HOOFDSTUK 1
Habakuk was een Hebreeuwse profeet in het koninkrijk van Juda. Sommigen
beweren dat hij ook een leviet was. Hij leefde na de overwinning van de Babyloniërs
op de Egyptenaren in 605 v.Chr. Het volk leefde met een onverschilligheid ten
aanzien van alle ongerechtigheid, de wet had geen vat meer op het gedrag of
levenswijze van het volk, in feite wetteloosheid.
Habakuk volgde het wereldgebeuren in zijn tijd, en stond machteloos tegenover de
Babyloniërs ook Chaldeeërs genoemd, welke met een krachtig leger ook Israël onder
de voet zouden lopen. Habakuk stelt zich de vraag: Zou God dat oordeel toelaten?
Die tijd is duidelijk te vergelijken met onze hedendaagse samenleving, en zal God
ook de heidenen niet straffen zoals Hij deed met Juda ten tijde van Habakuk?
HABAKUK BIDT en roept OM HULP
tot god
Habakuk had een visioen gezien waarbij God
zou oordelen en rampen over Juda brengen, dit
in de laatste dagen van koning Manasse.
Reden: Deze koning bracht opnieuw afgoderij
tot in de tempel, en offerde zijn eigen zonen als
brandoffer! Hij aanbad zon maan en sterren,
deed aan waarzeggerij.

Hij zocht om een goede relatie te krijgen met zijn
vijand via religie. Hij liet zijn eigen God voor wat het
was, maar andere goden waren ook welkom, een
oude vorm van oecumene. Manasse werd later
geboeid weggevoerd naar Babel, Na Manasse kwam
zijn zoon Amon op de troon, en de afgoderij,
paganisme, wellust en vrije seks werden nog erger!
(Rom.1:26).
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De apostel Paulus schreef later in dit verband:
Romeinen 1:25 Zij

immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen
en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot
in eeuwigheid. Amen.

(1,4) De profeet diende het volk te waarschuwen, hij bad en was heel bezorgd en
angstig in zijn reactie tot God. Hoelang moet ik nog bidden en roepen? Zijt gij doof?
Waarom laat u mij in de ongerustheid door dit dreigend aankomend geweld van de
Chaldeeën als straf op ons land. Je toont mij eerst het geweld, en je doet niets
tegenover die geweldenaars uit Babel. Waarom laat u God, al dit kwaad toe?
Het is een menselijke reactie van de profeet, doch hij kan weten dat het stilzwijgen
van God geen teken is van onverschilligheid. Ook de profeet Jeremia sprak
openhartig tot God:
Het recht hebt Gij aan uw zijde, HERE, als ik met U zou twisten; toch wil ik over
rechtszaken met U spreken: Waarom is de weg der goddelozen voorspoedig, en zijn
zonder zorg allen die zich trouweloos gedragen? Jer.12:1

Er kwam ruzie en tweedracht onder het volk. Er is geen gerechtigheid meer, en de
terroristen brengen de rechtvaardigen onder zware druk. Gods wet wordt ontkracht.
Er is geen rechtspraak meer voor mensen welke werden mishandeld.

GOD LIET HET TOE.
(6,11) God laat weten dat Hij de
Chaldeeën, een Semitisch volk, zal laten
opkomen of mobiliseren. Dit was de laatste
dynastie van Babylon. Deze boodschap laat
Habakuk horen aan zijn volk, doch men
luistert weinig naar profeten door God
gezonden. Wij letten op de beschrijving van
dit volk. Wij weten dat bepaalde profetieën
zich kunnen herhalen.
Dit volk werd beschreven in diverse
vertalingen als moordlustig, barbaars, wild,
radicaal, en niet nadenkend over de gruwel
van hun acties! Slavinnen maken, en
verkrachtingen zijn normaal en aanbidding
in hun ogen.
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“De breedten der aarde”
Ze willen alle landen en steden
veroveren en tot hun bezit stellen. (6,7)
Ze willen de volkeren onderwerpen door
terreur en angst te ontwikkelen. Het
bepaalt zijn eigen recht. Dit volk heeft
duidelijk en uitgesproken een
apocalyptisch karakter:

En zij kwamen op over de breedte der aarde en omsingelden de legerplaats der heiligen
en de geliefde stad; en vuur daalde neder uit de hemel en verslond hen, Op.20:9

Vandaag kunnen wakkere Bijbelgetrouwe christenen de vervulling van deze profetie
voor hun eigen ogen zien. De media is niet verder betrouwbaar, doch wij toetsen
alles aan Gods woord, dat niet liegt!

