Gezang 120: 3

Gezang 120: 3

3. Wij danken U, God, voor uw Zoon,
om ons gesmaad, gebroken;
o Liefde, op het harde kruis
is 't diepste woord gesproken.

Nog klinkt daarvan een echo voort,
waar liefde wordt gegeven,
en w' in de liefde voor elkaar
uit uwe liefde leven.
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Gezang 148: 3

Gezang 148: 3

3. Gij wacht niet tot wij vragen,
voorkomt zelfs onze beê,
Gij helpt niet enkel dragen,
maar draagt ons zelven mee.

Gij heelt zelfs in uw plagen,
vertroost ons in het wee,
en onder alle slagen
schenkt Gij aan 't hart uw vreê.
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Psalm 6: 3

Lezen Habakuk 1: 1 -2: 5

3.Mijn ziel, gans neergebogen,
Schrikt voor Uw heilig' ogen,
In dezen jammerstaat.
Hoe lang zal ik nog klagen?
Hoe lang Uw gramschap dragen,
O HEER', mijn toeverlaat?

1 De last die de profeet Habakuk
gezien heeft.
2. HEERE, hoelang roep ik om hulp en
luistert U niet, roep ik tot U: Geweld!
en verlost U niet?
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Lezen Habakuk 1: 1 -2: 5

Lezen Habakuk 1: 1 -2: 5

3. Waarom doet U mij onrecht zien en
aanschouwt U de moeite? Ja,
verwoesting en geweld zijn tegenover
mij, er ontstaat onenigheid, ruzie
verheft zich.

4. Daarom verliest de wet zijn kracht
en komt het recht nooit meer
tevoorschijn; want de goddeloze
omsingelt de rechtvaardige, daarom
komt het recht verdraaid tevoorschijn.
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Lezen Habakuk 1: 1 -2: 5

Lezen Habakuk 1: 1 -2: 5

5. Zie rond onder de heidenvolken en
aanschouw, verbijster u, sta
verbijsterd, want Ik breng in uw dagen
een werk tot stand dat u niet zult
geloven wanneer het verteld wordt.

6. Want zie, Ik doe de Chaldeeën
opstaan, dat grimmige en onstuimige
volk, dat de breedten van de aarde
doorkruist om woningen in bezit te
nemen die niet van hem zijn.
7. Schrikwekkend en ontzagwekkend is
het. Zijn recht en zijn hoogheid gaan
van hem uit.
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Lezen Habakuk 1: 1 -2: 5

Lezen Habakuk 1: 1 -2: 5

8. Zijn paarden zijn sneller dan
luipaarden, feller dan avondwolven.
Zijn ruiters komen eraan in galop,
zijn ruiters komen van ver aangevlogen
als een arend die toeschiet om te
verslinden.

9. Ieder van hen komt om geweld te
bedrijven, hun gezichten oostwaarts
gericht, en men verzamelt gevangenen
als zand.
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Lezen Habakuk 1: 1 -2: 5

Lezen Habakuk 1: 1 -2: 5

10. Ja, zelf drijft hij de spot met de
koningen, vorsten zijn hem een
bespotting. Zelf lacht hij om elke
vesting, hij hoopt er aarde tegen op en
neemt hem in.

11. Dan zal hij als de wind veranderen
en verder trekken. Zo maakt hij zich
schuldig die van zijn kracht zijn god
maakt.
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Lezen Habakuk 1: 1 -2: 5

Lezen Habakuk 1: 1 -2: 5

12. Bent U niet van oudsher de HEERE,
mijn God, mijn Heilige? Wij zullen niet
sterven. HEERE, U hebt hem gesteld tot
een oordeel. Rots, U hebt hem
gegrondvest om te straffen.

13. U bent te rein van ogen om het
kwade aan te zien, moeite kunt U niet
aanschouwen. Waarom aanschouwt U
wie trouweloos handelen, zwijgt U,
wanneer een goddeloze hem verslindt
die rechtvaardiger is dan hijzelf?
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Lezen Habakuk 1: 1 -2: 5

Lezen Habakuk 1: 1 -2: 5

14. U maakt de mensen als vissen in de
zee, als kruipende dieren, die geen
heerser hebben.
15. Hij haalt ze alle met een vishaak op,
brengt ze bijeen met zijn sleepnet, en
verzamelt ze met zijn werpnet. Daarom
verblijdt en verheugt hij zich.

16. Daarom offert hij aan zijn sleepnet,
brengt hij een reukoffer aan zijn
werpnet, want daardoor is zijn vangst
groot en zijn voedsel overvloedig.
17. Mag hij daarom zijn sleepnet
blijven leegmaken, volken zonder
medelijden blijven doden?
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Lezen Habakuk 1: 1 -2: 5

Lezen Habakuk 1: 1 -2: 5

1 Ik ging op mijn wachtpost staan, nam
mijn plaats in op de vestingwal, en
keek uit om te zien wat Hij in mij
spreken zou en wat ik antwoorden zou
op mijn aanklacht.

