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1. Inleiding 
Het boek Habakuk geniet reeds lang de belangstelling van exegeten. Ondanks de bereikte consensus 
onder vele exegeten over de indeling van het boek, bestaat er nog steeds verschil van mening over 
het genre van het boek1. Een ander punt, waarover de meningen onder exegeten nog steeds 

uiteenlopen2, is de betekenis van vers 2:4: `h y <)x.y I Atðn"W ma/B, qy D IÞc;w > AB=  Avßp.n: h r "îv.y "-al { 
h l'êP.[ u h NEåh i, in de Staten Vertaling vertaalt als: ‘Ziet, zijn ziel verheft zich, zij is niet recht in hem; 

maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven’. Dit is een belangrijk vers binnen de christelijke 
traditie, omdat het drie maal in het Nieuwe Testament geciteerd wordt (Rom. 1:17; Gal. 3:11; Hebr. 
10:38). De moeilijkheid met dit vers, getuigen de vele verschillende vertalingen3, is de betekenis van 

het werkwoord l p[ en of Avßp.n: met 'zijn ziel' vertaald moet worden en Atð n" Wma/B , met 'door zijn 

geloof'. De meesten vertalingen voor dit vers gaan uit van de tegenstelling [v 'r ' – qy D Ic ; 
(goddeloze/overtreder – rechtvaardige), twee niet puur descriptieve begrippen in het boek Habakuk. 
Hiermee is tevens een volgend exegetisch probleem aangegeven dat nog steeds de aandacht heeft, 

namelijk de identificatie4 van [v'r ' en qy D Ic; in het boek Habakuk, en of de identificatie constant mag 
worden verondersteld binnen de verschillende gedeelten van het boek waarin deze begrippen 
voorkomen. De identificatie van de overtreder kent een grotere verscheidenheid onder exegeten dan 
de identificatie van de rechtvaardige, de identificatie van de overtreder varieert van een volk als de 
Assyriërs, de Egyptenaren en de voor de hand liggende Chaldeeën tot een enkel persoon als koning 
Jojakim5. Er zijn er die de identificatie van de overtreder constant houden voor de verschillende 
gedeelten waarin het begrip voorkomt, maar even zoveel zijn er die de identificatie per gedeelte laten 
variëren. Nauw hiermee verbonden is het probleem van de wee-uitspraken in 2:6-20 over de 
overtreder, namelijk hoe dit gedeelte samenhangt met het voorafgaande gedeelte. Ook over de 
inhoud van het gezicht van Habakuk in 2:1 wordt verschillend gedacht. Er zijn er die de inhoud van het 
gezicht zien in 1:5-11 of in het derde hoofdstuk, het gebed van Habakuk, of in de verzen 2:4-5a. 
 De hoofdvraag die we in deze studie zullen trachten te beantwoorden is wie Habakuk op het 
oog heeft met de overtreder en de rechtvaardige. Deze vraag kan niet geïsoleerd van de andere 
genoemde problemen worden beantwoord. Het beantwoorden van deze vraag houdt tevens in dat 
men komt tot een uitspraak over de betekenis van vers 2:4, en zijdelings op wie de wee-uitspraken in 
2:6-20 betrekking hebben. In 2:4 wordt immers gesproken over de rechtvaardige en in de wee-
uitspraken wordt gerefereerd naar de overtreder. Ook over de inhoud van het gezicht en op wie dat 
betrekking heeft zal men een antwoord moeten geven, wanneer men er van uitgaat dat 2:4 deel uit 
maakt van het gezicht. De onderlinge samenhang van de hoofdstukken kan ook niet onbesproken 
blijven, daar beide begrippen in de verschillende hoofdstukken voorkomen. Over de relatie tussen de 
eerste twee hoofdstukken en het derde hoofdstuk, het gebed van Habakuk, zullen we niet ingaan. Wat 
we ook buiten beschouwing laten, is om te achterhalen wie Habakuk geweest kan zijn en welke 
functie hij als profeet vervulde. We zullen ons beperken tot een duiding van de eerste twee 
hoofdstukken, in het bijzonder van de verzen 1:1-2:5. 
De poging om de rechtvaardige en de overtreder te identificeren zal in een aantal stappen worden 
ondernomen. Allereerst wordt een vertaling gepresenteerd met aantekeningen. Vervolgens zal de 
structuur van de tekst nader bepaald worden, waarbij een belangrijk uitgangspunt is dat we te maken 
hebben met poëzie. Hebreeuwse poëzie vertoont een aantal kenmerken waaronder verschillende 
vormen van parallellie, die een extra aanwijzing kunnen opleveren over hoe een bepaald vers vertaald 
moet worden, b.v. in geval van hapax legemona. Daarnaast geeft poëzie aanleiding tot een indeling in 
stanzas en strofen, waardoor de structuur van de tekst duidelijker naar voren komt dan wanneer men 
deze zou weergeven als proza. Dit maakt het makkelijker om o.a. verschillende gedeelten te 
onderscheiden die betrekking kunnen hebben op verschillende perioden. Hiervoor is de historische 

                                                           
1
 Zie Sweeney (1991) voor een opsomming van voorstellen m.b.t. het genre. 

2
 Zie Pinker (2007) voor een recente interpretatie. 

3
 Zie Pinker (2007) voor een lijst van verschillende vertalingen. 

4
 Onder de identificatie van beide termen verstaan we de vereenzelviging van elk der termen met een 

historische persoon of een groep van personen. 
5
 Zie Johnson (1985) voor referenties bij de voorbeelden. 
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context van belang. Een Neo-Babylonische bron van Nebukadnezar zal zwaar mee tellen, omdat het 
een raamwerk levert van gebeurtenissen waarin het boek Habakuk zich afspeelt. Ook gegevens uit de 
archeologie zullen meegenomen worden. Vervolgens zullen twee standpunten wat betreft de duiding 
van de tekst en de identificatie naast elkaar gezet worden en van commentaar worden voorzien, 
waardoor aspecten die een rol spelen bij de duiding en de identificatie explicieter aan het licht komen. 
Een duiding van de tekst met een mogelijk identificatie van de overtreder en de rechtvaardige zal bij 
confrontatie met de historische gegevens tot zo min mogelijk frictie moeten leiden. Ook de 
intertekstuele confrontatie moet tot niet al te veel problemen aanleiding geven, waardoor men 
gedwongen wordt een uitzonderingspositie voor het boek Habakuk te veronderstellen. Onder 
intertekstuele confrontatie verstaan we confrontatie met andere tekstplaatsen in MT (Masoretentekst), 
die uitspraken doen over dezelfde context als waarin het boek Habakuk zich afspeelt. Dit zullen 
hoofdzakelijk tekstplaatsen zijn in de boeken 2 Koningen en Jeremia. Confrontatie met teksten die 
geen deel uitmaken van MT en van jongere datum zijn zal niet plaats vinden. Het is b.v. moeilijk in te 
schatten of aan bepaalde gegevens in een geschrift als Het Leven der Profeten een groot gewicht 
moet worden toegekend. Ook de Pesher Habakuk zal geen rol spelen bij de duiding en identificatie. 
Dit boek is te zeer een interpretatie van de tekst in MT door een Joodse minderheidsgroep en 
gestempeld door het tijdsgewricht waarin deze leefde. Interessant is wel de intertekstuele positie die 
het boek Habakuk inneemt onder de twaalf kleine profeten. Hierbij veronderstelt men dat de twaalf 
kleine profeten volgens een bepaald thema geordend zijn, of zelfs dat deze twaalf profeten als een 
enkel boek opgevat kunnen worden. Omdat er onzekerheid bestaat over een thematische ordening en 
het thema van een dergelijke ordening, zal aan deze confrontatie niet het zwaarste gewicht worden 
toegekend. 
Aan de lijst van mogelijke identificaties van de overtreder en de rechtvaardige zullen we geenszins 
een nieuwe toevoegen, maar we zullen trachten te komen tot een identificatie binnen een nieuwe 
duiding van de tekst. 

2. De tekst van Habakuk 1:1-2:5 

2.1 Vertaling met aantekeningen 
We presenteren de Hebreeuwse tekst zoals deze is weergeven door de Masoreten (MT), waarbij we 
rekening houden met de versdelers en de ruimte tussen de tekstdelen (stichography; Watson p. 15). 
Het blijkt dat we in het boek Habakuk te maken hebben met Hebreeuwse poëzie. Dit is een belangrijk 
gegeven omdat Hebreeuwse poëzie bepaalde kenmerken heeft. Zo dient de wav vaak als het begin 
van een nieuwe colon (Watson p. 37). Een ander belangrijk kenmerk van de Hebreeuwse poëzie is de 
toepassing van verschillende vormen van parallellisme in een vers. Op punten waar onduidelijkheid 
bestaat in de tekst kan parallellie een belangrijk argument zijn om een bepaalde variant te laten 
prefereren boven een andere variant. De klassieke indeling van de parallellie is: synoniem / 
antithetisch / synthetisch parallellisme. Fokkelman is een tegenstander van deze klassieke indeling. 
De klassieke indeling is veel te beperkt en gebrekkig. Hij noemt het synthetisch6 parallellisme een 
basket term, een verlegenheidsoplossing (p. 41). Voor het opheffen van een onduidelijkheid bij het 
vertalen speelt de laatste vorm van parallellie geen rol. Bij het vertalen richten we ons hoofdzakelijk op 
parallellie tussen cola, en minder op parallellie tussen eventuele strofen. Dat kenmerk speelt wel een 
rol in de volgende paragraaf, waar getracht zal worden om tot een onderverdeling van de tekst te 
komen in strofen en stanza's. Ook kenmerken als metrum en het aantal lettergrepen per colon komen 
in de volgende paragraaf aan bod. Deze kenmerken worden soms gebruikt om woorden uit de tekst te 
beschouwen als latere toevoegingen, omdat ze een verstoring te zien geven van het metrum of het 
aantal lettergrepen per cola in een vers. Of dit het geval is wordt pas goed duidelijk als we de 
verschillende verzen beschouwen in hun onderlinge samenhang, dat het onderwerp is van de 
volgende paragraaf. 
 

1:1 ay bi(N"h ; qWQßb ;x] h z"ëx ' r v<åa] ‘aF 'M ;h ; 
 
 De last die Habakuk de profeet geschouwd heeft. 