OOSTENWIND: AGRESSIEVE VIJANDIGHEID
(8,9) Oostenwind werd door de profeten symbolisch gezien als vijandigheid. Dit vers
geeft ons inzicht in het moderne leger van de Babyloniërs. In de tijd van Habakuk
hadden ze wel paarden, maar niet sneller dan panters, of avondwolven. Vandaag zijn
er snelle tanks! Ook deze avondwolven komen slechts in actie in het duister om te
verslinden, ze zijn ook een beeld van boze geesten. “Als een arend” Hier is sprake
van een luchtmacht, en het komt van andere verre landen om snel aan te vallen en
te vernietigen. Ook de tijdgenoot van Habakuk, de profeet Jeremia beschrijft
profetisch een gelijkaardige situatie van een grote luchtmacht in formatie:
Jeremia 4:13 Zie,

als een wolkenmassa komt hij opzetten; als een stormwind
zijn zijn wagens, sneller dan arenden zijn paarden: wee ons, wij worden
vernield!
(10,11) Dit onstuimig volk drijft
de spot met andere overheden
en machthebbers, het neemt
gewoon steden in. In die steden
zoeken zij de macht over te
nemen. Wij nemen als actueel
voorbeeld de stad Malmö in
Zweden, nu een verkrachtingsoord. Dit is een bewijs van subtiele verovering in
andermans land. Ze veranderen snel van richting en gedachten onder invloed van
hun god, Marduk, een aanbeden satanische oorlogsgod.
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HABAKUK klaagt!
(12,17) De profeet beroept zich op de heiligheid van zijn God. Inderdaad er is maar
één God JHWH. Wij zullen wel door u gestraft worden, omwille van het zondig
gedrag hier, doch nooit uitgeroeid. God tuchtigt Zijn volk, omdat Hij het lief heeft.
Hebreeën 12:7 Als

tuchtiging hebt gij dit te dragen: God behandelt u als
zonen. Want is er wel een zoon, die door zijn vader niet getuchtigd wordt? 8
Blijft gij echter vrij van de tuchtiging, welke allen ondergaan
hebben, dan zijt gij bastaards, en geen zonen.
De profeet kan het niet laten zijn God erop te wijzen dat Hij de goddelozen zou laten
triomferen over de rechtvaardigen. Wij kunnen ons niet verdedigen tegenover een
macht als Babylon! Gij zijt toch een heerser over alle mensen op aarde. Blijft dit alles
ongestraft zoals er geen God zou zijn? Habakuk kan de gedachten van God niet
veranderen, want het volk wil niet luisteren of zich bekeren van die afgoderijen.
De profeet vergelijkt Nebukadnezar met een visser die ze allemaal vangt! Zou ook
hier geen tegenbeeld aan het licht komen van de komende antichrist welke ieder
mens zal vangen en onder controle krijgen? Wij denken na over het gevaarlijkste net
van het wereldwijde internet!
Belangrijk……
Er blijken drie methodes te zijn welke
hij respectievelijk gebruikt. Eerst vangt
hij de grote vissen, met grote vishaken,
dan de minder grote vissen met
gewone netten, en de rest van kleine
visjes met sleepnetten.
Deze grote vissen waren voor
Nebukadnezar eerst de grote
tegenstanders, grote naties, dan
kleinere naties enz. Zo werd Babylon
ook een groot wereldrijk. De landen
werden weggeveegd!
Nebukadnezar, wereldheerser als “antichrist” sleepte alle rijkdom mee naar
Babylon. Rijkdom is geld, een financiële centralisatie komt er wereldwijd aan, of
vormt zich al achter de schermen, in voorbereiding van de antichrist. Wij volgen
vandaag de verdere ontwikkeling van de Verenigde Naties, als een oppermachtig
instituut. Ook de dochter van Babel, u bekend als het Vaticaan, steunt dit soort van
visvangst. De zee is de wereldbevolking! God maakte zoveel mensen als vissen der
zee (14) Dan werd er gejubeld met plezier.
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HET SLEEPNET VAN JEZUS

