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1. Inleiding op de profetische boeken 
 
 Benaderingswijze van de profetieën 
- Om de profetische boeken van het Oude Testament te verstaan, moeten we goed begrijpen 

hoe we naar de profeten moeten luisteren. Voor ons zijn de profetische boeken vaak 
moeilijk te begrijpen, omdat we niet precies de achtergrond kennen waartegen de profetie 
is uitgesproken of opgeschreven. Wat we nodig hebben is een benaderingswijze van de 
profetische boeken. Hoe lezen we een profetie? We moeten een bepaald kader hebben 
waarbinnen wij de profetische boeken kunnen plaatsen.  

 
Stap 1: bepalen historische achtergrond 
- Het is belangrijk om bij het bestuderen van de profetische boeken te proberen een beeld te 

vormen van de historische achtergrond waartegen de profetie is uitgesproken of 
opgeschreven. 

- Soms wordt de historische informatie duidelijk opgeschreven (zoals in Sf 1:1 ‘in de dagen 
van Josia’). Soms is de historische informatie minder specifiek (zoals in Hk 1:6 ‘Ik 
verwek de Chaldeeën’). In dat laatste geval moeten we dieper graven in het Oude 
Testament om meer begrip te krijgen van de tijd waarin de profeet leefde. 
- De historische ruggengraat van de pre-exilische1 profetische boeken vinden we in de 

boeken Koningen en Kronieken. 
 
Stap 2: bepalen tijdsperiode 
- Toch zullen we aan het reconstrueren van de historische achtergrond niet genoeg hebben. 

Sommige passages in de profetische boeken zijn namelijk moeilijk historisch te duiden of 
hebben betrekking op de toekomst: hadden de gebeurtenissen al plaatsgevonden toen de 
profeet zijn woorden uitsprak of opschreef? Moesten de gebeurtenissen toen nog 

                                                
1 Letterlijk ‘voor de ballingschap’ 
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plaatsvinden en hebben ze inmiddels plaatsgevonden? Moeten de gebeurtenissen nog 
steeds plaatsvinden? 
- Neem bijvoorbeeld de passage van Hk 2:14 ‘Want de aarde zal vol worden van de 

kennis van des Heren heerlijkheid, gelijk de wateren die de bodem der zee bedekken.’. 
Het is duidelijk (bijvoorbeeld door het gebruik van de toekomende tijd) dat deze 
profetie toen nog plaats moest vinden. Maar is dat niet nog steeds zo? Of heeft het 
reeds plaatsgevonden en zo ja, wanneer dan? 

- In het voorgaande ETS-werkboek werd gesproken over ‘telescopische vervulling’. 
Daarmee wordt bedoeld dat in de profetische boeken profetieën worden uitgesproken die 
betrekking hebben op verschillende tijdsperioden. Sommige profetieën werden al vervuld 
tijdens het leven van de profeet, andere een aantal jaren daarna en weer andere moeten 
nog steeds vervuld worden. De profeet haalt deze profetieën als het ware in zijn telescoop 
als bergtoppen dichterbij en plaats ze achter elkaar. Wij als lezer kunnen echter moeilijk 
zien welke tijdsafstand tussen de verschillende ‘bergen’ zit. De volgende plaatjes 
illustreren dit principe. 
 
Ons ‘frontale beeld’ van de profetie. 
 
 
 
 
 
 

   
 
De ‘telescopische blik’ van de profeet. 

 
 
 

 
 

- De telescopische vervulling is een belangrijk principe waarvan we ons bij ieder 
profetische boek bewust moeten zijn. Op welke tijdsperiode heeft de profetie of een 
passage van de profetie betrekking? 
- De boodschap van de profetische boeken zijn voor het grootste gedeelte gecentreerd 

rond vier punten in de geschiedenis.2 
1. De situatie van hun eigen tijd. 
2. De dreigende ballingschap (onder Assyrië en Babylonië) en het herstel. 
3. De komst van de Messias.3 
4. De regering van de Messias als Koning. 

 
Stap 3: toepassen metahistorische kennis 
- Naast het bepalen van de historische achtergrond en het zoeken naar de tijdsperiode waar 

de profetie op doelt, is er nog een belangrijke stap die we kunnen zetten om de profetie te 

                                                
2 Survey of the Old Testament, Jensen (p 396) 
3 Jensen merkt hierbij terecht op dat de term ‘Messias’ (in die betekenis) in het OT nauwelijks voorkomt. Alleen 
in Dn 9:25-26 wordt in dit verband over ‘een gezalfde’ gesproken. Het ‘idee’ van de komende Messias komen 
we echter veelvuldig tegen in het OT, maar dan in andere benamingen, zie bijvoorbeeld 2Sm 7:13 e.v. of Mi 5:1. 
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begrijpen en dat is het toepassen van de metahistorische kennis die het Oude Testament 
ons verschaft. 
- In het eerste deel van zijn metahistorische trilogie definieert Ouweneel metahistorie 

als volgt: ‘datgene wat ‘achter’ de geschiedenis ligt en haar ten diepste bepaalt en 
leidt’.4  

- In de Bijbel krijgen wij een unieke, geïnspireerde kijk achter de schermen van de 
wereldgeschiedenis. De Bijbel geeft niet slechts een verslaglegging van gebeurtenissen uit 
de antieke oudheid, maar laat ons tevens de hand van God in de geschiedenis zien. De 
Bijbel biedt de gelovige lezer een blik in het plan van God. Gods handelen in de 
geschiedenis wordt zichtbaar omdat God het openbaart in Zijn Woord.  
- Ouweneel schrijft hierover: ‘De geschiedenis wordt volgens de Bijbel gestuurd door 

‘krachten’ die thuishoren in een ‘onzichtbare wereld’. Daarbij denken we natuurlijk 
allereerst aan de regering, de voorzienigheid van JHWH. Het is de God van Jakob die 
de geschiedenis van deze wereld leidt, draagt, stuurt en voortstuwt naar de door Hem 
bestemde voleinding (vgl. bijv. Jes. 46:9vv.). Maar in de tweede plaats werpt de Bijbel 
ook licht op de ‘instrumenten’ waarvan JHWH Zich in het wereldbestuur bedient. Dat 
zijn zowel onzichtbare machten in de hemelse sferen als zichtbare machten op aarde.’5 

- Het handelen van de Here God in de geschiedenis staat dus centraal. Verschillende 
aspecten spelen hierbij een belangrijke rol. 