                                                           
6
 Wat anderen een vorm van synthetisch parallellisme noemen, noemt Watson een vorm van enjambement 

(Watson p.115 n.2 en p. 333). 
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Het woord aF' m; komt vaak voor in de aanhef van verschillende profetische teksten: Jes. 13:1, 15:1, 

17:1, 19:1, 21:1, 22:1, 23:1; Nahum 1:1; Zach. 9:1, 12:1; Mal. 1:1. Ook het werkwoord h zx komt voor 
in de aanhef van profetische teksten: Jes. 1:1, 2:1, 13:1; Amos 1:1; Micha 1:1. We hebben hier te 
maken met een gebruik bij de late profeten. De verschillende voorbeelden laten zien dat de aanhef 
behoort bij de beschrijving van een visioen dat de ziener niet onberoerd heeft gelaten. We kiezen 
daarom voor de term 'last'. Haak (p. 29) refereert aan onderzoek waaruit zou blijken dat het gebruik 

van de term aF'm in de aanhef van profetische teksten van later gebruik is, waarbij de precieze 
betekenis van deze term al lang verloren was gegaan. De term zou dan geen relatie hebben met de 
inhoud van de profetie die er op volgt. 
 

1:2 y Ti[.W:ßvi h w"±h y > h n"a "ô-d[; 
 [m'_v.ti  al {åw>  
 sm'Þx' ^y l ,²ae q [;îz> a, 
 `[:y vi(At  al {ïw> 
 
 Hoelang, O Heere, zal ik nog schreeuwen, 
 en hoort U niet? 
 Ik roep tot U: "Geweld!" 
 en redt U niet? 
 

De term h n"a"ô-d[; komt voor in: Ex. 16:28; Num.14:11; Joz. 18:3; Job 18:2, 19:2; Ps. 13:2, 13:3, 62:4; 
Jer. 47:6. Al deze passages zijn uitroepen waarin iemand klaagt over de huidige toestand, en zich 

afvraagt wanneer er een einde aan zal komen. Het ipf. y Ti[.W:ßvi kan daarom het best vertaald worden 
met een futurum. 

Het woord sm'x' komt veelvuldig voor, waarbij de context varieert. Stoebe (THAT p. 584) geeft aan dat 
deze term gebruikt wordt met betrekking tot het recht. Een tekst met gelijk luidende inhoud vinden we 
in Job 19:7: ‘Ziet, ik roep, geweld! doch word niet verhoord; ik schreeuw, doch er is geen recht’7, 

waarin sm'x' tegenover j P'v.mi geplaatst wordt. Men zou sm' x' dus kunnen vertalen met 'onrecht'. 

Stoebe (THAT p. 587) geeft aan dat de term een meer omvattend begrip is voor zonde en dat de term 
niet alleen voor de zonde van Israël gebruikt wordt, maar dat de term ook van toepassing is op de 
zonde van andere volken vanwege hun wandaden tegen Israël: Joël 4:19 en Obad. 1:10. Dit geldt ook 
voor de huidige context en daarom is gekozen voor 'geweld'. Het volgende vers geeft voor deze keuze 
nog een extra argument. 
 

1:3 ‘!w< a'’ y nIaE Ür >t; h M 'l 'ä 
 ajy BiêT; l m'ä ['w>  
 y DI_g>n<l . sm 'Þx'w>  dvoïw > 
 `caF' (y I !Adß m'Wc bby r I¢ y hióy >w:.b 
 
krit. app.: 
a Misschien te lezen als jy b a ('ik aanschouw'), vergelijk de Syriac en de Targum. 
b-b Variante lezing of een gloss bij wat volgt? 
c-c Misschien te lezen als aF" a, (qal ipf. van af n ) of enige woorden zijn uitgevallen. 
 
 
 Waarom, laat u mij onrecht zien 
 en doet u moeite aanschouwen? 

                                                           
7
 Citaten van een Nederlandse vertaling zijn uit de Staten Vertaling, tenzij anders vermeld. 
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 En verwoesting en geweld is voor mij, 
 en er is onenigheid en men neemt ruzie op. 
 

Knierim (THAT p.82) geeft aan dat !w <a' onheil betekent met betrekking tot misbruik van macht: Unheil 
ist ein machtvoller Geschehensverlauf und: Macht, wenn negative Gestalt annehmend, ist 

Unheilsgeschehen. !w< a' komt veelvuldig voor in Job, Psalmen, Spreuken, Jesaja en Hosea. In 

combinatie met l m'Þ[' komt het voor in: Num. 23:21; Job 4:8, 5:6, 15:35; Ps. 7:15; Jes. 10:1, 59:4. Het 
gaat in deze laatste teksten over onrecht en het gevolg er van. Noot a van het krit. app. stelt voor om 
van persoon te wisselen. In de eerste colon is het YHWH die spreekt, in de daarop volgende colon 
zou het dan de auteur (Habakuk) zijn, die YHWH te kennen geeft dat hij reeds op de hoogte is van de 
moeite. Hiervoor is geen aanleiding; door in de eerste twee cola YHWH als onderwerp te handhaven 
is er een contrast met de volgende cola waarin de auteur het onderwerp is. 

Stoebe (THAT p. 584) zegt dat de termen dvo en sm'x' als synoniemen gebruikt worden in profetische 

teksten. Beide termen komen naast elkaar voor in: Jes. 60:18; Jer. 6:7, 20:8; Ezech. 45:9; Amos 3:10. 

Freedman en Welch (TWAT p. 1074) merken met betrekking tot het verwante werkwoord ddv op: 
Die Fremdvölkerorakel bieten weitere Beispiel für šdd im Zusammenhang mit militärischer 

Verwustung. Uit dit alles kan worden opgemaakt dat d vo datgene is wat sm'x ' teweeg brengt. 
Misschien is het eerste gedeelte van de laatste colon een gloss volgens noot b van het krit. app.. Maar 
door deze gloss te handhaven is er sprake van parallellie: onrecht // moeite // verwoesting, geweld // 
onenigheid, ruzie. Er is tevens sprake van gender-parallellisme, alle zelfstandig naamwoorden zijn van 
het mannelijk genus. 
 

1:4 h r"êAT g WpåT' ‘!Ke-l [; 
 ajP'_v .mi x c;n<ßl ' aceîy E-al {) w>  
 qy DIêC;h ;-ta,  r y Tiäk.m; ‘ [ v'r " y KiÛ 
 `l Q")[um. jP' Þv.mi  ace îy E !KE± -l [; 
 
krit. app.: 
a In 1QpHab 8 een bepaald lidwoord. 
 
 Daarom is de wet krachteloos, 
 en komt het recht niet meer voort, 
 want de overtreder is rondom de rechtvaardige, 
 daarom komt het recht verdraaid voort. 
 

Het werkwoord gwp komt buiten Habakuk slecht drie maal voor: Gen. 45:26; Ps. 38:9; 77:3. Er is 
sprake van zwakheid van het lichaam, of van een lichaamsdeel dat niet meer in staat is op de normale 
wijze te functioneren. 

De term [v'r " komt veelvuldig voor, waarbij deze term vaak wordt geplaatst tegenover de 
rechtvaardige, zoals in Spreuken en de Psalmen. Met de overtreder of goddeloze wordt in het 
algemeen iemand aangeduid die ingaat tegen YHWH en zijn geboden. Een nadere specificering van 
deze tegenstelling wordt gegeven in Mal. 3:18: ‘Dan zult gijlieden wederom zien, het onderscheid 
tussen den rechtvaardige en den goddeloze, tussen dien, die God dient, en dien, die Hem niet dient.’ 

Moeilijker ligt het met het werkwoord l q[, een hapax legomenon, maar de parallellie, a // d9, geeft 

hier een hint voor de vertaling. Opvallend is dat slechts één van de vijf zelfstandig naamwoorden in dit 
vers een bepaald lidwoord heeft. De tekst van 1QpHab heeft er één extra. In Zeph. 4:3 en elders in 

                                                           
8 Het Hebreeuws manuscript 1QpHab, een commentaar op Habakuk, werd ontdekt in 1955 in de Wadi 

Murabba'at, 17km ten zuiden van Qumran. 
9
 We nummeren de cola resp. a, b, c, d. Anderen verdelen een vers volgens de atnah, a refereert dan naar het 

eerste deel en b naar tweede deel van het vers. 
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OT wordt h r "AT gebruikt zonder bepaald lidwoord, suffix, aanwijzend voornaamwoord of in een status 

constructus verbinding, waarbij een vertaling met bepalend lidwoord op zijn plaats is. 
 

1:5 Wjy Biêh ;w>) a‘~y IAGb;  Wa Ür >  
 bWh m'_T. Wh ßM .T;h i(w>  
 ~k,êy mey Bi( cl [eäP o ‘l [; po’ -y Ki 
 `r P")suy > y Kiî Wny mi Þa]t;  al {ï 
 
krit. app. 
a Septuagint (ed. A.Rahlfs) heeft oi` katafronhtai, = ~y dIg.bo ('de verachters'), vergelijk de Syriac, 
 lezen volgens de Masoreten. 
b De originele versie van de Septuagint heeft kai. avfani,sqhte ('en vernietig') extra, in het Hebr. 

 gelijk aan WM v{w" ? 
c Septuagint (ed. A.Rahlfs) heeft evgw. extra, vergelijk de Syriac, misschien y nia] ingevoegd of eerder 

 te lezen als l [;p. a,, op basis van het metrum. 
 
 Ziet, onder de volkeren en aanschouwt, 
 en verbaast u en verwondert u! 
 Want ik werk een werk in jullie dagen, 
 dat jullie niet zullen geloven als het verteld zou worden. 
 

De combinatie van de werkwoorden h ar en jb n komt vaak voor in hetzelfde vers. Ook met 
betrekking tot YHWH komt de combinatie voor, in b.v.: Ps. 10:14, 33:13, 80:14, 84:10 (met imp.). Een 
oproep om nauwkeurig te kijken. 
Noot a van het krit. app. noemt het verschil met de Septuagint, een verschil van één consonant. Door 
de Septuagint te volgen krijgt men een vertaling waarbij het object van het schouwen, de verachters, 
eerder verwijst naar een groep binnen Juda/Israël, dan daar buiten. Ook het commentaar 1QpHab 
(onderdeel van de Dode Zeerollen) lijkt de lezing van de Septuagint te ondersteunen10. 
We houden ons voorlopig aan de lezing van de Masoreten, omdat die wordt ondersteund door de 
Vulgaat en de Targum. De lezing van 1QpHab kan ingegeven zijn door interne conflicten binnen de 
gemeenschap waartoe de schrijver van het commentaar behoorde. 