Evenzo is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een sleepnet,
neergelaten in de zee, dat allerlei bijeenbrengt. Matteüs 13:48 Wanneer het vol is, haalt men
het op de oever, en zet zich neer en verzamelt het goede in vaten, doch het ondeugdelijke
werpt men weg. Matteüs 13:49 Zó zal het gaan bij de voleinding der wereld. De engelen zullen
uitgaan om de bozen uit het midden der rechtvaardigen af te zonderen, Matteüs 13:50 en zij
zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars
Matteüs 13:47

Het gaat hier duidelijk over de wederkomst van Jezus, Hij zal regeren in Jeruzalem,
en niet in Babel, welke zal zijn vergaan. (Openb.18:10) Zo zullen ook de landen
worden gezuiverd van wat als ondeugdelijke vis is.

OFFERS AAN DE GOD VAN BABYLON
(16,17) Ze offeren aan hun “net”, niet aan hun god, eigenaardig. Ze verheffen
zichzelf tot een god welke eer dient te ontvangen, (wierook) door eigen kennis en
succes in de overwinningen. Wie zich verblijdt in wat hij heeft verwezenlijkt, en fier is
daarop, maar God niet dankt, die maakt zichzelf tot een afgod!
Ze dachten niet aan de God die hun leven in handen had. Ze deden net als
Belsassar, afgoderij. (Dan.5:23) De profeet vraagt: Zal hij voortdurend meedogenloos
volkeren kunnen doden?
Biblespace, 11 november 2017
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HOOFDSTUK 2
De profeet Habakuk zal doen zoals de wachters op de hoge torens, namelijk uitkijken
naar en wat er nu zal gebeuren. De wachters verlieten slechts hun torens wanneer
ze werden veroverd. Hij zocht hoogten om stilte te vinden en waakzaam te zijn, of de
Here van zich zal laten horen in deze moeilijke situatie. Hij blijft vertrouwen op
Gods gerechtigheid. (Ps.61:4)
Spreuken 18:10 De

naam des HEREN is een sterke toren;
de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.
De communicatie tussen God en zijn profeet lijkt nu een vlotte dialoog te worden, ook
na de vroegere uitspraken van Habakuk tegenover zijn God. De profeet wilde weten
of God nu toch die goddelozen uit Babel, zal laten overwinnen, of genadig zal zijn. Hij
overdenkt wat hij zal antwoorden, als God hem zou terechtwijzen. Wij kunnen hier
leren om goed na te denken over Gods woorden welke wij vandaag ook lezen! God
kent de gedachten van een mens. De profeet kan Gods Geest zeer goed
onderscheiden van zijn eigen geest. Sommige christenen struikelen over dit punt
door verkeerde Bijbeluitleg aangaande profetie! (1 Petr.1:10,11).(Hebr.1:1).
HABAKUK HOORT DE STEM VAN GOD
(2,3) God laat hem een ander visioen op schrijven,
niet omdat de profeet vergeetachtig was, doch met
de bedoeling opdat iedereen het zou kunnen lezen
en erover denken. Op een kleitablet, dienende als
een openbare bekendmaking van Gods plan, een
soort publieke affiche. Wellicht bij de tempel
aangebracht.
Deze nieuwe openbaring, zal op Gods bestemde tijd
zeker in vervulling laten gaan. Tijdsbepalingen over
profetieën zijn altijd moeilijk. De profeet is nieuwsgierig, en wil weten wanneer en hoe
God gerechtigheid of herstel, zal brengen. Ook wij leven in een wereld van complete
ongerechtigheid, als vlak voor de zondvloed, en Babel later.
Ongelovigen denken, het zal altijd zo blijven, hélaas, Gods tijd komt. Christenen
dienen te blijven hopen op Zijn wederkomst, wij weten niet de dag of het uur, wel de
tekenen in de jaren die eraan voorafgaan! Twijfelaars hebben geen
geloofszekerheid. (2 Petr.3:4).(Spr.3:34). Christenen die nalatig worden, gaan
verloren! (Hebr.10:37,38).
2 Petrus 3:3 Dit

vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters
met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen,4 en zeggen:
Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles
zó, als het van het begin der schepping af geweest is.
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AAN HET EINDE
Een vervulling “aan het einde”. Wij stellen ons de vraag: Welk einde?” Het lijkt het
einde van Babylon. Jeremia schreef over het einde van Babylon, na zeventig jaar
bestaan. Gods volk zou dan terugkeren naar hun land. (Jer.29:10). Ook Daniel 8,19
schreef over een “aan het einde”. Doch in Openbar.18,10 is een nieuw Babylon in
één uur aan zijn einde gekomen, door een
oordeels Gods. Dit zal een tweede vervulling zijn?
Want dit tweede Babel is net als het eerste,
zoekend voor wereldoverheersing, globalisering,
door een algemene controlerende politieke
macht.! Een elite centraliseert veel info van de
bevolking via het internet, hetzij politiek, religieus
of economisch.
WEES NIET MOEDELOOS
(4,5) Wees niet moedeloos, Judeeërs die nog geloven, want dit wil God niet, doch
vertrouw op Mijn woord, en ge zult overleven. (Joh.5:24) De Babyloniër is
opgeblazen, zoekt altijd zichzelf te behagen, ten koste van anderen. Depressiviteit
staat in contrast met een vertrouwen op Gods woorden.
Wee de moordende rover, hij is zeer hoogmoedig. Hij is een rusteloos mens, wat
wijst op wetteloosheid. (Jes.57:20) Deze mens kan de antichrist zijn! Komt hij uit
de onderwereld, van dood en verderf, de wereld van satan. Hij verzamelt naties, met
geweld, dit is ons niet onbekend. Wij kennen het verzamelen van de Verenigde
Naties sinds 1948. Hij zal zoeken in de toekomst om de leider te worden van de
grootmachten. Wij vinden hier ontegensprekelijk het Babels karakter met al zijn
goddeloze begeerten. (2 Petr.3:7)
EEN VIJFVOUDIGE VLOEK, WERD EEN SPOTLIED.
(6,20) Hier is sprake over een politiek
grote leider. In de eerste plaats kijken
wij naar Nebukadnezar, koning van
Babel, welke de Egyptenaren en de
Syriërs versloeg. Maakte Juda tot een
buit, vazalstaat, welke God toeliet als
een pijnlijke straf voor Juda. De profeet
Jesaja kende het spotlied op de koning
van Babel, en God verbrak plots de
macht van die goddeloze heerser.
(Jes.14:4,5) Wij zien in deze
Nebukadnezar, een beeld van de
komende antichrist, welke op dezelfde
bedrieglijke wijze zich tot groot wereldheerser wil maken.

7

De eerste wee of vloek
Wie zich wil verrijken met wat niet van hem is, brengt zich spontaan onder een vloek.
(1 Tim.6:9) Hoelang kan hij zijn macht misbruiken? Eigendommen opeisen. Huurprijs
onbetaalbaar maken. Hij verzamelt het slijk der aarde, goud en zilver.
6 Zouden dan niet al dezelve van hem een spreekwoord
opnemen, en een uitlegging der raadselen van hem? En
men zal zeggen: Wee dien, die vermeerdert hetgeen het
zijne niet is (hoe lange!), en dien, die op zich laadt dik
slijk.(STV)

De eerste reden tot vloek ligt hem in een onrechtvaardige financiële wereld, met veel
bedrog en fraude, welke zal leiden tot een wereldwijde valuta. Dit zal dan
opstandigheid veroorzaken en zal de heerser vallen in hun handen. Gij hebt naties
geplunderd door belastingen en veroveringen. Zij zullen nu u plunderen, omwille van
het veel vergoten bloed van de slachtoffers. Wij zien dit als enerzijds een vervulling
door de Meden en de Perzen, maar anderzijds de latere val van de antichrist.
DE TWEEDE WEE
(9) Er komt een volgende vloek bij hen die op oneerlijke wijze grote winsten maken,
voor de bouw van zijn huis en eigen vermogen. Hieronder begrijpen wij de nodige
goederen, hout en stenen, welke Nebukadnezar nodig had voor zijn groot en hoog
paleis, of hoge toren, voor zijn bescherming en veiligheid. Zo dacht hij te ontkomen
aan alle opstand of oorlogsgeweld. Ook de antichrist zal zoeken zich te beveiligen, in
de hoogte? In de ruimte? Andere veilige planeet? Stelt zich boven alle koningen, en
wil als God regeren.
2 Tessalonicenzen 2:3 Laat

niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de
afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs,4
de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet,
zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.
Jeremia 49:16 De

schrik voor u heeft u misleid, de
overmoed van uw hart. Gij, die in rotskloven woont,
u vastklemt aan de hoogte der heuvelen, al maakt
gij uw nest zo hoog als de gier, Ik zal u vandaar
neerhalen, luidt het woord des HEREN.
Hij maakt zich te schande door vele volkeren uit te
moorden. Het is zo erg dat de profeet in zijn
beeldspraak schrijft dat de stenen uit de muur
schreeuwen om wraak en de balken uit het gebinte antwoorden. Deze stenen zijn
mensen die het onrecht van dichtbijl hebben gezien.
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DE DERDE WEE
(12,14) De uitbreiding van Babel door
een politiek van onderdrukking. (EU?)
Er komt vloek over iemand die een
stad bouwt door bloedvergieten, en
zijn bescherming fundeert op onrecht.
Babylon, een stad ook Egypte en
Sodom genoemd. Onrecht zoals
destijds het laten bouwen door de
slaven. (Fig. Sodomie in klooster te Brugge
1616).

De volkeren werken dagelijks aan
het opbouwen van hun land. Ze
begrijpen niet dat het nutteloos is op
zo’n onrechtvaardige wijze te werken, Gods oordeelsvuur komt eraan. De aarde zal
vol zijn van Gods heerlijkheid, zoals de aarde met het water van de zee. Deze
profetie wijst ontegensprekelijk op de komende tijd van het duizendjarig rijk, als
Jezus komt regeren. Er staat: De Here der Heirscharen”, Hij is de Here van de
legers, niemand kan Hem hinderen op Zijn weg. Het volk zal zich vermoeien door het
blussen van het vuur, ook in het toekomstig Babel, de hoer in Rome.
Openbaring 17:15 En

hij zeide tot mij: De wateren, die gij zaagt, waarop de hoer
gezeten is, zijn natiën en menigten en volken en talen.16 En de tien horens, die
gij zaagt, en het beest, dezen zullen de hoer haten, en zij zullen haar berooid
maken en naakt, haar vlees eten en haar met vuur verbranden.
HET VIERDE WEE
(15-17) De vloek welke hier staat beschreven, begint met het drinken uit de beker.
Welke beker? Een gouden beker, typisch voor Babylon. Wij vinden deze beker terug
bij de dochter van Babel, waarbij aan geestelijke hoererij dient gedacht. Afgoderij is
telkens een oorzaak van oordeel, in de tijd van Habakuk was het ook Juda. De
apostel Johannes zag het oordeel komen over
een Babels christendom te Rome, met zijn
giftige beker, van vals geloof. (Openb.18).
De bedoeling van het dronken maken, was
om de naaktheid en schaamte te zien, doch
anderen menen in die tekst, seks te zien, in
de vorm van pedofilie. Wat al menigmaal aan
het licht kwam bij de dochter van Babel, het
traditionele katholicisme. Ook Jezus verwijst
naar die kerk, waar Hij zelf aan de deur staat!
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. Openbaring 3:18 raad Ik u aan
van Mij te kopen goud, dat
in het vuur gelouterd is,
opdat gij rijk moogt
worden, en witte klederen,
opdat gij die aandoet en
de schande uwer
naaktheid niet zichtbaar
worde; en ogenzalf om uw
oogleden te bestrijken,
opdat gij zien moogt.
Daarover komt dus een vloek. Wij zien dit in het oude Babel, toen men dronk uit de
gestolen gouden bekers van de tempel, kwam de vloek als het einde van het
Babylonische rijk. Dan komt de beker welke God hen zal laten drinken, de vloek zal
smaad zijn in plaats van glorie en weelde, het einde van de kerk van Constantijn.
(17) Want het geweld, de libanon aangedaan,
Wat betekent hier de Libanon?