2. Toen antwoordde de HEERE mij en
zei: Schrijf het visioen op, grif het
duidelijk in tafelen, zodat het in het
snel voorbijlopen te lezen is.
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Lezen Habakuk 1: 1 -2: 5

Lezen Habakuk 1: 1 -2: 5

3. Voorzeker, het visioen wacht nog op
de vastgestelde tijd, aan het einde zal
Hij het werkelijkheid maken. Hij liegt
niet. Als Hij uitblijft, verwacht Hem,
want Hij komt zeker, Hij zal niet
wegblijven.

4. Zie, zijn ziel is hoogmoedig, niet
oprecht in hem, maar de rechtvaardige
zal door zijn geloof leven.
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Lezen Habakuk 1: 1 -2: 5

Psalm 35: 1

5. En ook omdat hij trouweloos
handelt bij de wijn, en een trots man
is, maar hij zal niet slagen; hij die zijn
keel wijd openspert als het graf, en net
als de dood is, die niet verzadigd
wordt, hij die alle heidenvolken bij zich
verzameld heeft, en alle volken bij zich
bijeengebracht heeft.

1. Twist met mijn twisters, hemelheer;
ga mijn bestrijd'ren toch te keer;
wil spies, rondas en schild gebruiken,
om hun gevreesd geweld te fnuiken.
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Psalm 35: 1

Hervormingen onder Josia in 622

Belet hun d' optocht, treed vooruit;
zo worden z' in hun loop gestuit.
Vertroost mijn ziel in haar geween,
En zeg haar: 'k Ben uw heil alleen.

Koningen na Josia
• Joachaz: 609
• Jojakim: 609-598 (Habakuk 1)
• Zedekia: 598-587
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Assyrië

Babylonië

Assyrië
734 – 612 B.C
Stamvader is: Assur
zoon van Sem en een kleinzoon van
Noach
Hoofdstad van Assyrië is Nineve (Jona)

Babylonië 612 – 539 B.C.
• 612 B.C. Assyriërs verslagen
• 605 B.C. Egyptenaren verslagen
• 586 B.C. Jeruzalem verwoest
(Nebukadnessar)
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Rijken na Babylonie

• Perzische
• Griekse Rijk
• Romeinse Rijk
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2 delen met een eigen opschrift

539 B.C. – 330 B.C.
330 B.C. – 63 B.C.
63 B.C. – 138 A.D.

1. Habakuk 1:1; Woord: LAST
De last is te zwaar voor de profeet
2. Habakuk 3: 1; Woord: GEBED
Het 3e hoofdstuk is een soort Psalm
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De profeet in gesprek (dialoog)

De profeet in gesprek

Habakuk 1:2 - 2:5:
profeet in gesprek met de HEERE
• In Habakuk 1:2-4 KLACHT tot de
HEERE
• In Habakuk 1:5-11 ANTWOORD van
de Heere
Babylonië zal zeer gewelddadig zijn

• In Habakuk 1:12-17 KLACHT tot de
HEERE
Geweld en Gods liefde onbegrijpelijk!
• In Habakuk 2:1-5 ANTWOORD van
de HEERE
Antwoord laat wel op zich wachten
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Psalm 77: 6

Psalm 77: 6

6. Zou God Zijn genâ vergeten?
Nooit meer van ontferming weten?
Heeft Hij Zijn barmhartigheên
Door Zijn gramschap afgesneên?

'k Zei daarna; Dit krenkt mij 't leven,
Maar God zal verand'ring geven;
D' Allerhoogste maakt het goed;
Na het zure geeft Hij 't zoet.
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Psalm 25: 7 en 10

Psalm 25: 7 en 10

7.Gods verborgen omgang vinden
zielen, waar zijn vrees in woont.
't Heilgeheim wordt aan zijn vrinden,
naar zijn vreêverbond, getoond.

d' Ogen houdt mijn stil gemoed
opwaarts, om op God te letten:
Hij, die trouw is, zal mijn voet,
voeren uit der bozen netten.
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Psalm 25: 7 en 10

Psalm 25: 7 en 10

10. Hoed mijn ziel, en red z' uit noden,
Maak mij niet beschaamd, o HEER';
Want ik kom tot U gevloden.
Laat d' oprechtheid meer en meer,

Met de vroomheid, mij behoên.
'k Wacht op U in mijn ellenden,
Laat Uw hand, in tegenspoên,
Israël verlossing zenden.
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