Voor de vertaling van ~ y IAG nemen we 'volkeren' i.p.v. 'heidenen' zoals verschillende oudere 

vertalingen hebben. Hulst (THAT p. 316) geeft aan dat de woorden ~[; en y AG vaak naast elkaar 
gebruikt worden: Die beide Wörter werden manchmal im Parallelismus nebeneinander verwendet, 
ohne dass man von einem klaren und nennenswerten Unterschied der Bedeutung reden könnte. Een 

voorbeeld is Ps. 105:13 en Jer. 50:41. Ook Israël en Juda kunnen met y AG aangeduid worden, Jer. 
31:36: ‘Als deze verordeningen voor mijn ogen zullen wankelen, luidt het woord des HEREN, dan zal 
ook het nageslacht van Israël ophouden al de dagen een volk te zijn voor mijn ogen.’ Men kan dus 

niet op voorhand aannemen dat met het gebruik van y AG Israël en of Juda uitgesloten is. Een vertaling 

                                                           
10

 Vermes (p. 510) vertaalt het commentaar als volgt: [ ] those who were unfaithful together with the Liar, in 

that they [did] not [listen to the word received by ] the Teacher of Righteousness from the mouth of God. And it 

concerns the unfaithful of the New [Covenant] in that they have not believed in the Covenant of God [and have 

profaned] His Holy Name. Brownlee (p. 53) geeft ook de Hebreeuwse tekst van de Pesher van Habakkuk weer. 

Van de Hebreeuwse tekst van Hab. 1:5 is slechts het laatste woord in 1QpHab te lezen. Zijn vertaling van het 

commentaar luidt: The prophetic meaning of the passage concerns those who were traitors along with the Man 

of Lies, for they [did] not [believe the words of] the Teacher of Right (which came) from the mouth of God. It 

also concerns those who were trait[ors to the] New [Covenant], f[or] they were not faithful to the covenant of 

God, [but profaned] His [h]oly na[me]. 
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met 'heidenen' zou dat wel inhouden. Exegetische overwegingen zullen later meer duidelijkheid moet 
gegeven. 
 

1:6  a~y D Iêf.K;h ;-ta,a ‘~y qi me y nIÜn>h i-y Ki( 
 r h"+m.N Ih ;w> r M :åh ; y AGàh ; 
 #r <a,ê-y bex]r >m,l . ‘%l eAh h ;(  
 `Al *-aL { tA nðK'v. mi tv,r <Þ l ' 
 
a-a Een gloss, weglaten; de Septuagint (ed. A. Rahlfs) heeft tou.j machta,j ('de strijders') extra, lees 

 slechts ~y r IB{Gi¿h ;À ('helden'), op basis van het metrum. 

 
 Want zie, ik doe de Chaldeeën opstaan, 
 dat volk bitter en snel, 
 gaande over de breedte van het land, 
 om in bezit te nemen de woningen, die niet van hem zijn. 
 

Het krit. app. stelt voor om het object ~y D Iêf.K;h ;-ta, weg te laten en in plaatst hiervan te lezen 

~y rIB{Gi¿h ;À. Dit wordt voorgesteld op basis van het metrum van de Hebreeuwse poëzie. Een tweede 
argument voor het weglaten is, dat een nota accusativum nauwelijks voorkomt in Hebreeuwse poëzie. 
Weglaten heeft grote gevolgen voor de duiding van de tekst, omdat dit de enige plaats is waar een 
duidelijke verbinding met de geschiedenis wordt gelegd. Een rede om te handhaven is, dat de term in 
alle manuscripten wordt genoemd. Amos 6:14 vertoont grote gelijkenis met de eerste colon. 

De term r m; ('bitter') moet gelezen worden als in Richt. 18:25, Jer. 4:8 waar het de betekenis 'kwaad 
zijn' heeft. 
 

1:7  aWh + ar "Þ Anw> ~y Oða' 
 `ace(y E aAtàa ef.W Ajï P'v.mi  W NM ,§mi  
 
krit. app. 
a Waarschijnlijk te worden weggelaten, variante lezing w jpvm w ('en zijn oordeel'). 
 
 Verschrikkelijk en vreselijk is hij, 
 zijn recht en zijn hoogheid gaat van hem uit. 
 

Het adjectief ~y Oða' komt verder slechts voor in Hoog. 6:4 en 6:10. 

De term WNM ,§mi geeft aanleiding tot veel discussie. De Masoreten hebben de term verbonden aan de 
laatste colon, waardoor er echter een onbalans is ontstaan tussen het aantal lettergrepen in beide 
cola. Een betere balans ontstaat wanneer deze term wordt verbonden aan de eerste colon. Hierdoor 

krijgt men dan b.v. 'Verschrikkelijk en vreselijk is hij voor ons' (het suffix WN bij het voorzetsel ! mi kan 
zowel 3 m. sg. als 1 c.g. pl. zijn) (Haak p. 41 kiest voor deze oplossing). Een tweede oplossing om de 
balans in beide cola te herstellen is het voorstel van noot a van het krit. app., namelijk om de term weg 
te laten. 

Onduidelijkheid bestaat over de vertaling van Atà aef.W. De meesten zien de term verwant aan de stam 

af n ('opheffen'). 
 

1:8 wy s'ªWs  ~y r IømeN>mi  aWL ’q;w>  
 bbr <[,ê y beaeäZ >mi ‘WD x;w >  
 edwy v'_r "P'( W vp'ÞWc 
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 gWaboêy " q Axår "me cfwy v'r "p'(W  
 `l Ak)a/l , vx' î r v,n<ßK.  Wp [u§y " 
 
krit. app. 
a 1QpHab heeft l wqw (qal pf 3 m. sg.) 
b Septuagint (ed. A. Rahlfs) heeft th/j VArabi,aj, waarschijnlijk h b'r"[] ('woestijn', 'Jordaan vallei'). 
c-c 1QpHab heeft wXr p wXr pw wX p. 
d Woord weggevallen? 
e Vergelijk noot 9a-a. 
f Ontbreekt in enige Hebreeuwse manuscripten, de Septuagint (ed. A. Rahlfs) en in een versie van 
 de Syriac, gevolg van dittografie? 
g Ontbreekt in 1QpHab en in Syriac, misschien te worden weggelaten. 
 
 Sneller dan luipaarden zijn zijn paarden, 
 scherper dan de avondwolven zijn zij, 
 trappelen zullen zijn ruiters. 
 Zijn ruiters komen van ver, 
 zij vliegen gelijk een arend haastende om te eten. 
 

Het werkwoord v wp in de qal komt verder slechts voor in Jer. 50:11 en Mal. 3:20 en duidt op het 

springen, dartelen van kalveren. De Septuagint heeft evxippa,sontai ('uitrijden'). Verwarrend is de trits 

wy v'r "p'(W wy v'_r "P'( Wvp'Þ W. Door de laatste term niet te zien als het gevolg van dittografie zoals noot f 
van het krit. app. voorstelt, wordt in de laatste twee cola de ruiters vergeleken met een arend die van 
grote hoogte op zijn prooi duikt. 
 

1:9 aAbêy " sm'ä x'l . ‘h L {Ku 
 abh m'y dI_q' ~h ,Þy nEP.  tM ;îg:m .a 
 `y biv,( l AxßK; c@soða /Y<w : 
 
krit. app. 
a-a Misschien plaatsen na 8a, verg. 8e; Septuagint (ed. A. Rahlfs) heeft avnqesthko,taj prosw,poij 

 auvtw/n evx evnanti,aj ('hun gezichten wendend naar de tegenstanders'), waarschijnlijk h m'D >qI 
 ~h y np ¿tr :gOm.À h r "gOm. ('hun gezichten oostwaarts kerend'). 
b 1QpHab heeft ~y dq , Symmachus (Vulgaat in tweede lezing) heeft avnemoj kau,swn ('hete wind'), 

 Syriac heeft ’šjn, Targum heeft krwh� qdwm’; waarschijnlijk h m'd>qE ('oostwaarts'). 
c Septuagint (Vulgaat in tweede lezing) heeft kai. suna,xei, te lezen als @s ay <w> ('en zij zullen 
 verzamelen'). 
 
 Het geheel komt voor het geweld. 
 Al hun gezichten in de richting van de oosten wind, 
 en het zal de gevangene verzamelen als zand. 
 
De eerste colon kan op verschillende manieren vertaald worden: 
 
Willibrord Vertaling (1995):  Het zal komen, dat volk, met een en al geweld 
 
American Standard Version:  They shall come all for violence 
 
New International Version (UK):  They all come bent on violence 
Haak (p. 41):    The whole (host) comes for the violent one 
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Er kunnen verschillende keuzes gemaakt worden, die elk een gevolg kunnen hebben voor de 
interpretatie van dit hoofdstuk. In de Angelsaksische vertalingen komen de Chaldeeën alleen om 
geweld uit te oefenen. YHWH zou dan het geweld in 1:2-3 bestrijden met geweld, waarbij de 
Chaldeeën zelf geen duidelijk doel voor ogen hebben. 
Haak kiest voor een vertaling met een duidelijke verwijzing naar het geweld in 1:2-3. De Chaldeeën 
komen in dat geval met een duidelijk doel voor ogen. Ook de Septuagint lijkt hierop te zinspelen: 
sunte,leia eivj avsebei/j h[xei ('een einde aan de goddelozen zal er komen'). 

De term tM;îg:m. is een hapax legomenon en de vertaling is onzeker. De Septuagint heeft 

avnqesthko,taj prosw,poij auvtw/n evx evnanti,aj ('stellend hun gezichten naar de geweldplegers'). 
 

1:10 as L 'êq;t.y I ~y kiäl 'M .B; ‘a Wh w> 
 Al + qx'äf.mi  ~y nIßz>r ow >  
 qx'êf.y I r c"åb.mi-l k'l . baW h … 
 `dHd"(K.l . YIw:)  r p"ß[' cr Boð c.YI w: 
 
krit. app. 
a 1QpHab heeft s l qy (pi. 'hij zal minachten'). 
b 1QpHab, enige Hebreeuwse manuscripten en Septuagint (ed. A. Rahlfs) (Syriac in tweede lezing) 

 hebben awh w. 
c Septuagint (ed. A. Rahlfs) (Vulgaat in tweede lezing) heeft kai. balei/ , te lezen als 'y Iw> ('en hij zal 
 opwerpen'). 
d 1QpHab heeft wh dkl y w, Septuagint (ed. A. Rahlfs) kai. krath,sei auvtou/ ; te lezen als Wh dEK.l .y Iw > 
 ('hij zal ze innemen'), vergelijk de Vulgaat. 
 