 
1. De uitverkiezing van Israël 

- Dt 7:7-10 
- Al in Genesis vinden we drie sleutelprofetieën, die de loop van de 

wereldgeschiedenis bepalen met het volk Israël als middelpunt. 
- Gn 3:15 – strijd tussen satan en de Mens 
- Gn 9:25-27 – verloop van de menselijke geschiedenis 
- Gn 12:2-3 – zegenen Israël leidt tot zegen; vervloeken leidt tot vervloeking 

- Het volk Israël vormt in deze profetieën het middelpunt, omdat uit dit volk 
uiteindelijk de Messias, Gods eigen Zoon, de Heer Jezus geboren zou worden.   

 
2. De rol van zichtbare machten: wereldrijken 

- Door de profeten wordt een opmerkelijk licht geworpen op het handelen van de 
Here God in de geschiedenis, met name met betrekking tot de ballingschap en 
terugkeer van het volk Israël. Van drie heidense koningen lezen wij hoe zij een 
instrument zijn in de hand van de Here God om Zijn volk te treffen. 
- De koning van Assur. Js 10:5-11. De Here God zal (de koning van) Assur 

sturen als roede van Zijn toorn en stok van Zijn gramschap (vs 5). Maar het 
blijkt dat (de koning van) Assur hier andere plannen mee heeft en daarom zal 
hij gestraft worden (vs 7). Vergelijk de aanmatigende toon van de koning van 
Assur in Js 10:8-11 met de woorden van Sanherib in 2Kr 32:11-15. Hij denkt 
het werkelijk op te kunnen nemen tegen de Here God Zelf. Deze dwaasheid 
kan niet onbestraft blijven. De Engel des Heren doodt dan ook 185.000 
Assyrische soldaten en Sanherib vindt de dood wanneer hij neerknielt in de 
tempel van zijn afgod (2Ko 20:35-37; 2Kr 32:21-23).  

- De koning van Babylonië, Nebukadnessar. In Jr 27:5-11 lezen wij hoe de Here 
God alle macht op aarde overdraagt aan de koning van Babel en alle volken, 
ook Israël, hebben maar voor hem te buigen. In Dn 2:36-38 lezen wij hoe 
Nebukadnessar in zijn heerlijkheid als volkerenhoofd wordt beschreven. Uit 

                                                
4 De Negende Koning, Ouweneel (p 12) 
5 De Negende Koning, Ouweneel (p 13) 
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de geschiedenis van Juda kunnen wij zien dat opstand tegen de koning van 
Babel inderdaad heeft geleid tot de definitieve wegvoering. 

- De koning van Perzië, Kores/Cyrus. In de profetie van Jesaja (44:28 en 45:1) 
zien we dat Kores op een opmerkelijke wijze wordt beschreven. Hij wordt op 
een messiaanse wijze omschreven als ‘Mijn herder’, iemand die ‘Mijn 
welbehagen zal volvoeren’ en als ‘Zijn gezalfde’. Dit messiaanse kenmerk 
wordt versterkt door het feit dat Kores de vorst is die het grote Babylon heeft 
onderworpen. In 2Kr 36:22 wordt verteld hoe de Here God de geest van Kores 
opwekt om de profetie van Jeremia tot vervulling te laten komen. Ook de 
positieve houding van de heidense koning Kores tegenover de Here God, Zijn 
volk en Zijn huis (de tempel) is opmerkelijk.  
- In de Perzische geschiedschrijving (de Cyrus-cylinder) lezen wij overigens 

hoe Kores/Cyrus door de Perzische hoofdgod Marduk zou zijn aangezet 
tot zijn politieke tolerantie t.o.v. onderworpen volken. 

 
3. De rol van onzichtbare machten: engelvorsten 

- Verschillende teksten uit de Bijbel bieden ons inzicht in de identiteit van de 
‘goden’. In Dt 4:15-19 lezen we dat de hemellichamen door de Here God zijn 
toebedeeld aan de volken, die voor hen neerbuigen. Er is dus een verband tussen 
de hemellichamen en de afgoden, die ‘volkgebonden’ zijn. Zogenoemde 
‘sterregoden’ zien we bijvoorbeeld ook terugkomen in de Grieks-Romeinse 
godsdienst, waar goden en hemellichamen dezelfde naam delen, zoals Mars, 
Venus, Jupiter, Saturnus 

- Ook uit 1 Kn 22:19 kunnen we opmaken dat het ‘heer des hemels’ een andere 
benaming is voor de hemelse hofhouding, bestaande uit engelen.  

- In Dn 10 lezen we hoe de hemelse boodschapper (in de hemelse gewesten) werd 
opgehouden door ‘de vorst van het koninkrijk van de Perzen’ (vs 13) en samen 
met de engel Michaël moest strijden tegen ‘de vorst van de Perzen’ en ‘de vorst 
van Griekenland’ (vs 20). 

- Conclusies:  
- De goden van de volken zijn gevallen engelen (Dt 4:15-19 i.c.m. 1Kn 22:19). 
- De gevallen engelen zijn hemelse vorsten ‘achter’ de aardse wereldrijken (Dn 

10:13, 20). 
 

- Het verband tussen punt 2 en 3 wordt treffend geïllustreerd door het optreden van 
de Assyrische veldheer Sanherib. In zijn belegering van Jeruzalem beschrijft hij 
zijn veldtocht als een strijd met ‘de goden der volken’ (2Kr 32:13) en met de God 
van Israël (2Kr 32:14). Het is dus een mens, die meent te strijden tegen goden en 
erger nog: tegen de God van Israël. Deze retoriek past bij het Assyrisch-
Babylonische gebruik dat de vorst van het volk geïdentificeerd werd met de god 
van het volk. 
- Uitbreiding van de Assyrische macht werd als eerbewijs aan de oppergod 

Assur gezien.6 (Vgl. Hk 1:11 ‘wiens kracht zijn god is’.) 
 

