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Gemeente van de Paaskerk, 
 

We hebben heel wat meegemaakt samen. 
 

Toen ik hier kwam was het 2005. Inmiddels is het 2019. Op persoonlijk vlak kan 
er in zo’n periode veel gebeuren. Wij verwelkomden kinderen en gaven hen het 
Licht mee bij hun doop. Mensen beloofden elkaar trouw. En wij namen afscheid 

van geliefden, vaak na een lang samenzijn. 
 

Ook de gemeenschap van de Paaskerk veranderde. We vormden één 
wijkgemeente in Amstelveen-Zuid en probeerden de sluiting van twee 
kerkgebouwen op een zo goed mogelijke manier op te vangen. We haalden 

herinneringen op aan wat achter werd gelaten, maar keken ook vooruit. 
 

Dat deden en doen we niet in een isolement. We zijn deel van deze samenleving. 
Kerk in de wereld.  

 
Die wereld ziet er naar mijn idee vandaag de dag anders uit dan een aantal 
decennia geleden. Hoe vaak hebben we God in de afgelopen jaren niet geroepen 

om ontferming voor de slachtoffers van aanslagen? 
 

Ik heb mijn mensbeeld, helaas, bij moeten stellen. Naast geloof in de 
medemenselijkheid die ons verbindt groeide het besef dat het kwaad mannen en 
vrouwen zo in zijn greep kan krijgen dat ieder respect voor de ander verdwijnt.  

 
De impact van het terrorisme, die in andere werelddelen al veel langer realiteit 

is, werd ook in Europa voelbaar. Zij brak door ons gevoel van veiligheid heen. En 
de angst die dat bij sommigen oproept leidt weer tot een verharding van 
standpunten… 

 
Dat maakt dat Bijbelteksten soms op een andere manier bij ons aansluiten dan 

voorheen. Wat je in teksten raakt staat immers niet los van je eigen situatie. 
Woorden en beelden van lang geleden kunnen verrassende stof geven tot 
nadenken. 

 
 

Neem de profetie van Habakuk. Hij worstelt in het kleine boekje dat naar hem 
genoemd is met de vraag waarom de Eeuwige geen halt toeroept aan het lijden 
dat hij om zich heen ziet. Waarom degenen die Gods wet vertrappen alle ruimte 

krijgen en nemen. 
 

“Hoe lang nog, HEER, moet ik om hulp roepen en luistert u niet”, vraagt hij zich 
af, “moet ik ‘Geweld!’ schreeuwen en brengt u geen redding? Waarom toont u 
mij dit onheil en ziet u zelf de ellende aan? Ik zie slechts verwoesting en geweld, 

opkomende twist en groeiende tweedracht. 
 



Het zou maar zo ons gebed kunnen zijn… maar het is het intro waarmee we 

worden meegenomen in zijn zoektocht. De allereerste zinnen die hij in de mond 
neemt. Hoofdstuk 1 vers 2 en 3. 

 
Voor Habakuk is het zonneklaar. Trouw zijn aan God betekent rechtdoen aan 
anderen. De kwetsbaren beschermen. Ieder mensenleven op waarde schatten als 

een geschenk van de Schepper.  
 

Maar wat hij ervaart in zijn eigen omgeving staat daar haaks op. Degenen die de 
macht hebben maken zich groot ten koste van wie rechtvaardig worden 
genoemd. En hij kan dat gewoonweg niet rijmen met zijn vertrouwen op de 

Eeuwige. 
 

Aanvankelijk lijkt een ander volk daarin uitkomst te bieden. Rond het jaar 
zeshonderd voor onze jaartelling trekken de Chaldeeën op naar Jeruzalem en 
omstreken. Volgens de denkbeelden van die tijd zou God hen weleens gestuurd 

kunnen hebben om het onrecht af te straffen. 
Maar het middel blijkt nog veel erger dan het leed dat er al was. Meedogenloos 

worden volkeren onder de voet gelopen en mensen vermoord. Waarom 
verdraagt U dat, verzucht Habakuk opnieuw, en zwijgt U? 

 
Het is een vraag die steeds weer terugkeert, de eeuwen door. Die luider klinkt 
wanneer terreur sterker lijkt te worden. Die het geloof in Gods goedheid op 

scherp stelt. 
 

 
De Joodse profeten ontwijken die vraag niet, maar stellen hem. Rechtstreeks, 
aan God. En tegelijkertijd stellen ze zich open voor nieuwe inzichten die 

openbaren hoe de Eeuwige dan wel aanwezig is in deze wereld. 
 

Habakuk, de profeet, brengt zijn gedachten onder woorden in drie hoofdstukken. 
Alert op wat de Eeuwige hem wil zeggen, hoort hij een stem en ziet een visioen. 
Daardoor raakt hij ervan overtuigd dat degene die anderen vernietigt uiteindelijk 

zelf zijn bestaansrecht verspeelt. 
 