Het kent een dubbele betekenis, namelijk is het bekend voor zijn ceders welke
werden gebruikt bij het bouwen van de tempel. Dit legt een link naar de profeet
Zacharia die schrijft: Open uw deuren, opdat het vuur uw ceders vertere! (Zach.11:1).
Deze deuren wijzen naar de vernietiging van de tempel, het moorden van mens en
dier, door Nebukadnezar, en later door de Romeinen, omdat Gods volk, hun
Messias, Christus niet aanvaarden.
Een andere uitleg, waarbij symboliek nodig is, zijn de grote bomen van de Libanon,
de groten der aarde. Mensen worden meermaals vergeleken met bomen in de Bijbel.
Zo de regeringsleiders van vele natiën, oefenen telkens druk uit op Juda. (V.N)
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de VIJFDE VLOEK
(18,20) Het is triestig hoe in onze eeuw nog steeds mensen
hun vertrouwen stellen op allerlei beelden uit hout of steen.
Babylon was bekend voor zijn beelden. (Dan.3:3) Ze
werden beschreven met een karakter van een leugenleraar,
of een valse profeet! Het zijn Babelse priesters, geen
Bijbelse priesters, welke de mensen traditionele leugens
aanleren om beelden te aanbidden.
Wat een demonische macht schuilt er hier al eeuwen
achter? Wie zich in grote nood tot deze beelden richt of
aanroept kan enkel vloek ontvangen, meestal uit
onwetendheid, en door het drinken van de Babelse gouden
beker. Dit drinken van de beker is het geloven in leugenachtige on-Bijbelse wetten
welke een staatskerk instelt.
Er komt een tijd dat ieder mens zal moeten zwijgen voor het verschijnen van onze
God, Jezus! Hij is het beeld Gods! (2 Cor.4:4)
Zacharia 2:12 En

de HERE zal Juda op de heilige bodem als zijn erfdeel in bezit nemen en Hij
zal Jeruzalem nog verkiezen.13 Zwijg, al wat leeft, voor het aangezicht des HEREN, want
Hij maakt Zich op uit zijn heilige woning.

Biblespace, 18 november 2017
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HOOFDSTUK 3
DE PSALM VAN HABAKUK
Wij vinden deze lofzang als een gebed van de profeet tot zijn God. Wij lezen “Op
sigjonot”, dit betekent de stijl waarop dit lied gezonden dient te worden. Wij vinden
een afwisselende muziekstijl van treurig en triomfantelijk. Ook dit karakter is terug bij
een psalm van koning David, Psalm 7, waarin David bad en vertrouwde op Gods
gerechtigheid, in zijn moeilijke dagen. Ook het gebed van Mozes was op deze wijze,
namelijk psalm 90. Het werd gezongen in de tempel. Geen dansmuziek!
(2) De profeet bevestigt dat hij de openbaring van God, en dat hij ontzag heeft voor
de plannen en werkingen van God, welke Juda zal tuchtigen. De profeet is
nieuwsgierig wanneer God een ander volk zal gebruiken om hen te straffen. Er staat
in het tweede vers: In het midden der komende jaren, laat uw handelen zien in de
nabije toekomst.
Habakuk doet beroep op Gods genade voor het volk, wanneer Hij het volk zal
straffen omwille van hun erge afgoderij. Deze afgoderij was Babels van inslag, daar
ontstond de homoseksuele liefde met de nodige muziek van trommel en tamboerijn.
De kunstigheden van prostitutie. Falluscultuur met het kussen van deze beelden. Het
ritueel bewenen van Tammuz, zonnegod, en later het Tammuzkruis, door de
Romeinen overgenomen, waar Jezus aan stierf. (Ezech.8:14) God zal nooit zijn volk
van de aardbol laten verdwijnen. Habakuk wist wat er staat over de liefde van God tot
zijn volk in Lev.26:44
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Leviticus 26:44 Maar

ook zelfs, wanneer zij in het land hunner vijanden zijn, versmaad
Ik hen niet en heb Ik geen afkeer van hen, zodat Ik hen zou vernietigen en mijn
verbond met hen verbreken: want Ik ben de HERE, hun God.