4. Het heil van God 
- De historie en de metahistorie hebben één doel. De ‘moederbelofte’ uit Gn 3:15 

spreekt daar al over: uiteindelijk zal het zaad van de vrouw (de Nakomeling, de 
Heer Jezus) de kop van de slang (de tegenstander, satan) de kop vermorzelen. 

                                                
6 De Oudheid, Naerebout & Singor (p 89) 
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- Het hele Oude Testament werkt naar de verschijning van de Heer Jezus toe. 
Voortdurend spreken de profeten woorden uit die betrekking hebben op de Heer 
Jezus, zonder dat ze zich helemaal bewust van zijn geweest van de volle betekenis 
van hun profetieën (1Pt 1:10-12). 

 
Stap 4: toepassen boodschap profetie 
- In de voorgaande stappen hebben we beeld gekregen van de tijd waarin de profetie is 

uitgesproken en van de tijd waarover wordt geprofeteerd. Wanneer het licht van de Bijbel 
schijnt achter de historische gebeurtenissen en wij ontdekt hebben welke geestelijke strijd 
er gaande is in de hemelse gewesten, dan zijn we nog niet klaar. We kunnen bij het 
bestuderen van de Bijbel geen buitenstaander blijven. We zullen ons leven iedere keer 
weer moeten toetsen aan de boodschap van de Bijbel en ons af moeten vragen welke 
dingen in ons leven de toets niet kunnen doorstaan. 
-  Hb 4:12 ‘…het woord Gods is …scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt 

door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift 
overleggingen en gedachten des harten’ 

 
2. Overzicht Habakuk en Sefanja 
 
Habakuk7 
 
I. Habakuks vragen (1:1-17)   

A.  Een vraag over Gods betrokkenheid (1:1-11) 
 1. De vraag: Waarom doet God niets? (1:1-5) 
 2. Het antwoord: Ik zal de Chaldeeën gebruiken (1:6-11) 

 B. Een vraag over Gods methode: waarom gebruikt God slechte mensen? (1:12-17) 
 
II. Gods antwoord (2:1-20) 

A.  De wakende profeet (2:1) 
B. Het antwoord van de Heer (2:2-20) 
 1. Het belang van het antwoord (2:2-3) 
 2. De centrale waarheid voor gelovigen (2:4) 

3. De gevolgen van de waarheid voor de ongelovigen (2:5-20) 
 a. Wee over de hebzuchtigen (2:5-8) 
 b. Wee over hen die zelfingenomen zijn (2:9-11) 

c. Wee over de geweldadigen (2:12-14) 
  d. Wee over de schaamtelozen (2:15-17) 
  e. Wee over de afgodendienaars (2:18-20) 
 
III. Habakuks gebed (3:1-19) 

A.  De kracht van de Heer (3:1-16) 
  1. Een roep om genade (3:1-2) 
 2. Macht in de natuur (3:3-11) 
 3. Macht over de volken (3:12-16) 
B. Het geloof van de profeet (3:17-19) 
 1. Vertrouwen ongeacht de omstandigheden (3:17-18) 
 2. Vertrouwen wegens God (3:19) 

 

                                                
7 New Spirit-filled Life Bible (p 1224) 
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- 1:1. ‘De last, die de profeet Habakuk geschouwd heeft’. Klaarblijkelijk drukt iets op het hart van Habakuk, 
vanwege een visioen dat hij gezien heeft. Het is niet zomaar iets wat Habakuk dwars zit. Het is een last die 
door de Here God hem op het hart is gelegd.8 Daarom vertaalt de NBG dit woord met ‘godsspraak’ en de 
NBV met ‘profetie’.  

- 1:4. Habakuk is zo overtuigd van de terechtheid van zijn vragen dat hij God probeert te overtuigen met een 
argument: omdat er ongerechtigheid is verliest de wet haar kracht en verandert recht in onrecht. 

- 1:12. Habakuk erkent het soevereine handelen van de Here God. Hij erkent: tot een oordeel en om te 
tuchtigen heeft God de Chaldeeën gesteld. De ongerechtigheid, het geweld, de twist en de tweedracht waar 
Habakuk over klaagde in 1:3 waren niet de ongerechtigheden van de Assyrische overheersers, maar die van 
zijn eigen volk. Toch maakt Habakuk zich ook zorgen om het ‘middel’ dat de Here God inzet.  
Ondanks dat het visioen geen antwoord geeft op zijn vragen, is Habakuk onder de indruk van het door God 
getoonde onheil. Habakuk spreekt zelfs over sterven.  
- Vers 12 zegt trouwens niet alleen wat over het geloof van Habakuk, maar ook over het karakter van 

God:  
- ‘vanouds’ wijst op Zijn eeuwigheid. 
- ‘Here’ is Zijn naam YHWH wat wijst op Zijn onafhankelijkheid: Ik ben er of Ik zal er zijn of Ik zal 

zijn. 
- ‘mijn Heilige’ wijst op Zijn heiligheid. 
- ‘Rots’ wijst op Zijn almacht. 
- ‘Wij (zullen) niet sterven wijst op Zijn trouw. 

- In de NBV vraagt Habakuk zich vertwijfeld af: bent u, Heer, niet altijd mijn God, mijn Heilige 
geweest? Wij zullen toch niet sterven? In de NBG en de SV wordt echter vertaald: Zijt Gij niet 
vanouds, Here, mijn God, mijn Heilige? Wij (zullen) niet sterven. In de vertaling van de NBV 
komt een veel minder geloofsvaste Habakuk naar voren dan in de vertaling van de NBG/SV. 
Beiden beginnen met de retorische vraag: Heer bent u niet altijd onze God geweest? In de 
vertaling van de NBG/SV is de conclusie van Habakuk als hij naar het verleden kijkt: dus 
zullen we niet sterven. In de NBV echter twijfelt Habakuk, ondanks het verleden met God, aan 
de toekomst: we zullen nu toch niet sterven? Uit de vergelijking van beide vertalingen kunnen 
we al zien hoe groot de rol van een vertaling is. 