 En hij zal de spot drijven met koningen, 
 en de vorsten zullen voor hem belachelijk zijn. 
 Hij zal elke vesting uitlachen, 
 en zal stof ophopen en hij zal ze innemen. 
 

Zowel r c'b. mi ('vesting') als r p'[' ('stof') zijn mannelijk, terwijl Hd"(K.l .Y Iw:) een suffix 3 f. sg. heeft. Het 

werkwoord dkl heeft in Num. 21:32 de betekenis van een stad innemen, en in Joz. 10:42 de 
betekenis van een land innemen. We volgen hier de Septuagint (zie noot d van het krit. app.) op grond 
van parallellie met het voorafgaande colon. 
 

1:11 bx:Wr ± a@l :ïx' za'ä 
 d~ve_a' w> cr boà[] Y:w:)  
 `eAh *l {al e Axß ko W zð 
 
krit. app. 
a Waarschijnlijk @l {x]y: , vergelijk de Septuagint (ed. A. Rahlfs) en de Vulgaat. 
b Waarschijnlijk te lezen als xwr K' ('gelijk de wind'). 
c Waarschijnlijk te lezen als r b[y :w> ('en hij zal doortrekken', dus geen ipf. c.), vergelijk de Septuagint 

 (ed. A. Rahlfs) en de Vulgaat. 
d 1QpHab heeft ~Xy w, te lezen als ~fiy "w> (qal ipf. 3 m. sg. van ~y f, 'hij zal stellen'); verbindt c met 

 vers b. 
e Waarschijnlijk te lezen als w ¿y Àh '-. 
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 Na van gedachte veranderd te zijn, 
 trekt hij door, zich schuldig makend, 
 deze zijn kracht houdende voor zijn god. 
 

Het werkwoord @l x wordt vertaald met 'veranderen', zoals in 2Sam. 12:20 en Jes.24:5, maar ook 

met 'voorbijgaan' zoals in Job 4:15 en Jes. 21:1. De term x;Wr kan in OT zowel het mannelijk als het 

vrouwelijk genus hebben. Dit betekent dat x; Wr naast object ook subject kan zijn, zoals in Mic. 2:7 (zie 
Andersen, p. 160, voor een uitgebreide discussie over de genus). Men kan dus kiezen voor 

'voorbijgaan', met x;Wr als subject en een vertaling die als volgt kan luiden: 'Dan gaat de wind voorbij 

en trekt verder'. Laat men zijn keuze vallen op 'veranderen', dan kan x:Wr vertaald moet worden met 

'geest', of de 'geestelijke staat' en is dan object. De Septuagint heeft een futurum: to,te metabalei/ to. 
pneu/ma ('dan zal hij van gedachte veranderen' of 'dan zal hij de geestelijke toestand veranderen'). In 
1QpHab is de tekst van 1:11 in zijn geheel te lezen en het commentaar wijst op een interpretatie van 

x:Wr in overeenstemming met de Septuagint (zie Brownlee p. 80)11. We volgen in de vertaling de 
Septuagint. 
 

1:12 h w"ôh y > ~d<Q,ªmi h T'äa;  aA l ôh ] 
 btWm+n"  al {åb ay viÞd oq. y h ;²l {a/a 
 ATêm.f; jP'ä v.mil . ‘h w"h y > 
 `AT*d>s;y > dx:y kiî Ah l . cr Wcßw> 
 
krit. app. 
a-a Originele versie van de Septuagint heeft o` qeo.j o` a[gio,j mou, waarschijnlijk te lezen als 

 y vId>q' y h el a ('mijn heilige God'). 
b-b Lezen als een tiqqun soferim twmt al ('U zult niet sterven'). 
c Waarschijnlijk y rIWc ('mijn rots'). 
d 1QpHab heeft wxy kwml (hi. inf. c. + suf. 3 m. sg. van xky, 'oordelen'). 
 
 Bent U niet van ouds af, O Heer? 
 Mijn God, mijn Heilige! wij zullen niet sterven? 
 O Heer! tot een oordeel hebt U hem gesteld. 
 O Rots! om te straffen hebt U hem gegrondvest. 
 

De term ~d<Q,mi in de betekenis van 'van ouds af' komt in relatie met YHWH alleen voor in Ps. 77:12. 
We hebben hier een formule die het wezen van YHWH uitdrukt. Meer gebruikelijk is het om de term 

~l 'A[ hiervoor te gebruiken zoals b.v. in Ps. 90:2. Op grond van parallellie zou de tweede colon 
anders moeten eindigen, zodat de formule, die de essentie van God weergeeft, zich over beide cola 
uitstrekt. Het eind van de tweede colon wordt algemeen opgevat als een tiqqun soferim12. Noot b van 
het krit. app. stelt voor om te lezen 'U zult niet sterven'. De vertaling zou dan kunnen luiden: 
 

                                                           
11

 Het commentaar luidt in de vertaling van Brownlee: [Its] prophetic meaning [con]cerns the governors of the 

Kittim, who through the counsel of [their] house of guil[t] will pass on, each before his fellow. 
12

 Tiqqun Soferim zijn vermeende verbeteringen aangebracht door Schriftgeleerden uit respect voor YHWH, om 

b.v. antropomorfismen te voorkomen. De tiqqun soferim werden uitvoerig bediscussieerd door middeleeuwse, 

joodse geleerden. De oorsprong van de tiqqun soferim stammen volgens sommigen uit de periode van de 

tweede tempel volgens anderen uit de tijd van de Midrash. De Okhlah we-Okhlah bevat een lijst van 18 tiqqun 

soferim die worden toegeschreven aan Ezra, waaronder Hab.1:11. Zie Moshe A. Zipor (1994) voor een 

uitvoerige discussie. 
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 Bent U niet van ouds af? O Heer! 
 Mijn God, mijn Heilige! U zult niet sterven? 
 
In deze weergave komt de parallellie aα // bβ, aβ // bα (reflexive congruence, Watson p. 117) naar 
voren. 
Door MT te beschouwen als het origineel, dat ook door de Septuagint, kai. ouv mh. avpoqa,nwmen ('en 
zouden wij sterven' conj.), en 1QpHab13 wordt ondersteund, kan er ook een vertaling gegeven worden 
waarbij de tweede, derde en vierde colon de meer gebruikelijke parallellie ( bα // cα // dα en bβ // cβ // 
dβ) vertonen: 
 
 Bent U niet van ouds af, O Heer? 
 Mijn God, mijn Heilige! Wij zullen niet sterven? 
 O Heer! tot een oordeel hebt U hem gesteld. 
 O Rots! om te straffen hebt U hem gegrondvest. 
 
De eerste colon is dan een zgn. monocolon (Watson pp. 168) en de structuur van het vers is: 
a, b // c // d. 
 

1:13 a[r "ê tAaår > me ‘ ~y In:’y [e r A h Ýj. 
 l k'_Wt al {å l m'Þ ['-l a, jy Biîh ;w>  
 cvy rI§x]T; ~y dIêg >AB* b‘jy Bi t; h M 'l 'Û, 
 `dWNM ,( mi qy D Iîc; [v'Þr " [L ;î b;B. 
 
krit. app. 
a 1QpHab heeft [r b. 
b 1QpHab heeft wjy bt. 
c 1QpHab heeft Xy r xtw. 
d Ontbreekt in originele versie Septuagint en Syriac, waarschijnlijk te worden weggelaten. 
 
 U ogen zijn te rein om het kwaad te zien, 
 en U kan de moeite niet aanschouwen. 
 Waarom aanschouwt U die trouwelooslijk handelen en zwijgt U, 
 als de overtreder hem verzwelgt die rechtvaardiger is dan hij? 
 

De combinatie van [l b pi. en [v'r ' komt voor in Spr. 19:28: ‘Een Belialsgetuige bespot het recht; en 

de mond der goddelozen slokt de ongerechtigheid in.’ Het gebruik van [l b met betrekking tot hen 

die kwaad bedrijven komt regelmatig voor. 
 

1:14 ~Y"+h ; y gEåd>Ki  ~d"Þa ' ah f,î[] T;w: 
 `AB* bl veî mo-al {b f m,r <ÞK. 
 
krit. app. 
a 1QpHab heeft X[tw; misschien te lezen als h f [t (w door dittografie ). 
b-b 1QpHab heeft l Xml. 

 
 En waarom maakte U de mens gelijk de vissen van de zee 
 en gelijk de kruipende dieren, niet optredende tegen hem? 
 

                                                           
13

 De eerste colon ontbreekt in 1QpHab (Brownlee p.84). Volgens Vermes, p. 511, luidt het commentaar: 

Interpreted, this saying means that God will not destroy His people by the hand of the nations. 
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1:15 ah l 'ê[]h e( h K'äx;B. ‘h L {Ku 
 Amêr >x,b. bWh r EägOy > 
 AT+r >m;k.m iB. Wh pe Þs.a;y :w>  
 `l y gI)y "w> xm;îf.y I !K Eß-l [; 
 
krit. app. 
a Volgens 1QpHab waarschijnlijk te lezen als h l ,[}y ; 
b Volgens 1QpHab waarschijnlijk te lezen als wh r gy wI, vergelijk Septuagint (ed. A. Rahlfs) en de 
 Syriac; uitgevallen woorden? 
 
 Met een vishaak haalt hij een ieder naar boven, 
 met een visnet trekt hij ze op, 
 en hij verzamelt ze met zijn werpnet. 
 Daarom verheugt hij zich en is verblijd. 
 

De term h K'x; ('vishaak') komt verder alleen voor in Job 40:25 en Jes. 19:8 als het attribuut van een 

visser. De term ~r,xe ('visnet') m.b.t. het vangen van mensen komt voor in Ezech. 32:3 en Micha 7:2. 
In Micha 7:2 wordt een zelfde beeldspraak gebruikt: ‘De goedertierene is vergaan uit het land, en er is 
niemand oprecht onder de mensen; zij loeren altemaal op bloed, zij jagen, een iegelijk zijn broeder, 
met een jachtgaren.’ 

Buiten Habakuk komt de term tr,m,k.mi ('werpnet', 'visnet') alleen voor in Jes. 19:8. 
 

1:16 Amêr >x,l . x;Beä z:y > ‘ !Ke-l [; 
 AT+r >m;k.m il . r JEßq;y wI)  
 Aqêl .x, !m Eåv' ‘h M 'h e’b' y KiÛ 
 `ah a'(r IB. Al ßk' a]m ;W  
 
krit. app. 
a 1QpHab heeft y r b, te lezen als ar IB' (h t.g.v. dittografie). 

