heer, gaat Gij mij voorbij?
Hoe lang verbergt Gij U voor mij?
Hoe lang maak ik vergeefse plannen,
van dag tot dag in druk gebannen,
gedrukt door 's vijands hovaardij?
Thuis –
Vind je dat er in de kerk genoeg ruimte is om vragen te stellen
over God en de Bijbel? Zo niet: hoe zouden we dat kunnen
verbeteren?
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