- 1:14-17. Habakuk vraagt zich bezorgd af of God wel beseft dat als Hij zich er niet mee bemoeit dat de 
goddeloze de mensen zal vangen als vissen en voortdurend volken zal uitmoorden. The New Spirit-filled 
Life Bible schrijft: ‘het ogenschijnlijk willekeurige lot dat de vissen en dieren overvalt, de ene die de andere 
doodt, is het enige waarmee Habakuk een slechtere natie die een minder slechte natie kwaad doet, kon 
vergelijken.9 

- 2:1. Dan houdt Habakuk op met spreken en hij neemt een opmerkelijk besluit: 
- hij wil gaan staan op zijn wachttoren 
- hij wil zich stellen op de wal 
- hij wil uitzien naar wat God te hem spreken zal  
- zo verwacht hij het antwoord op zijn klacht 
Iedereen kan zich voorstellen wat een verantwoordelijke taak een wachter heeft. Hij is degene die in zijn 
wachttoren op de wal de vijand ziet aankomen en die de bewoners tijdig kan waarschuwen. Waarschuwt hij 
niet dan valt de stad en worden de inwoners weggevoerd of uitgemoord. Uit Ezechiël 33 kunnen we leren 
dat God geestelijke wachters aanstelt die het volk moeten waarschuwen als God het zwaard over het land 
brengt. Waarschuwt hij niet, dan zal van de wachter rekenschap gevraagd worden van het bloed van hem die 
wordt weggerukt (vers 6-9). Habakuk kiest uit zichzelf deze verantwoordelijke positie, omdat hij wil weten 
wat God te zeggen heeft. 

- 2:2. De Here God antwoordt Habakuk opnieuw niet met een rechtstreeks antwoord op zijn vraag. Hij moet 
het gezicht dat hij gezien heeft (1:5-11) op tafelen/platen zetten, opdat iedereen die voorbij komt het zal 
zien. 

- 2:4. Geloof wordt in de NBV vertaald met ‘trouw’ dat lijkt een andere benadering, maar we moeten goed de 
betekenis van ‘geloof’ in de gaten houden. Eigenlijk betekent ‘geloven’ niets anders dan ‘vertrouwen’. In 
tegenstelling tot de goddeloze die zijn vertrouwen stelt op stomme goden en wiens eigen kracht zijn god is 
(1:11), belooft de Here God leven voor hem die zijn vertrouwen stelt op de enige ware God. 

- 2:5-20. Vijf keer wordt er wee uitgesproken:  
- Wee hem die zich verrijkt met wat niet van hem is: de rover zal beroofd worden en de plunderaar zal 

geplunderd worden (2:6-8). 

                                                
8 Zie Jr 23:33 e.v. over de dubbele betekenis van het woord. Zie ook Zc 9:1 waar ‘een last’ en ‘het woord des 
Heren’ in één adem wordt genoemd. 
9 New Spirit-filled Life Bible (p 1225) 



 
Evangelische Toerusting School  ETS0402 Habakuk en Sefanja  

J.M. Zwart Pagina 7 van 13 oktober 2009 (v 1.0)  

- Wee hem die onrechtmatig gewin bijeenbrengt: hij verspeelt zijn leven (2:9-11). 
- Wee hem die een stad op bloed en een vesting op onrecht bouwt (2:12). 
- Wee hem die zijn naaste doet drinken en er gift bijmengt of zijn naaste doet drinken om diens naaktheid 

te zien: hij zal zelf te schande gemaakt worden (2:15-16) 
- Wee hem die vertrouwt op stomme afgoden (2:18-19) 

- 2:13-14. De Here God vertelt Habakuk niet alleen hoe het afloopt met de goddelozen, maar Hij vertelt hem 
ook dat het Gods wil is dat de volken zich zo inspannen. Ze spannen zich namelijk in voor het verslindende 
vuur en ze matten zich af voor niets. Waarom? Omdat de aarde vol zal worden van de kennis van de 
heerlijkheid van de Heer, zoals het water dat de bodem van de zee bedekt. Uiteindelijk gaat het om de eer 
van de Here God, die in Zijn heilige tempel is en waar iedereen voor moet zwijgen. Dat zijn bemoedigende 
woorden: de komende heerlijkheid van de Heer tegenover de huidige zondigheid/slechtheid van de 
goddelozen. Vergelijk: Ps 2. 

- 3:1. In de NBG/SV staat ‘op Sigjonot’. In de NBV wordt dit vertaald met ‘als een klaaglied’. In de inleiding 
van Psalm 7 wordt dit door de NBG ook met ‘klaaglied’ vertaald. Waarom heft Habakuk een klaaglied aan? 
We moeten ons voorstellen: Habakuk staat op zijn wachttoren. Hij heeft zojuist gezien wat een geweldig 
onheil er over zijn volk gaat komen, maar God heeft tot hem gesproken en gezegd dat het ook met die 
goddelozen slecht zal aflopen en dat alles zal gebeuren om de aarde te vullen met de kennis van de 
heerlijkheid van de Heer. Voor ons zou dit reden zijn om God te prijzen: de Heer regeert, halleluja! Maar 
beseffen wij ons eigenlijk wel waar we het over hebben? Habakuk reageert namelijk als volgt:  Toen ik het 
hoorde, beefde mijn binnenste; op het gerucht daarvan sidderden mijn lippen; bederf kwam in mijn gebeente 
en ik beefde op de plaats waar ik stond (3:16).   

- 3:2. Waarom is Habakuk zo bang geworden? Hij reageert op wat hij over de Heer heeft gehoord en hij zegt: 
ik ben vervuld met vrees voor uw werk, maar laat het alstublieft snel komen en denk in uw toorn aan 
ontfermen. In de NBV wordt ‘in de loop der jaren’ vertaald met ‘in deze tijd’, waardoor het lijkt alsof 
Habakuk het oordeel het liefst zo snel mogelijk voorbij wil laten zijn.  