 
 Daarom offert hij aan zijn visnet, 
 en rookt hij voor zijn werpnet. 
 Want door deze is zijn deel vet geworden 
 en zijn eten vettig. 
 

1:17 bAm=r >x, qy r Iåy " !KEß al [ ;h ;î 
 s  `l Am)x.y : dal {ï ~y IßAG g r oïh ]l; cdy mi²t'w > 
 
krit. app. 
a 1QpHab, een Hebreeuws manuscript, Septuagint (ed. A. Rahlfs) en de Syriac( Vulgaat in tweede 

 lezing) hebben l [. 
b Volgens 1QpHab misschien te lezen als ABr >x; ('zijn zwaard'). 
c Volgens 1QpHab te lezen als dy mt (w t.g.v dittografie) en verbindt c met a, vergelijk Syriac. 
d 1QpHab en enige Hebreeuwse manuscripten hebben awl w, vergelijk Syriac en Targum 
 manuscripten. 
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 Zal hij daarom voortdurend zijn net leegmaken, 
 en steeds de volken doden zonder mededogen? 
 

2:1 h d"moê[/a , y Tiär >m;v. mi-l [; 
 bh P,ªc;a] w: ar Ac= m'-l [; h b'Þ C.y :t.a,(w >  
 y Biê-r B,d:y >-h m; ‘tAar >l i:  
 `y Ti(x.k;AT-l [; cby viÞa' h m'îW 

 
krit. app. 
a 1QpHab heeft y r wcm, waarschijnlijk yrIACm '. 
b Toegevoegd? 
c Te lezen als by vy , vergelijk de Syriac. 

 
 Op mijn post zal ik staan, 
 en mij opstellen op de vesting en waakzaam zijn, 
 om te zien, wat hij zal spreken tot mij, 
 en wat ik zal terugkrijgen op mijn verwijt. 
 

Het gebruik van r A cm' is niet geheel duidelijk. In Ps. 60:11, 2Kron: 8:5 en 11:5 komt de term voor in 

combinatie met r y [i. Waarschijnlijk moet gedacht worden aan versterkte muren. De laatste colon kan 
verschillend vertaald worden. Wanneer het krit. app. (c) wordt gevolgd dan is Habakuk benieuwd naar 
het antwoord dat YHWH zal geven op de verwijten die hij, Habakuk, richting YHWH gemaakt heeft. 

Handhaven van by viÞa' geeft verschillende mogelijkheden voor vertalen met betrekking tot y Ti(x.k; AT-  
l [;. Een mogelijkheid is om by viÞa' h m 'îW te vertalen met 'en wat ik zal terugkrijgen', waarbij 

y Ti(x.k;AT-l [; dan vertaald wordt met 'op mijn verwijt' of 'op mijn bezwaren', de bezwaren die Habakuk 
eerder maakte richting YHWH. Men kan ook kiezen voor een vertaling die refereert naar een 

aankomende bestraffing door YHWH aan het adres van Habakuk. De woorden by viÞa' h m'îW worden 

dan vertaald met 'en wat ik zal antwoorden', en y Ti(x.k;A T-l [; krijgt dan de betekenis 'op mijn straf', de 
bestraffing die Habakuk voorziet van YHWH te zullen krijgen (zie b.v. Ps. 73:14 voor het gebruik van 

y Ti(x.k;AT in de betekenis van een 'straf' die men ondergaat). 
Alle drie de mogelijkheden komen voor in een vertaling: 
 
New Revised Standard  I will keep watch to see what he will say to me, 
Version (1989)   and what he will answer concerning my complaint. 
 
Willibrord Vertaling (1995): ik zal uitkijken om te zien wat Hij mij zeggen zal: 
    het antwoord dat ik krijgen zal op mijn bezwaren. 
 
New King James:  And watch to see what He will say to me, 
    And what I will answer when I am corrected. 
 

Een nadere aanwijzing voor de vertaling van de laatste colon is het gebruik van het vraagpartikel h m', 
dat een duidelijke voorwaarts verwijzende (kataphorisch, zie Schneider p. 239) betekenis heeft. Daar 
het geheel van het boek Habakuk wijst op zorgvuldig gecomponeerde poëzie, zal een vertaling van 
deze laatste colon in overeenstemming moeten zijn met wat volgt. De exegese aan het eind zal 
duidelijk moeten maken welke vertaling de voorkeur verdient. 
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2:2 r m,aYOë w: ‘h w "h y > y nInEÜ[] Y:w: 
 !Azëx'  bAtåK.  
 tAx+L uh ;-l [; r aEßb'W  
 `Ab* aar EAqï #Wr ßy " ![; m;îl . 
 
krit. app. 
a 1QpHab heeft  ar wqh. 
 
 Toen antwoordde de Heer en zei: 
 Beschrijf het gezicht!  
 Maak het duidelijk op tableaus, 
 opdat hij die het leest gaat rennen! 
 

De betekenis van r ab (pi.) is duidelijk maken. Deut. 27:8 is in dit verband verhelderend: 'Vervolgens 
zult gij op die stenen al de woorden dezer wet klaar en duidelijk schrijven.'. 
De meeste vertalingen van het laatste versdeel zijn in parallellie met het vorige: 
 
Staten Vertaling    Schrijf het gezicht, en stel het duidelijk op tafelen, 
      opdat daarin leze die voorbijloopt. 
 
New Revised Standard Version (1989)  Write the vision; make it plain on tablets, 
      so that a runner may read it. 
 
New King James (1982)   Write the vision And make it plain on tablets, 
      That he may run who reads it. 
 
Anderen letten op de volgorde van de werkwoorden 'rennen' en 'lezen', waarbij het eerste werkwoord 
meer nadruk behoort te krijgen in de vertaling dan het tweede: 
 
Haak (p. 56)     Write the vision! Make it clear upon the tables 
      so that the one reading it will run! 
 
De Septuagint heeft een conjunctief van het werkwoord diw,kw: o[pwj diw,kh| o` avnaginw,skwn auvta,; 
we volgen de Septuagint in de vertaling. 
 

2:3 d[eêAM l ; ‘! Azx'  dA[Ü  y Kiä 
 bZE+k;y > al {åw > #QEßl ; ax;p eîy "w>   
 Al ê-h Kex; ‘Hm 'h .m;t.y I-~ai 
 `r xE)a;y > bal {ï aboßy " aboï-y Ki( 
 
krit. app. 
a 1QpHab heeft xy py, waarschijnlijk te lezen als x:y piy w; waarschijnlijk xr:p.y I¿w>À, anders xt; peW en 
 opening, vergelijk Septuagint (ed. A. Rahlfs). 
b Te lezen volgens 1QpHab, menig Hebreeuws manuscript, Septuagint (ed. A. Rahlfs), Syriac, 

 Targum en Vulgaat als al w> . 
 
 Want het gezicht is bestemd voor een bepaalde tijd, 
 dan zal het op het eind voortbrengen en het zal niet liegen. 
 Indien het zal vertragen, wacht er op, 
 want het zal zeker komen, en het zal niet achterblijven. 
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Brim (p. 264) merkt op dat in de late periode van het bijbelse Hebreeuws het gebruik van #qe duidt op 

het einde van een bepaalde tijdsperiode. Vergelijk Ezech. 7:2: ‘Verder, gij mensenkind, zo zegt de 
Heere HEERE, van het land Israëls: Het einde is er, het einde is gekomen over de vier hoeken des 

lands.’ De termen #qe en d[eAm moeten daarom als synoniemen gezien worden, vergelijk Dan. 8:19: 

`#qE) d [eîA ml . y KiÞ ('want ter bestemder tijd zal het einde zijn'). 

Het krit. app. (a) stelt voor om xy py (hi. ipf. 3 m. sg.) te lezen, dit wordt ondersteund door de 

Septuagint: kai. avnatelei/ eivj pe,raj. In dit verband kan Spr. 12:17 genoemd worden: h n"W ma/â x:y piäy " 
('Die waarheid voortbrengt'), en Spr. 14:5: `r q,v' ( d[eä  y biªz"K.÷ x:y piîy "w> ('maar een vals getuige blaast 
leugens'). 

Haak (p. 56) is van mening dat tussen de p en de x geen letter gelezen moet worden, maar dat we 
hier te maken hebben met een woord afgeleid van √ yph� ('getuigen'). Zo komt hij tot de vertaling: 
'indeed, a witness at the end and does not lie'. 

De eerste en de laatste colon beginnen met het woordje y Ki. Wanneer we dit woordje vertalen met 
'want', ontstaan er in het Nederlands twee zinnen die beginnen met een redengevend voegwoord, 
waarbij een verbinding met het voorafgaande wordt gelegd. Voor de laatste colon is dit een goede 
vertaling, maar voor de eerste colon is dit minder duidelijk. In de volgende paragraaf, waar we ingaan 
op verbanden tussen de verzen, zal hierop worden terug gekomen. 
 

2:4 ah l 'êP.[u h NEåh i 
 AB= cAvß p.n: bh r "îv.y "-al { 
 `h y <)x.y I dAtðn" Wma /B, qy D IÞc; w> 
 
krit. app. 
a Lees l P.[u of l P;[u  
b Septuagint (Syriac in tweede lezing) heeft euvdokei/, waarschijnlijk te lezen als h t'c.r " (qal pf. 3 f. 

 sg. van h cr, 'aangenaam zijn'); 1QpHab heeft h r Xwy. 
c 1QpHab, menig Hebreeuws manuscript, Septuagint (ed. A. Rahlfs) en de Aquila hebben y vipn. 
d Originele Griekse versie van de Septuagint heeft evk pi,stew,j mou ('uit mijn geloof'). 
 
 Zie, opgezwollen is ze, 
 zijn verlangen is niet oprecht in hem, 
 maar de rechtvaardige zal leven door zijn oprechtheid. 
 

Het werkwoord l p[ (pu'al) komt verder alleen nog voor in Num. 14:44, en wel in de hif'il vorm, 

waardoor de vertaling van dit werkwoord problematisch is. Omdat de eerste helft van het vers een 
contrast vormt met de tweede helft, kan dit een aanwijzing zijn voor de betekenis van dit werkwoord. 