Wat zouden we hem dat graag na willen zeggen. Wat zou het eenvoudiger zijn 
om te geloven als je wist dat God het geweld een halt toe zou roepen en de 
rechtvaardigen zou beschermen. Als daar al iets van zichtbaar zou zijn.  

 
Habakuk laveert tussen de ervaring dat God niet ingrijpt, zijn eigen onmacht om 

wat er gebeurt en de vaste verwachting dat het kwaad niet het eeuwige leven 
heeft. 
 

In die spanning, nadat hij geroepen heeft, de nood voor God heeft neergelegd én 
Diens belofte heeft gehoord en gezien gaat hij in gebed. 

 
“Gebed van de profeet Habakuk”, staat er boven de tekst die ik voor vandaag 
heb uitgezocht uit de kleine profeten.  

 
Misschien is dat ook wel het enige dat daadwerkelijk een ander perspectief geeft 

als gebeurtenissen ons te groot worden. Als we zoeken naar sporen van God, in 
het nu en voor de toekomst. In gebed gaan. 



 

De profeet gaat ons daarin voor. Hij is zich bewust van het tumult dat op het 
punt staat los te barsten. Dat tumult komt van het werkwoord beven. Er zit iets 

van opwinding in, agitatie. ‘Toorn’ vertalen andere vertalingen.  
 
Er zal nog heel wat in beweging komen. Daarin vraagt hij eigenlijk maar één ding 

aan God: “toon uw mededogen”. “Gedenk de ontferming”, kun je ook zeggen.  
 

Heel zijn lichaam beeft mee met het komende tumult. Twee keer wordt juist dat 
werkwoord gebruikt. De strijd tegen de onmenselijkheid is niet zomaar 
gestreden. Maar diep van binnen gelooft hij, door alles heen, dat God zich zal 

ontfermen. Over zijn mensen. Over zijn wereld. 
 

En dan mondt zijn levensgrote vraag al biddend uit in een ontroerende uiting van 
vertrouwen. Een tekst die ik graag laat klinken vanuit onze verbondenheid als 
gemeente met elkaar en met de Eeuwige wiens naam ons samenbrengt. 

 
Al zal de vijgenboom niet bloeien… 

 
Al zal er geen groei zijn, geen bloei. Al zal de oogst teleurstellend zijn en de 

opbrengst tegenvallen… 
toch zal ik juichen voor de Heer, de Eeuwige. 
Dat is een tekst die boven Habakuk uitstijgt. Het is een gebed zoals we dat 

verder alleen maar in de Psalmen aantreffen. Latere generaties hebben er zelfs 
een lied van gemaakt. De wijs staat er in de kantlijn bij. “Voor de koorleider. Bij 

snarenspel”. 
 
Misschien, lieve mensen, kun je zo’n lied ook alleen maar samen zingen. In je 

eentje is het veel moeilijker om de toon van vertrouwen vast te houden. Om het 
geloof te bewaren in de vruchten van de Geest, die zoveel minder indruk maken 

dan de grote woorden en het machtsvertoon. 
 
Aan het eind van het boek Habakuk, dat begon met een indringende vraag aan 

God, zingt de gemeente de lofzang. Zij belijdt haar geloof in Zijn reddende 
trouw, ook al staat zij op dat moment met lege handen. 

 
Ik hoor er iets in van het geduld van de wijngaardenier uit dat andere verhaal. 
Het geduld dat de Barmhartige met zijn mensen heeft, in het goddelijke 

verlangen dat zij vrucht zullen dragen: de vrucht van rechtvaardigheid. 
 

Is het wereldvreemd om zo’n lied aan te heffen? Wel als dat losgezongen wordt 
van de voortdurende roep om Gods mededogen. Met ons. Met onze samenleving. 
Met onze wereld. 

 
Maar waar beide tonen in elkaar overlopen wordt het een krachtig statement. Wij 

zullen niet zwijgen tot de schepping wordt hoe zij bedoeld is. Wij willen niet 
vergeten waartoe Gods Liefde ons de adem heeft ingeblazen. En wij blijven 
geloven in de overwinning van het goede. Door Hem. 

 
Ik dank u en jullie, dat ik op mijn manier in dat lied mocht voorgaan. Dat kon ik 

door alle stemmen die meezongen. Alle handen die ermee aan de slag gingen. 
Alle harten waarin het doorklinkt. 



 

Moge de dragende kracht ervan ons blijven verbinden. Waar het ook maar wordt 
ingezet. 

 
Amen 
 

  
 

  
  
 

 
 

 
 
 