- 3:13. Bij ‘gezalfde’ denken wij gelijk aan dé Messias. Dit hoeft natuurlijk niet, want ook koningen, priesters 
en profeten werden gezalfd, dus ook zij kunnen bedoeld worden met de titel ‘messias’ of vertaald: 
‘gezalfde’. Het zou in deze vertaling ook wat vreemd zijn dat de Here God moet uittrekken om dé Messias 
Jezus te redden. Opvallend is daarom de SV die vertaald: Gij toogt uit tot verlossing Uws volks, tot 
verlossing met Uw Gezalfde wat in de kanttekeningen verklaard wordt als: verlossing door Uw Gezalfde. 
Deze vertaling spreekt mij erg aan omdat de beschrijvingen in Habakuk 2 en 3 mij sterk doen denken aan 
Psalm 2. Ook daarin wordt gesproken over woelende volken natiën die zinnen op ijdelheid (vergelijk 
Habakuk 2:13) en daar wordt expliciet gezegd dat de koningen en machthebbers optrekken tegen de Here en 
Zijn Gezalfde. Habakuk verwijst hier duidelijk naar de eeuwenoude strijd tussen de door demonen geleide 
volkeren en het volk van God. Een strijd die door het verlossende werk van Jezus Christus in een eindfase 
terechtgekomen is. 

- 3:16. Zoals gezegd: als Habakuk dit alles ziet is hij zeer bang. En dan veranderd de toon van zijn klaaglied. 
In vers 3:16c: Toch zal ik rustig afwachten… en later in 3:18: … toch zal ik juichen in de Heer, jubelen in de 
God van mijn heil … Jehova Adonai is mijn kracht (in tegenstelling tot 1:11 ‘zijn kracht is zijn god’) … en 
zal mij over mijn hoogten laten gaan. Opvallend is het hoe Habakuk inzoomt. Eerst ziet hij God majestueus 
neerdalen vanuit de hoogte op de berg, dan ziet hij Hem over de verpletterend over de aarde gaan, dan ziet 
hij hoe de Here God zich keert tegen de volkeren om Zijn volk te redden en uiteindelijk ziet hij hoe de Here 
God de krijgslieden doodt die hem verstrooiden. Zo wordt God van een almachtige, majestueuze God, die 
zetelt in Zijn heilige tempel en waar de hele aarde voor moet zwijgen, een persoonlijke God die Habakuk de 
God van zijn heil kan noemen en die hem doet treden op zijn hoogten. Let op de persoonlijke vermeldingen 
in de laatste twee verzen (3:18,19): zal ik juichen, mijn heil, mijn kracht, mijn voeten, mijn hoogten. 

 
Sefanja10 
 
Introductie (1:1) 

 
A. Identificatie van de schrijver (1:1) 
B. Tijdsbepaling (1:1) 

 
I.  De dag des oordeels over Juda (1:2-13) 

A.  Oordeel over de hele schepping (1:2-3) 

                                                
10 New Spirit-filled Life Bible (p 1234) 
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B. Oordeel over de religieuze leiders (1:4-7) 
C. Oordeel over de politieke leiders (1:8-9) 
D. Oordeel over de zakelijke leiders (1:10-11) 
E. Oordeel over ongelovigen (1:12-13) 

 
II. De dag des Heren (1:14-18)  

A. Nabij en snel komend (1:14) 
B. Een dag van wraak (1:15-16) 
C. De hele aarde zal verteerd worden (1:18)  

 
III. Een oproep tot bekering (2:1-3) 

A. Een oproep om samen te komen (2:1-2) 
B. Een oproep om de Heer te zoeken (2:3) 

 
IV. De dag des oordeels over de omringende volken (2:4-15) 

A.  Naar het westen: Filistijnen (2:4-7) 
B. Naar het oosten: Moab en Ammon (2:8-11) 
C. Naar het zuiden: Ethiopië (2:12) 
D. Naar het noorden: Assyrië (2:13-15) 

 
V. De dag des oordeels over Jeruzalem (3:1-7) 

A. Tegen de leiders (3:1-4) 
B. De Heer is in het midden als een betrouwbare getuige (3:5) 
C. Jeruzalem is niet veranderd (3:6-8) 

 
VI. Een trouw overblijfsel (3:9-20) 

A.  Ze zullen rein en eerlijk spreken (3:9-13) 
B. Het oordeel zal worden afgewend en de vijand zal uitgeworpen worden (3:14-15) 
C. God Zelf zal feest vieren (3:16-17) 
D. Het volk zal hersteld worden (3:18-20) 

 
- Historisch gezien weten we meer van Sefanja, maar toch kennen we Habakuk veel 

persoonlijker, omdat we inzage krijgen in zijn innerlijke strijd. 
- Sefanja beschrijft de komende dag des Heren (dag van toorn, dag des oordeels) en het 

daarop volgende heil. Hoe hij daar zelf tegenaan keek, komen we niet te weten. 
 
3. Historische en metahistorische achtergrond Habakuk en Sefanja 
 
Algemene historische schets 
- Naast Babylonië was Egypte ook een steeds sterker opkomende macht. Aanvankelijk 

hadden Assyrië en Egypte samengespannen tegen Babylon, maar Egpte kwam te laat om 
Assyrië voor de definitieve ondergang te behoeden. Toen Necho II optrok tegen 
Babylonië werd hij onderweg gedwarsboomd door de Judeese koning Josia, die dit met 
zijn leven moest bekopen (zie 2 Kr 35). Let op het politieke aspect van Josia’s handelen: 
door tegen Egypte te kiezen, koos hij voor Babel. In 605 vestigde Babylonië definitief 
haar alleenheerschappij in het gebied rond Juda. In de slag bij Karkemis (in Syrië) 
versloeg de beroemde Babylonische koning Nebukadnessar zijn rivaal, de Egyptische 
koning Necho II. Onder Nebukadnessar kende het Babylonische rijk zijn grootste 
bloeiperiode.  
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Historische data in Habakuk en Sefanja 
- Hk 1:6 ‘Ik verwek de Chaldeeën’. De Chaldeeën kennen we al vanaf de tijd van Abraham 

die afkomstig was uit het land Ur der Chaldeeën (Gn 11:28). In Mesopotamië streden in 
de antieke oudheid twee volken voortdurend om de macht: Assyrië (in het noorden, 
Assur) en Babylonië (in het zuiden, Chaldea). De Chaldeeën zijn dezelfden als de 
Babyloniërs. Overweldigend is de beschrijving van paarden vlugger dan panters en 
wolven, rossen en ruiters die toeschieten als een arend, een voorhoede als de oostenwind 
(1:8, 9). Ook hun oorlogstactiek wordt beschreven: aarde opwerpen tegen vestingen om ze 
zo in te nemen (1:10). 