Vers 4b gebruikt het werkwoord r vy in combinatie met vp,n< ('ziel', 'verlangen', 'keelgat'), een unieke 

combinatie, hoewel beide woorden veelvuldig voorkomen. Met r vy wordt over het algemeen 

aangegeven dat iets de goedkeuring van een persoon of van YHWH heeft, b.v. 1 Kron. 13:4: `~[' (h '-
l k' y nEïy [eB. r b"ßD "h ; r v:ïy "-y Ki( ('want de zaak was recht in de ogen van het gehele volk’). Voor vp,n< 
geven we in dit geval de voorkeur aan 'verlangen' boven 'ziel' of 'keelgat', hoewel alle drie de 
betekenissen een consistente vertaling kunnen opleveren in parallellie met het volgende vers: 
 
Staten Vertaling   ‘die zijn ziel wijd opendoet als het graf’ 
 
Willibrod Vertaling (1995)  ‘hij die zijn keelgat open heeft staan als het dodenrijk’ 
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New King James   ‘because he enlarges his desire as hell’, 
 
Een keuze voor 'keelgat' is op grond van de Septuagint minder voor de hand liggend van wege het 
gebruik van yuch,. 
Gezien de tegenstelling tussen a, b en c, kan ook 1:7 en 1:13 in samenhang met 2:5 een aanwijzing 
geven voor de vertaling van a. Er wordt dan waarschijnlijk een metafoor gebruikt voor een 
onrechtmatige gulzigheid gelijk het dodenrijk, een opgezwollene (de vrouwelijke uitgang van het 

werkwoord verwijst naar v p,n<). 
Voor de term h n"Wma / geeft Wildberger (THAT p.196) als hoofdbetekenissen: standvastigheid, trouw, 

oprechtheid. De term wordt in OT vaak toegepast op YHWH, wat betreft de toepassing op de mens 
zijn de volgende tekstplaatsen van belang: 1 Sam. 26:23 (‘en zijn trouw vergelden’), Ps. 119:30 (‘de 
weg der waarheid’), 2 Kron. 31:18 (‘Want met getrouwheid wijdden zij zich aan het heilige’), Jer. 7:28 
(‘of er een is, die recht doet, die oprechtheid betracht’). Om de tegenstelling tussen 2:4b en c te 
benadrukken kiezen we voor 'oprechtheid', en vertalen niet met 'geloof' op grond van het gebruik van 
pi,stij in de Septuagint. 
 

2:5 bdgEëAB c!y IY:åh ;ba-y Ki( ‘@a; w>a 
 eh w<+n>y I dal {å w> r y h iÞy " r b,G<ï 
 Avªp.n: l A aøv.Ki by xi’r >h i •r v,a] 
 [B'êf.y I al {åw>  ‘tw <M '’k; a Wh Üw> 
 ~y IëAGh ;-l K' ‘wy l 'ae g@so Ýa/ Y< w: 
 `~y M i([;h '-l K' wy l 'Þae h#Bo ï q.YIw: 
 
krit. app. 
a-a Extra vergeleken met de Septuagint (ed. A. Rahlfs) en de Syriac, waarschijnlijk toegevoegd. 
b-b 1QpHab heeft dwgby  !wh ('bezit behandelt hij trouwelooslijk'). 
c Waarschijnlijk te lezen als y Ah ('Wee'), vergelijk vv. 2:6, 9, 12, 15 en 19. 1QpHab heeft !wh 

 ('bezit'); waarschijnlijk !y hiy " (hi. ipf. 3 m. sg. van !wh, 'iets licht achten'). 
d Waarschijnlijk al, maar vergelijk vers bβ14. 
e Misschien te lezen als h w r y (qal ipf. 3 m. sg. h wr, 'zich vol drinken', 'dronken worden'), vergelijk 

 de  Syriac; waarschijnlijk h n<B"y I (ni. ipf. 3 m. sg. h nb, 'gebouwd worden'). 
f 1QpHab heeft awl. 
g 1QpHab heeft wps ay w. 
h 1QpHab heeft wcbqy w. 
 
 Voorwaar, de wijn handelt verraderlijk, 
 hij is een trotse man, en die in zijn woning niet blijft; 
 die zijn ziel wijd opendoet als het graf, 
 en gelijk de dood is, die niet zat wordt, 
 en tot zich verzamelt al de volkeren, 
 en tot zich vergadert al de volken. 
 

De tekst van 1QpHab heeft !wh ('bezit', 'welvaart') in plaats van !y IY:h ; ('de wijn'). Honoreren van noot b 
van het krit. app. valt zeer wel te verdedigen. Een mogelijke vertaling luidt in dat geval: 
 

                                                           
14

 Hier wordt een vers verdeeld volgens de atnah, waarbij b slaat op het gedeelte na de atnah, en β verwijst 

naar een verdere opdeling. 
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 Voorwaar, het bezit behandelt hij trouwelooslijk, 
 i.p.v. 
 Voorwaar, de wijn handelt verraderlijk, 
 
Met deze keuze verwijst dit vers terug naar verzen uit het vorige hoofdstuk. De parallellie loopt bij 

deze keuze door tot aan de laatste colon. Bij een keuze voor !y I Y:h ; is de parallellie met de laatste twee 
cola lastiger in te zien. Het vers vertoont gender-parallellisme; alle primaire zelfstandig naamwoorden 

zijn masculien (vp,n< niet meegerekend). Deze vorm van parallellie levert helaas geen argument voor 

de acceptatie van noot b van het krit. app., omdat beide woorden !y Iy : en ! wh masculien zijn. Of we 
noot b van het krit. app. moeten overnemen valt hier nog niet te beslissen, een enkele schriftgetuige 
als 1QpHab levert daarvoor onvoldoende grond. De huidige tekst (MT) wordt ondersteund door de 
Septuagint: o` de. katoinwme,noj ('hij die dronken is', 'de dronkaard'). 

Vertaling van het werkwoord h w<+n>y I, tweede colon, is onzeker. Op slechts twee plaatsen in OT komt 

een werkwoord voor met de stam h wn, in Ex. 15:2 (hi. 1 c.g. sg.) en in de huidige tekst (qal 3 m. sg.). 

De tekst in Exodus levert geen aanwijzingen voor de betekenis in 2:5. Het zelfstandig naamwoord h w<n" 
('woning') komt veelvuldig voor in OT en veel vertalingen leiden hieruit de betekenis van het 
werkwoord af, b.v.: en in zijn woning niet blijft. Noot e van het krit. app. noemt twee alternatieven, 

h wr y (qal ipf. 3 m. sg. van h wr ) en h n<B"y I (ni. ipf 3 m. sg. van h nb). Het eerste alternatief komt b.v. 
voor in Jer. 46:10: ‘Ja, het zwaard verslindt en wordt verzadigd en dronken van hun bloed.’ Het 
tweede alternatief komt voor in b.v. Mal. 3:15: ‘En nu, wij achten de hoogmoedigen gelukzalig; ook die 
goddeloosheid doen, worden gebouwd’, ‘Het is immers zo, dat wij degenen die God trotseren gelukkig 
prijzen; degenen die kwaad doen gaat het voor de wind’ (Willibrord 1995). Haak (p. 62) onderschrijft 

een voorstel om een vorm van het werkwoord xw n ('rusten') te lezen. Het voordeel hiervan is dat er 
parallellie ontstaat met de vierde colon: die geen rust kent // die niet zat wordt. De Septuagint heeft 
een conjunctief van perai,nw ('tot een eind brengen', 'zijn doel bereiken'). 
In de volgende paragraaf zullen we op dit probleem terug komen. 
 

2.2 Structuur van de tekst 
In de vorige paragraaf hebben we ons beperkt tot het niveau van de cola, de kleinste eenheid van de 
poëzie (subcola niet meegerekend). Om de structuur van de tekst weer te gegeven is het noodzakelijk 
naar grotere eenheden te kijken, d.w.z. hoe de cola te hergroeperen zijn tot strofen, en verschillende 
strofen tot stanza. Ook hierbij kan parallellie een rol spelen. Parallellie is niet beperkt tot cola in een 
vers, maar kan ook gelden voor een strofe bestaande uit meerdere verzen en voor verschillende 
strofen. Hierbij komt de vraag naar voren in hoeverre poëzie in profetische teksten zich strikt houdt 
aan de regels die b.v. in de Psalmen kunnen worden waargenomen. Het blijkt dat de profetische 
poëzie minder strikt is. Dit is een rede om voorzichtig te zijn met andere vermeende kenmerken van 
de Hebreeuwse poëzie als het patroon van het aantal lettergrepen per cola en per strofe, en het 
metrum. Over deze beide laatste kenmerken is veel discussie en bestaat er geen overeenstemming. 
Fokkelman (p. 38) werpt de vraag op of er wel zoiets bestaat als metriek in de Hebreeuwse dichtkunst. 
Over de juiste scandering is men het vaak niet eens, b.v. welke bijklemtonen mogen als een metrisch 
accent worden opgevat? Hij wil zelf wel geloven in metriek en wil (p. 39) de krachtige ritmiek van de 
Hebreeuwse poëzie meten en beschrijven via het tellen van originelen syllaben. Onder originele 
syllaben verstaat hij de syllaben van het praemasoretische Hebreeuws van het eerste millennium (p. 
63)15. Watson beschouwt het tellen van lettergrepen niet strikt als een onderdeel van een metrische 
theorie (p.104). Watson geeft een andere richtlijn om het metrum te bepalen (p.100); accent (stress) is 
hierbij het kenmerk, waarbij woorden verbonden door een maqqef slechts een enkel accent hebben. 
Fokkelman (p. 53) geeft het volgende model dat ook op profetische poëzie toepasbaar is, hoewel het 
niet absoluut is: 
 

                                                           
15

 Anderen tellen lettergrepen op een manier die een maat oplevert voor het aantal klinkers in een colon, ook 

het tellen van consonanten wordt als een maat gezien (Watson pp. 104). 
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 twee tot vier klemtonen of heffingen per colon 
 twee of drie cola per vers 
 twee of drie verzen per strofe 
 twee of drie strofen per stanza. 
 
Belangrijk is dat er naast bovengenoemde kenmerken nog andere vragen te stellen zijn aan de 
poëzie, die kunnen helpen om tot een onderverdeling van de tekst te komen. Fokkelman (p.234) geeft 
18 vragen die van belang zijn om te stellen, waaronder b.v.: 
 
Is er sprake van apostrofe, d.w.z. richt de dichter zich tot een bepaalde persoon (YHWH) of zaak? 
Welke tijden worden er gebruikt? 
Verdelen de strofen de tijden (verleden, toekomst)? 
Worden er ook andere stijlfiguren gebruikt zoals metaforen? 
Zijn de strofen op te vatten als stappen in een argumentatie? 
Zijn er contrasten, tegenstellingen en overgangen? 
 