(3) God komt op vanuit Teman, en het Paran (Ismael) gebergte. Hiermede werd
Edom, Esau, beschreven, het huidige Saoedi-Arabië. Dit was op de weg van Gods
volk, naar het beloofde land. De profeet denkt aan Gods verlossingswerk! Wat
bedekt de hemelen en wat is die lof waarover de profeet nu schrijft? Heerlijkheid,
Wij vinden hier een dubbele uitleg. De eerste zien wij dat de profeet dacht aan de
Sinaï. Zoals in Deut,33.2
Hij zeide: De HERE is gekomen van Sinai en over hen opgegaan uit Seïr; Hij is in
lichtglans verschenen van het gebergte Paran en gekomen uit het midden van heilige
tienduizenden; aan zijn rechterzijde zagen zij een brandend vuur.
Deuteronomium 33:2

De tweede vervulling van deze profetie komt straks als Jezus verschijnt in
heerlijkheid! (Matth.24:30) Kolossenzen 3:4 Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult
ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid

DE KRACHT EN HANDELEN VAN GOD ZELF
(4) Hier vinden wij een beschrijving van de heerlijkheid van God, hetgeen Jezus
heeft laten zien bij de verheerlijking, opdat de apostelen zouden weten wat het
betekent. De kracht van zijn uitstraling was als het licht van de zon, komende uit Zijn
hand. (niet zijde). Jezus zit aan de rechterhand Gods. De ”rechterhand” staat altijd
symbool voor kracht en autoriteit.
De hand van God welke de tien geboden zelf schreef
op tafelen, werden in de heilige ark gelegd. Daar ging
kracht vanuit! (Ps.132:8) (1 kron.13:10) Vandaag
halen wij kracht uit de zonnestralen met
zonnepanelen! Zijn verschijning bij Zijn wederkomst
zal de mens tot zwijgen brengen. Dit is de grote
verwachting van de Bijbelgetrouwe christenen. Zo
schreef ook Titus:
Titus 2:13 verwachtende de zalige hoop en de
verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus,
Matteüs 24:27 Want

gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal
de komst van de Zoon des mensen zijn.
De verschijning van Jezus zal voldoende zijn om de antichrist machteloos te maken.
(2 Thess.2:8). Ook de profeet Ezechiël zag eens de heerlijkheid van God.
(Ezech.3:23). Hij viel op zijn aangezicht, de Here liet hem terug op zijn voeten staan!
Het licht van God is extreem krachtig, Zijn volk heeft het eens gezien, als een
vernietigend vuur. Met dezelfde stralen schreef God de tien geboden!
Exodus 24:17 De

verschijning van de heerlijkheid des HEREN was als verterend
vuur op de top van de berg ten aanschouwen van de Israëlieten.
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(5) De profeet Amos schreef duidelijk dat God
de pest onder Zijn volk zond, het wilde zich niet
bekeren. Ook andere volkeren werden eens
getroffen. Aan het geduld van God komt soms
een einde, zo ook in het leven van een mens
welke niet wil luisteren naar de God van Israël,
zijn schepper. (Psalm 7:13) Ook de profeet
Jeremia waarschuwde op deze wijze, het leger
werd ontmoedigd, en men wierp hem in een put van de gevangenis!
(6,7) Wanneer God opstaat, betekent dat Hij zal optreden, aardbevingen, mensen
werden of worden angstig, oude bergen scheuren, met andere woorden
natuurrampen staan onder Zijn controle. Aardbevingen zijn de laatste jaren erg
toegenomen. Jezus leeft mee met wat gebeurt op aarde, Hij heeft nog wat geduld
met de ongerechtigheid op aarde. Toen Stephanus werd gestenigd en stierf stond
Jezus recht, en Stephanus zag het medeleven van Jezus!
En hij zeide: Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen,
staande ter rechterhand Gods.
Handelingen 7:56

De profeet herdenkt dat God Zijn volk
genadig was geweest ten tijde van de
Midianieten (Kusan). De Midianieten
werden toen opnieuw in de macht
gegeven van Gideon.
(8,10) Habakuk stelt zich de vraag: Is God
zo kwaad dat Hij zijn woede over de
rivieren laat uitbarsten? Denk aan de
Rode zee, die spleet ter verlossing van
een wereldse en goddeloze macht
tegenover Gods volk. Doch nu zijt gij daar met uw strijdwagens ter overwinning.
God zelf begint de strijd, Zijn strijdpijlen staan klaar. Kunnen wij hieronder begrijpen
dat God ook vandaag zijn volk zal genadig zijn? Staan die pijlen, lees raketten, klaar
voor de laatste strijd, Armageddon? (Ezech.39:3).
Zal God strijden zoals Hij vroeger streed met
de natuurwapens als pijlen welke in Zijn hand
liggen? Hongersnood, (Ezech.5:16)
Aardbevingen, aardverschuivingen, vloeden,
hagelstenen en uitbarstende vulkanen.
(Jos.10:11) Ook ziekten en epidemieën.
(Ps.38:3).
(11,13) Hier vinden wij een prachtige symboliek, over een strijd welke God zelf voert.
De zee is hier geweldig, torenhoge golven ontwikkelen zich. Het doet ons denken
aan onbeschrijfelijke nog niet geziene tsunami’s.
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Een maan die zich terugtrekt, regelmatig verwijst de Bijbel naar de maan bij
bijzondere gebeurtenissen. De maan wordt hier blijkbaar onzichtbaar, door
natuurgeweld. Habakuk schrijft in het licht van wat hij kan vergelijken. Hij dacht aan
de verschijnselen aan de hemel in de tijd van Jozua’s overwinningen.
Jozua 10:13 En