- Sommigen menen dat Hk 1:3-4 een beschrijving geven van de dagen van koning Jojakim 
(2Kn 24:2 ‘benden der Chaldeeën’).11 Dat betekent dat Habakuk na Sefanja (die in de 
dagen van koning Josia optrad) optrad. 
 

- Sf 1:1 ‘in de dagen van Josia’. In de aanloop naar Sefanja beginnen we bij koning 
Manasse. In 2 Kronieken 33 kunnen we lezen hoe slecht deze koning was. Naast het 
bouwen van altaren voor de Baäls en Asjera, aanbad en diende hij ook de hemellichamen 
(vers 3). Hij plaatste zelfs in de tempel altaren voor de hemellichamen en liet er ook een 
godenbeeld plaatsen (vers 5 en 7). Afschuwelijk genoeg verbrandde hij zelfs zijn zonen 
als offers (liet ze door het vuur gaan, volgens de NBG). Ook liet hij zich in met 
wolkenschouwerij, wichelarij, magie, geestenbezwering en waarzeggerij (vers 6). Omdat 
hij, ondanks vermaningen van de Heer, niet luisterde, werd hij weggevoerd naar Babel 
met haken (vers 11). Daar kwam hij tot inkeer en riep tot God, die Zich liet verbidden en 
Manasse liet terugkeren naar het land van Juda, waar Manasse grote geestelijke 
schoonmaak hield. Na hem kwam echter zijn zoon Amon die opnieuw deed wat slecht 
was in de ogen van de Heer. Na een korte regeringsperiode werd hij vermoord en 
opgevolgd door zijn zoon Josia onder wie een geestelijke opleving plaatsvond (2 
Kronieken 34). 

- Sf 2:13 ‘…en Nineve tot een wildernis maken’. De val van Nineve wordt gedateerd op 
612 vC.  

- In de profetie wordt een dreigende buitenlandse invasie verwacht.12 
- Het is onaannemelijk om te denken dat dat Assyrië zou zijn. Weliswaar is het zo dat Juda al langere tijd 

een satellietstaat was van Assyrië, maar rond 626 raakte Assyrië in vervalen werd de macht gebroken 
door Babel. Ook wordt de ondergang van Nineve levendig beschreven in Sefanja 2:13-15. 

- Een invasie van de Scythen behoort tot de mogelijkheden. Juda lag op de route van een internationale 
kustweg (via maris). De Griekse geschiedschrijver Herodotus verteld hoe de Scythen tussen 664 en 610 
een inval hebben gedaan in de Filistijnse stad Askelon en Egypte. Aanvankelijk was er wat twijfel over 
dit verhaal, maar archeologische vondsten doen vermoeden dat het waar is. Bij opgravingen van 
Samaria, Lachis en Amman zijn namelijk pijlpunten gevonden die geassocieerd worden met de 
Scythen. Andere mogelijkheden zijn echter dat de Scythen als huurlingen hebben gediend in het leger 
van de Babyloniërs, of dat de pijlpunten zijn verspreid door de handel in militaire wapens. De invasie 
van de Scythen is zeer klein geweest. Het is onaannemelijk dat de invaie een bedreiging is geweest 
voor Babylonië. 

- De door Sefanja voorzegde ramp zou niet alleen Juda treffen, maar ook de omliggende landen en 
Assyrië. De enige kandidaat die dus nog overblijft is Babel. Het is zeer waarschijnlijk dat Sefanja 
daarop doelt, ondanks het feit dat Babel in die tijd nog maar een opkomende macht was. 

 
Metahistorie volgens Habakuk en Sefanja 
 
- Het ‘instrument’ waarvan God zich bedient. 

                                                
11 Korte inleiding tot de Bijbelboeken, Aebi (p 94) 
12 Inleiding op het Oude Testament, Dillard & Longman III (p 517-518) 
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- Habakuk worstelt met de vraag waarom God een slecht volk gebruikt (en vervolgens 
toch straft). Het antwoord hierop vinden we in Js 10:5-19. Assur is een roede in de 
hand van de Here God, maar Assur verheft zich tegen de Here God (zie concreet: 2Kr 
32:11-15). Hetzelfde zal met de Chaldeeën gebeuren, kunnen we concluderen uit de 
profetie van Habakuk. 

 
- De strijd tegen de afgoderij 

- Jz 24:14-15: ‘de goden die uw vaderen aan de overzijde der Rivier (Eufraat) gediend 
hebben’, ‘en (de goden) in Egypte’, ‘de goden der Amorieten’. 

- De val van Nineve vormt een verband tussen de profeten Nahum en Sefanja.  
- In beide profetieën zien we dat de Here God zich opheft tegen de goden van de 

volken: Nh 1:14, Sf  2:10-11. 
- In beide boeken wordt Hij ook de Heer van de hemelse machten (Heer der 

heerscharen) genoemd: Nh 2:13, Sf  2:10 
- Juist bij de profeten Micha, Nahum en Sefanja is Gods verhevenheid boven de goden 

een terugkerend thema.  
- Micha wiens naam betekent  ‘wie is als Jahweh?’ 
- Nahum begint (NBV): de Heer is een wrekende God. Hij duldt niemand naast zich 

(1:2). 
- Sefanja die zegt dat de Heer alle goden der aarde zal doen wegteren (2:11) 

- Het is voor de Here God ondraaglijk Zijn volk zich voor die duivelse afgoden bogen 
en hen de eer gaven die Hem toekwam. In dit licht is het zo opmerkelijk dat Sefanja 
optrad in de tijd van Josia (1:1). Zoals we kunnen lezen in 2 Kronieken 34-35 was er 
onder Josia een ongekende geestelijke opleving. Het is een verademing om te lezen 
hoe onder leiding van Josia de wet weer wordt gehouden en alle onreinheid uit het 
land wordt verjaagd. 
- Een gevaarlijke valkuil bij zo’n grootste hervorming is echter dat de afgoderij wel 

uit het land wordt verjaagd, maar niet uit het hart van de mensen. Dit was ook te 
zien na de belangrijke Reformatie uit de zestiende eeuw: ‘door het vernietigen van 
het traditionele rituele raamwerk waarmee het volk omging met dagelijkse 
ongeluk en zorgen, bleven zij die zich niet konden vinden in de boodschap van de 
Reformatie achter met een grotere bezorgdheid. Hierdoor stimuleerde de 
Reformatie hen er indirect toe om hernieuwde interesse in hekserij en het occulte 
te tonen. Dit bijgeloof was nog meer vernietigend dan de religieuze praktijken die 
de Reformatie terzijde had geschoven’13  

- In Sf1:12-13 is te lezen hoe de Here met lampen zal zoeken en bezoeking doet bij 
individuele zondaars en weet wat er in hun hart leeft. 