Bij de onderverdeling in strofen en stanzas zullen we aan het metrum een niet al te groot gewicht 
toekennen, en aan het aantal lettergrepen zullen we ook geen prominente plaats toebedelen. Aan het 
toekennen van getalwaarden aan de Hebreeuwse letters en op grond daarvan tot een indeling van de 
tekst komen, zoals Labuschagne16 dit voorstaat, zullen we ons in het geheel niet wagen. 
 Vers 1:2 opent de poëzie en vertoont een balans tussen de werkwoorden in de 1e pers. sg. en 
de 2e pers sg. De schrijver spreekt in de ik-vorm tot YHWH. Het vers heeft afwisselend een 
meerlettergrepige colon gevolgd door een colon van minder lettergrepen. Er is sprake van het 3+2 
metrum, of qinah-metrum, dat typerend wordt geacht voor de klaagzang. Watson (p. 98) merkt op dat 
het qinah-metrum niet consequent wordt toegepast wanneer er sprake is van een klaagzang, ook in 
Klaagliederen wisselt dit metrum. De werkwoorden in de eerste twee cola van vers 1:3 hebben 
betrekking op YHWH en met voornaamwoorden wordt verwezen naar de schrijver. In de twee laatste 
cola hebben de werkwoorden betrekking op de situatie in het land. Wil men het 3+2 metrum in dit vers 
handhaven, dan moet men noot b van het krit. app. overnemen. In dat geval is er wat het metrum en 
het aantal lettergrepen betreft meer overeenkomst met het voorafgaande vers. Zoals opgemerkt in de 
vorige paragraaf geeft het handhaven van de vermeende gloss een 'betere' balans in de parallellie. In 
vers 1:4 wordt het qinah-metrum al onderbroken. Ook het patroon van de lettergrepen over de cola 
wijkt af van de vorige twee verzen. In dit vers vervolgt de schrijver met een beschrijving van de situatie 
in het land, waarbij de eerste twee cola werkwoorden in de qal hebben, en in de laatste twee cola 
participia worden gebruikt. Omdat in het volgende vers de schrijver overgaat om de woorden van 
YHWH weer te geven, kunnen we concluderen dat de verzen 1:2-4 één of meer strofen vormen 

waarin de schrijver zich richt tot YHWH. De eerste zes cola staan in de vragende vorm (h n"a"ô-d[;, 
h M 'l'ä) en de werkwoorden hebben betrekking op de schrijver en YHWH. In de volgende zes cola 

worden de werkwoorden gebruikt om de situatie in het land te beschrijven, waarbij de schrijver een 
motivatie geeft van zijn klagen. De zevende colon, vers 3c, zou men ook tot de vraag van 3a,b kunnen 

rekenen, waarbij een tweede gedeelte van de strofe aanvangt met het y h iy >w:. van 3d. In dat geval is het 
aantal lettergrepen ongeveer gelijk verdeeld over de twee helften. Daar komt bij dat de eerste helft 

begint en eindigt met sm'x'. De situatie in het land wordt dan getekend door de woorden: sm'x ', 
('geweld'), !w<a' ('onrecht'), l m'[' ('moeite'), dvo ('verwoesting') en sm'x', ('geweld'). Het !Ke-l [ van 4a 

slaat ook eerder terug op 3d dan op 3c. Op grond van deze overwegingen komen we tot de volgende 
indeling: 
 
strofe 1: vv. 1: 2-3c 
strofe 2: vv. 1:3d-4 
 
 In vers 1:5 laat de schrijver YHWH aan het woord. De eerste twee cola bevatten imperatieven 

waarna de laatste twee cola, ingeluid door y Ki, de reden geven van de voorafgaande aansporingen. In 

                                                           
16

 Zie b.v. http://www.labuschagne.nl/aspects.pdf om een indruk te krijgen van zijn methode (geraadpleegd 

oktober 2008). 
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het volgende vers 1:6 zet YHWH zijn antwoord voort, ingeleid door een imperatief (y nIÜn>h i-y Ki(). Vers 1:7 

bevat twee cola, waarbij een onbalans bestaat in het aantal lettergrepen over de cola, zoals boven al 
is opgemerkt. Het vers geeft een nadere beschrijving van het volk aangeduid in het voorafgaande 
vers. Deze beschrijving zet zich voort in vers 1:8. Zoals het krit. app. aangeeft zijn er ook in dit vers 
een aantal problemen wat betreft de verdeling van de lettergrepen over de cola. De derde colon mist 
misschien een woord, terwijl de vierde colon misschien een woord te veel heeft. Vers 1:9 vertoont ook 
een anomalie, de derde colon verbreekt de parallellie tussen de eerste en de derde colon. Wanneer 
we het krit. app. van vers 8 en 9 zouden opvolgen, waaronder de plaatsing van de tweede colon van 
vers 9 na vers 8b, ontstaat er een meer uitgebalanceerd geheel, waarbij het gebruik van het suffix 3 

m. pl. van ~h ,y nEP. ook beter te verklaren valt: 
 

wy s'ªWs  ~y r IømeN>mi  WL ’q;w> 
br <[,ê y beaeäZ> mi ‘WD x;w>  
wy v'_r "P'( Wv p'ÞW  
h m'y dI_q' ~h ,Þy nEP. tM ;î g:m.  
Waboêy " q Axår "me ‘wy v'r "p'(W 

`l Ak)a/l , vx' î r v,n<ßK.  Wp [u§y " 
 

aAbêy " sm'ä x'l . ‘h L {Ku 
`y biv,( l AxßK; @soða/ Y<w : 
 

Sneller dan luipaarden zijn zijn paarden, 

scherper dan de avondwolven zijn zij. 

En trappelen zullen zijn ruiters, 

al hun gezichten in de richting van de oosten wind. 

Zijn ruiters komen van ver, 

zij vliegen gelijk een arend haastende om te eten. 

 

Het geheel komt voor het geweld. 

en het zal de gevangene verzamelen als zand. 

 
De verzen 1:10 en 11 vormen het eind van het antwoord van YHWH. 
Wanneer we het bovengenoemde voorstel voor de aanpassing van vers 8 en 9 honoreren, geven de 
verzen 1:5-11 de volgende onderverdeling in cola te zien: 4, 4, 2, 6, 2, 4, 3. Een bijna symmetrische 
verdeling van cola rondom het middelste vers 1:8. Handhaving van MT geeft de onderverdeling: 4, 4, 
2, 5, 3, 4, 3 te zien. Het probleem van de voorgestelde verandering is dat het verschil met de 
Septuagint te groot wordt. Ook 1QpHab volgt hier MT. 
We stellen de volgende verdeling in strofen voor: 
 
strofe 3  vv. 1:5-6 
strofe 4  vv. 1:7-8 
strofe 5  vv. 1: 9-11 
 
De drie strofen vormen een stanza, het antwoord van YHWH. Vers 1:5 vormt met vers 1:6 een strofe. 

Met het imperatief WaÜr > en het tweemaal y Ki wijst YHWH op zijn daden, waaronder het in beweging 
zetten van de Chaldeeën. Een tweede strofe, vv. 1:7-8, geeft een beschrijving in welke hoedanigheid 
het volk van de Chaldeeën er aan komt, als snelle ruiters die men moet vrezen. In deze strofe wordt 
het volk consequent aangeduid met de 3e pers. m. singularis (werkwoorden met een suffix). 
Vervolgens gaat de beschrijving van het volk verder in een derde strofe en wordt verhaald wat het volk 
zal uitrichten. Vers 1:9 beschrijft het volk als een collectief waarna in vers 1:10 weer de 3e pers. m. 
singularis wordt gebruikt. 
 In vers 1:12 komt de schrijver weer aan het woord. De eerste twee cola van het vers zijn een 
vraag. Daarna gaat de schrijver over tot een aantal uitspraken over het handelen van YHWH. Vers 
1:13 begint met een uitspraak over een eigenschap van YHWH, die aanleiding geeft tot een vraag 

(h M'l ') over het handelen van YHWH. Het begin van vers 1:14 vormt eveneens een vraag en deze is 
verbonden met de vraag van vers 1:13 vanwege de wav en het imperfectum 2e pers. singularis. Deze 
vraag luidt vers 1:15 in, waar een nadere toelichting wordt gegeven op het stellen van deze vraag. Met 
imperfecta schetst de schrijver de huidige wandaden van het vreemde volk. Deze toelichting omvat 

ook vers 1:16. Ten slotte eindigt de schrijver wederom met een vraag, 1:17 (l [;h ;). 
Indien we de verzen 1:12-13 tot een strofe samenvoegen ontstaat er een strofe bestaande uit 2+4+2 
cola, waarbij de eerste twee en de laatste twee cola in de vragende vorm staan. Door de drie verzen 
1:14-17 samen te nemen tot een strofe ontstaat er een strofe met dezelfde opbouw als de 
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voorafgaande. Er is sprake van een spiegelsymmetrie wat de vorm van de vragen betreft. De eerste 
strofe eindigt met een zelfde type vraag als waarmee de tweede begint, een waarom-vraag waaruit 
vertwijfeling blijkt over het optreden van YHWH. De vraag aan het begin van de eerste strofe en aan 
het eind van de tweede strofe zijn meer retorische vragen, de schrijver verwacht hierop geen 
ontkennend antwoord van YHWH. Er is ook sprake van een parallellie met betrekkingen tot de vragen. 
De vragen aan het begin van beide strofen verwijzen enerzijds terug in de tijd, voor en tijdens de 
schepping ( 12a, 14a ), en anderzijds naar de huidige tijd (12b, 14b). Beide afsluitende vragen 
refereren aan de huidige of toekomende tijd. Het qinah-metrum laat zich in deze beide strofen niet 
meer aanwijzen. We komen op grond van het bovenstaande tot de volgende indeling: 
 
strofe 6: vv. 1:12-13 
strofe 7: vv. 1:14-17 
 
 In vers 2:1 ziet de schrijver uit naar wat YHWH in zijn tweede spreken bekend gaat maken. 
Vers 2:1 vertoont de gebruikelijke parallellie tussen de cola. Noot b van het krit. app. stelt voor om het 
laatste woord van de tweede colon te laten vervallen, waardoor er een betere verdeling van de 
lettergrepen over de cola ontstaat. De Septuagint geeft hier echter geen aanleiding toe: kai. 
evpibh,somai evpi. pe,tran kai. avposkopeu,sw. In vers 2:2 wordt het antwoord van YHWH ingeluid, een 
vers met een oneven aantal cola waarbij geen sprake is van de gebruikelijke parallellie. Vers 2:3 
vertoont daarentegen weer wel de kenmerken van poëzie. Zoals opgemerkt in de voorgaande 