de zon stond stil en de maan bleef staan, totdat het volk zich op zijn vijand
gewroken had. Is dit niet geschreven in het Boek des Oprechten? De zon nu bleef staan
midden aan de hemel en haastte zich niet onder te gaan omstreeks een volle dag.

De boeken van Henoch komen ook
vandaag meer en meer in het licht, eerst
verloren maar gelukkig teruggevonden in
Ethiopië. Jezus zelf wijst naar zon en
maan als teken van Zijn wederkomst, in
overeenstemming met het boek Henoch.
(Matth.24:29).
Ten tijde van Jozua en Habakuk waren
er nog geen lichtende pijlen. Dit wijst
naar de eindtijd op de hedendaagse
nucleaire raketten. Doch wij mogen Gods werking met de natuur zelf niet uit het oog
verliezen, zoals Zijn bliksemschichten. Hij dorst de heidense volkeren over de ganse
aarde welke zich vijandig stellen tegenover de God van Israël. Zij zullen de
brandende pijlen niet kunnen doven. (Efez.6:16).
Deuteronomium 32:23 Ik

zal rampen over hen ophopen, al mijn pijlen tegen hen afschieten. 24 Als

zij uitgeput zijn van honger en verteerd van koortsgloed en dodelijke ziekte, dan zal Ik de
tanden der wilde dieren tegen hen loslaten, met het venijn van wat schuifelt in het stof.

(13,14) Dit vers wijst op een profetie
over Gods volk in de eindtijd, waarbij
God het nageslacht van het huis van
David zal behouden, door hun
Messias. Alle goddelozen zullen
omkomen, zoals een huis van dak tot
het fundament zal worden
afgebroken.
Er zullen zeker geen moskeeën en
afgodentempels meer te zien zijn. De
vijanden van Israël zullen door hun
eigen wapens omkomen. Hun “eigen pijlen”. Wij verwijzen naar de komende
oorlog van Gog, Russische leider, en zijn coalitie welke zich voorbereiden om Israël
te vernietigen. Hun einde is nabij!
Ezechiël 38:21 Dan

zal Ik op al mijn bergen het zwaard tegen hem oproepen,
luidt het woord van de Here HERE; het zwaard van de een zal tegen de ander zijn.
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(15) De zee komt onder controle door Gods hemelse legers. Onvoorziene
omstandigheden als stormen en orkanen, zullen een belangrijke rol spelen in de
strijd voor Israël. Denk aan de exodus via de Rode zee. (Ps.77:20) Jezus toonde zijn
almacht over de storm op zee!

DE REACTIE VAN DE PROFEET HABAKUK
(16,19)
De profeet was angstig bij het zien en horen van dit nooit geziene oorlogsgeweld
samengaand met natuurgeweld, hij leek in shock of een paniekaanval te krijgen. Het
zijn menselijke emoties, doch de profeet verwerkt dit geestelijk door zijn vertrouwen
te stellen op God. Al vergaat die ganse wereld, in een eindeloze crisis, hij verblijdt
zich in zijn God van verlossing en genade.

WAT ER OOK GEBEURE!

De profeet Habakuk getuigt van waar hij zijn geestelijke kracht vandaan haalt, terwijl
hij de plannen van God heeft vernomen. Hij blijft vertrouwen in blijdschap al zou de
wereld vergaan!
Biblespace, 25 november 2017
Vg. R. GAYTANT
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