- In 2 Kn 22-23 zien we dat de vondst van het wetboek, die gedateerd kan wordt in 
621, de aanleiding vormt voor de hervormingen door Josia. Dat zou betekenen dat 
de boodschap van Sefanja voor die tijd uitgesproken is. Toch geeft Sf 1:14 (het 
‘overblijfsel van Baäl’) reden om te vermoeden dat de hervormingen in ieder 
geval al begonnen waren. 

 
 
 
 
 
 

                                                
13 De nalatenschap van de Reformatie, Ozment geciteerd in Western Civilization, Sherman (p 30-31) 
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4. Het heil in Habakuk en Sefanja 
 
Hoe wordt het heil verkregen? 
- Hk 2:4 wordt tot drie keer toe geciteerd in het Nieuwe Testament. Dit biedt ons een 

leerzame kijk in de wijze waarop de Nieuw-Testamentische schrijvers omgingen met de 
uitleg van het Oude Testament. 

- De heilsbetekenis van dit vers werd overigens ook al door de Joodse uitleggers 
onderstreept. Een beroemde uitspraak uit de Talmud (joodse uitlegging van het OT) is: 
‘Mozes gaf 613 geboden; David bracht ze terug tot 10; Jesaja tot 2, maar Habakuk tot 
één: de rechtvaardige zal door geloof leven’.14  

- Zoals gezegd, wordt Hk 2:4 drie keer in het NT geciteerd: Rm 1:17, Gl 3:11 en Hb 10:38. 
- Alle drie de citaten tonen aan dat we het heil niet moeten verwachten van eigen 

werken, maar van het geloof. 
- Hk 2:4 is zowel een belofte als een opdracht. 

- Met name het citaat in Hebreeën 10:38 is opvallend, want daar citeert de schrijver Hk 
2:4 uit de Septuaginta (dit is de Griekse vertaling van het OT), maar in vers 37 past hij 
Hk 2:3 vrij toe op de Christus. Latere Joodse uitleggers pasten de passage overigens 
ook toe op de Messias.15 
 
Hb 10:37-38 (NBG) Hk 2:3-4 (NBG) Hk 2:3-4 (LXX) 
37 Want nog een korte, 
korte tijd, en Hij, die komt, 
zal er zijn en niet op Zich 
laten wachten, 
38 en mijn rechtvaardige 
zal uit geloof leven; maar 
als hij nalatig wordt, dan 
heeft mijn ziel in hem 
geen welbehagen. 

3 Want wel wacht het gezicht 
nog tot de bestemde tijd, maar 
het spoedt zich zonder falen 
naar het einde; als het vertoeft, 
verbeid het, want komen zal het 
gewis; uitblijven zal het niet. 
4 Zie, opgeblazen, niet recht, is 
zijn ziel in hem, maar de 
rechtvaardige zal door zijn 
geloof leven. 

3 For the vision is yet for a time, 
and it shall shoot forth at the 
end, and not in vain: though he 
should tarry, wait for him; for he 
will surely come, and will not 
tarry. 
4 If he should draw back, my 
soul has no pleasure in him: but 
the just shall live by my faith. 

 
Voor wie is het heil? 
- Sefanja werpt een bijzonder licht op de vraag voor wie het heil is. 

- Sefanja spreekt over het ‘overblijfsel’ van het huis van Juda (2:7), van mijn volk (2:9) 
en van Israël (3:13). 
- Het ‘overblijfsel’ is een groep die diverse keren in de profetische boeken van het 

Oude Testament wordt genoemd. Over deze groep wordt geprofeteerd dat zij mee 
zullen lijden met het volk, maar ook dat ze hersteld zullen worden. 

- Het heil blijft echter niet beperkt tot Israël, maar strekt zich uit tot alle volken. 
- Sf 3:9 ‘Dan zal ik de volken andere, reine lippen geven, opdat zij allen de naam 

des Heren aanroepen; opdat zij Hem dienen met eenparige schouder.’ 
 
Onder welke voorwaarde komt het heil? 
- Het oordeel zal zijn over ‘hen die van de Here afvallen, en die de Here niet zoeken noch 

naar Hem vragen’ (Sf 1:6). De oproep tot bekering luidt echter: ‘Zoekt de Here … zoekt 
gerechtigheid … zoekt ootmoed’ (Sf 2:3).  

 
 
 
Wat houdt het heil in? 
                                                
14 Inleiding op het Oude Testament, Dillard & Longman III (p 507) 
15 Wij zien Jezus (II), Ouweneel (p 48) 
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- Er zal een innerlijke verandering hebben plaatsgevonden in hen die het heil hebben 
ontvangen: Sf 3:9 ‘reine lippen’; Sf 3:11 ‘niet meer overmoedig’; Sf 3:12 ‘ellendig en 
gering’; Sf 3:13 ‘onrecht noch leugen’. 
- Vergelijk de profetieën van Jeremia (Jr 31:33-34 ‘Mijn wet in hun binnenste’) en 

Ezechiël (Ez 36:25-27 ‘Mijn Geest in uw binnenste’), maar ook de Bergrede (Mt 5-7 
met name de karakterbeschrijving in de zaligsprekingen). Het doel is: Rm 8:29 
(‘bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van Zijn Zoon’). 

 
- Een prachtige omschrijving van het heil vinden we in Sf 3:12 ‘…en ellendig en gering 

volk … wie schuilen bij de naam des Heren’. 
- Een terugkerend thema bij Sefanja is de komende toorn (Sf 2:2-3; 3:8). In 1Th 1:10; 

5:9 lezen wij dat wij verlost zijn door de Heer Jezus van de komende toorn en door 
Hem zaligheid hebben verkregen. Doordat Hij de toorn van God op Zich heeft 
gekregen, mogen wij schuilen. 

- Dit geeft zowel rust voor mensen (Sf 3:15) als voor de Here God (Sf 3:17). In het offer 
dat de Heer Jezus heeft gebracht, kunnen mens en God rusten! 

 
5. Persoonlijke toepassing 
 
Habakuks relatie met de Here God 
- Van Habakuk kunnen we verschillende dingen leren. 

- Hij had een ‘last’ (Hk 1:1), die betrekking had op de ongerechtigheid die hij om zich 
heen zag. Hoe ervaren wij de ongerechtigheid in ons eigen leven en in de wereld 
waarin wij leven? 
- Wij zijn misschien als Nieuw-Testamentische gelovigen geneigd om 

oudtestamentische zondigheid weg te wuiven met ‘dat komt nu niet meer voor’, 
maar pas op: het Nieuwe Testament spreekt ook over afgoderij in de gemeente 
(1Kor 10:14; Gl 5:20; Kol 3:5; 1Pt 4:3; 1Jh 5:21). 

- Habakuk kende de Here God (Hk 1:12) en kon met Hem argumenteren (Hk 1:4). 
- Habakuk nam zijn verantwoordelijkheid (Hk 2:1a). 
- Habakuk had geduld om uit te zien naar het antwoord van de Here God (Hk 2:1b). 
- Habakuk had ontzag voor de Here God (Hk 3:2, 16a) 
- Habakuk stelde zijn vertrouwen uitsluitend op de Here God, ongeacht de 

omstandigheden (Hk 3:16b-19). 
 
Toch 
- Verschillende uitleggers hebben een verband gelegd tussen Habakuk en Psalm 73, omdat 

in hun ogen beide boeken dezelfde problematiek behandelen. Waarom vergaat het de 
goddeloze zo goed en de rechtvaardige zo moeilijk? 
- Zowel bij Habakuk als bij Asaf is een belangrijke ontwikkeling te zien. Habakuk 

juicht het aan het einde van zijn profetie uit, want hij heeft God gezien en hij 
vertrouwt op Zijn verlossing. Bij Asaf zien wij precies hetzelfde. Beide mannen 
krijgen iets van God te zien en draaien als een blad aan een boom om. Dit wordt 
ingeluid door ‘toch’ (nochtans): Ps 73:23, Hk 3:16c, 18. 

- Beide mannen komen tot het vinden van volledige rust in de Here God. 
- Asaf: ‘Wie heb ik nevens U in de hemel? Nevens U begeer ik niets op aarde’ (Ps 

73:25) 
- Habakuk: ‘Nochtans zal ik juichen in de Here, jubelen in de God van mijn heil. 

De Here Here is mijn kracht’ (Hk 3:18-19a) 
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- Eigenlijk zijn er in de ontwikkeling van Habakuk drie stadia, waarin wij als gelovigen ons 
ook in kunnen bevinden, vgl. 1Pt 5:7-8. 
- Stadium 1 = hoofdstuk 1 

- Habakuk vuurt zijn vragen af op God. Dit is geen verkeerde houding. 1Pt 5:7 zegt: 
werpt al uw bekommernissen op Hem, want Hij zorgt voor u. Maar wij mogen niet 
in dit stadium blijven hangen. Wij moeten net als Habakuk door naar het volgende 
stadium. 

- Stadium 2 = hoofdstuk 2 
- In plaats van zich te wentelen in zijn onmacht, verdriet of boosheid nam Habakuk 

zoals we zagen een bijzonder besluit. Hij wilde verantwoording nemen, door uit te 
gaan zien naar wat God te zeggen had. Opvallend is dat Petrus in 1Pt 5:8 ook 
doorgaat met: wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond 
als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Met name het ‘wordt 
waakzaam’ komt overeen met Habakuks besluit om op de wachttoren te gaan 
staan. 

- Onze vragende fase moet een einde kennen, want God wil dat we ons inspannen 
om Zijn woord te horen, om daarin net als Habakuk antwoord op onze vragen te 
krijgen. Willen wij iets van God gaan begrijpen dan moeten we wakker en 
waakzaam worden. 

- Stadium 3 = hoofdstuk 3 
- Dan treedt in hoofdstuk 3 de omwenteling in bij Habakuk. Hij heeft uitgezien en 

hij heeft God horen spreken en daardoor veranderde hij volledig. Ik moest hierbij 
sterk denken aan Mt 5:8 waarin Jezus zegt: zalig zijn de reinen van hart, want zij 
zullen God zien. Net als bij de andere profeten wordt opnieuw duidelijk dat God 
niet zit te wachten op ons uiterlijke vrome gedoe, maar dat God ons hart aanziet. 
Als eerder genoemde zondigheid bij ons aan de orde is moeten we schoon schip 
maken. De zonden wegdoen uit ons leven, onze zonden belijden en gereinigd 
worden door het bloed van de Heer Jezus. 

 
Vijf sleutels tot het verstaan van de stem van God16 
- Het verstaan van de stem van God is het geboorterecht van een wedergeborene: Jh 10:27-

28; Hd 2:17-18; Op 3:20. 
- Net als Habakuk kunnen we een houding hebben naar God, die ons in staat stelt Zijn stem 

te verstaan (Hk 2:1-3). 
1. Ontmoet de Heer regelmatig: ‘ik wil gaan staan op mijn wachttoren’. 
2. Zie uit naar God om tot jou te spreken: ‘ik wil uitzien’. 
3. Luister naar het Woord van de Heer: ‘naar wat Hij tot mij spreken zal’. 
4. Houd een verslag bij van wat God zegt: ‘schrijf het gezicht op’. 
5. Verwacht de vervulling: ‘uitblijven zal het niet’. 

 

                                                
16 New Spirit-filled Life Bible (p 1225) 