paragraaf is een vertaling van het woordje y Ki, waarmee de eerste colon begint, niet zondermeer 
duidelijk. Is er sprake van een verbinding met het voorafgaande vers, waarbij een vertaling met 'want' 

op zijn plaats is, of is er een andere variant mogelijk? Het woordje y Ki heeft ook een andere betekenis: 

y Ki weist bekräftigend auf eine Tatsache hin; das ist die Grundfunction (Schneider p. 248). In deze 

betekenis moet het dan vertaald worden met 'ja', 'voorwaar'. De daad waarnaar y Ki verwijst volgt erna 

i.p.v. dat het er aan voorafgaat. Door deze keuze ontstaat er gelijkvormigheid met de volgende twee 

verzen t.a.v. de wijze van aanvang: y Ki // h NEåh i // y Ki( ‘ @a;w>. Het woordje h NEh i vervult eenzelfde functie 

als het voorafgaande y K i: Als Eröffnungssignal markiert h NEåh den Auftakt der Rede (Schneider p. 256). 
Vers 2:4 geeft samen met vers 2:5 de inhoud van het gezicht weer, waarbij er sprake is van 
personificatie (hij) van het volk, op gelijke wijze beschreven als in 1:7-11. Ook wordt in beide 
gedeelten gebruik gemaakt van vergelijkingen: ‘gelijk een arend haastende om te eten’ (1:8) en ‘gelijk 
de dood is, die niet zat wordt’. We honoreren noot c van het krit. app. niet, die voorstelt om vers 2:5 te 

verbinden met de vv. 2:6-19. Een keuze voor !wh in 2:5a (noot b krit. app.) hangt samen met welke 

vertaling we geven aan h w<+ n>y I in 2:5b, opgrond van een veronderstelde parallellie tussen beide cola. Bij 

het zoeken naar een geschikte betekenis voor dit werkwoord en of we 'wijn' moeten vervangen door 
'bezit', kijken we op het niveau van meerdere cola. Wanneer we colon 2:4c en de laatste colon van 
vers 2:5 buiten beschouwing laten ontstaat er een symmetrische passage: 
 

  d[eêAM l; ‘!A zx'  dA [Ü y Kiä  
 b ZE+k;y > a l{åw> # QEßl;  x;pe îy "w>  
Alê-h Ke x; ‘Hm 'h .m ;t .y I-~ a i 
 ` rxE)a ;y > a l{ï a b oßy " a b oï-y Ki(i(  
   h l'êP.[u h NEåh i  
AB= Av ßp.n: h r" îv.y "-a l{  
  dg EëAB  !y IY:åh ;-y Ki( ‘ @a ;w>  
 h w<+n>y I a l{åw> ry h iÞy " rb ,G<ï  
Avªp .n: lAa øv. Ki b y xi’ r>h i • rv, a  
 [B'êf.y I a l{ åw> ‘ tw<M'’ k; a Wh Üw>  
  ~ y IëAGh ;-lK ' ‘wy l'a e @s o Ýa /Y<w:  

Want het gezicht is bestemd voor een bepaalde tijd, 

  dan zal het op het eind voortbrengen en het zal niet liegen. 

 Indien het zal vertragen, wacht er op, 

  want het zal zeker komen, en het zal niet achterblijven. 

Zie, opgezwollen is ze, 

 zijn verlangen is niet oprecht in hem, 

Voorwaar, de wijn handelt verraderlijk, 

  hij is een trotse man, en die in zijn woning niet blijft; 

 die zijn ziel wijd opendoet als het graf, 

  en gelijk de dood is, die niet zat wordt, 

en tot zich verzamelt al de volkeren, 
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De 3e, 6e en 9e colon eindigen resp. op: Al ê-h Kex; / AB=  Avßp.n : / A vªp.n: . De 2e, 4e, 8e en 10e colon 

eindigen resp. op negaties met een werkwoord in de 3e pers. m. sg.: 

 bZE+k;y > al {åw>  /  `r xE) a;y > a l {ï  /  h w<+n>y I al {åw>  /  [B' êf.y I al {åw> (pi. ipf. / pi. ipf. / qal ipf. / qal ipf. ). Er is 

duidelijk een centrale colon (6e) en een chiasme ligt voor de hand. Op grond hiervan kan een vorm 
van parallellie worden overwogen tussen de cola van de strofe. Een vertaling van vers 2:5a moet dan 
vergeleken worden met vers 2:4a, en een vertaling van vers 2:5b met vers 2:3d. Voor de opties van 
vers 2:5a krijgen we dan: 
 
 Zie, opgezwollen is ze // Voorwaar, de wijn handelt verraderlijk 
 Zie, opgezwollen is ze // Voorwaar, het bezit behandelt hij trouwelooslijk 
 
Er is een vorm van synoniem parallellisme tussen 'opgezwollen zijn' en 'dronkaard' in de Septuagint, 
op grond waarvan 'wijn' in MT de voorkeur verdient. Hierbij wisselt de parallellie wel van genus, maar 
dit hoeft geen bezwaar te zijn omdat in vers 2:4a,b de genus van de parallellie ook wisselt van 
feminien naar masculien. 
Wat vers 2:5b betreft hadden we: 
 
 en het zal niet achterblijven // en die in zijn woning niet blijft 
 
of op grond van de Septuagint: 
 
 en het zal niet achterblijven // en die zijn doel niet bereikt 
 
Dit in ogenschouw genomen besluiten we om de gegeven vertaling te handhaven en de tekst van MT 
niet aan te passen. 
De indeling in strofen is lastiger dan bij de voorafgaande verzen. Vers 2:3, 4 en 5 vormen een strofe 
waarin woorden van YHWH worden weergegeven, maar vers 2:2 laat zich moeilijk in een strofe 
passen omdat het geen poëzie is. We stellen de volgende indeling voor: 
 
strofe 9: vv. 2:1 
aanhef : vv. 2:2 
strofe10: vv. 2:3-5 
 
Op grond van het bovenstaande kan de tekst als volgt worden weergegeven in stanzas en strofen: 
 
Opschrift 1:1 De last die Habakuk de profeet geschouwd heeft. 
 
Stanza 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
  1:2 Hoelang, O Heere, zal ik nog schreeuwen, 
   en hoort U niet? 
   Ik roep tot U: "Geweld!" 
   en redt U niet? 
  1:3 Waarom laat u mij onrecht zien 
   en doet u moeite aanschouwen 
   en verwoesting en geweld is voor mij? 
 
   ............................................................................................. 
 
   En er is onenigheid en men neemt ruzie op, 
  1:4 daarom is de wet krachteloos 
   en komt het recht niet meer voort. 
   Want de overtreder is rondom de rechtvaardige, 
   daarom komt het recht verdraaid voort. 
 
Stanza 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
  1:5 Ziet, onder de volkeren en aanschouwt, 
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   en verbaast u en verwondert u! 
   Want ik werk een werk in jullie dagen, 
   dat jullie niet zullen geloven als het verteld zou worden. 
  1:6 Want zie, ik doe de Chaldeeën opstaan, 
   dat volk bitter en snel, 
   gaande over de breedte van het land, 
   om in bezit te nemen de woningen, die niet van hem zijn. 
 
   ......................................................................................... 
 
  1:7 Verschrikkelijk en vreselijk is hij, 
   zijn recht en zijn hoogheid gaat van hem uit. 
  1:8  Sneller dan luipaarden zijn zijn paarden, 
   scherper dan de avondwolven zijn zij, 
   trappelen zullen zijn ruiters. 
   Zijn ruiters komen van ver, 
   zij vliegen gelijk een arend haastende om te eten. 
 
   .......................................................................................... 
 
  1:9 Het geheel komt voor het geweld, 
   al hun gezichten in de richting van de oosten wind, 
   en het zal de gevangene verzamelen als zand. 
  1:10 En hij zal de spot drijven met koningen, 
   en de vorsten zullen voor hem belachelijk zijn. 
   Hij zal elke vesting uitlachen, 
   en zal stof ophopen en hij zal ze innemen. 
  1:11  Na van gedachte veranderd te zijn, 
   trekt hij door, zich schuldig makend, 
   deze zijn kracht houdende voor zijn god. 
 
Stanza 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
  1:12  Bent U niet van ouds af, O Heer? 
   Mijn God, mijn Heilige! wij zullen niet sterven? 
   O Heer! tot een oordeel hebt U hem gesteld. 
   O Rots! om te straffen hebt U hem gegrondvest. 
  1:13 U ogen zijn te rein om het kwaad te zien, 
   en U kan de moeite niet aanschouwen. 
   Waarom aanschouwt U die trouwelooslijk handelen en zwijgt U, 
   als de overtreder hem verzwelgt die rechtvaardiger is dan hij? 
 
   .......................................................................................... 
 
  1:14  En waarom maakte U de mens gelijk de vissen van de zee 
   en gelijk de kruipende dieren, niet optredende tegen hem? 
  1:15 Met een vishaak haalt hij een ieder naar boven, 
   met een visnet trekt hij ze op, 
   en hij verzamelt ze met zijn werpnet. 
   Daarom verheugt hij zich en is verblijd. 
  1:16 Daarom offert hij aan zijn visnet, 
   en rookt hij voor zijn werpnet. 
   Want door deze is zijn deel vet geworden 
   en zijn eten vettig. 
  1:17 Zal hij daarom voortdurend zijn net leegmaken, 
   en steeds de volken doden zonder mededogen? 
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Stanza 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
  2:1 Op mijn post zal ik staan, 
   en mij opstellen op de vesting en waakzaam zijn, 
   om te zien, wat hij zal spreken tot mij, 
   en wat ik zal terugkrijgen op mijn verwijt. 
 
Narratief element- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
  2:2 Toen antwoordde de Heer en zei: 
   Beschrijf het gezicht! 
   Maak het duidelijk op tableaus, 
   opdat hij die het leest gaat rennen! 
 
Stanza 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
  2:3 Voorwaar het gezicht is bestemd voor een bepaalde tijd, 
   dan zal het op het eind voortbrengen en het zal niet liegen. 
   Indien het zal vertragen, wacht er op, 
   want het zal zeker komen, en het zal niet achterblijven. 
  2:4 Zie, opgezwollen is ze, 
   zijn verlangen is niet oprecht in hem, 
   maar de rechtvaardige zal leven door zijn oprechtheid. 
  2:5 Voorwaar, de wijn handelt verraderlijk, 
   hij is een trotse man, en die in zijn woning niet blijft; 
   die zijn ziel wijd opendoet als het graf, 
   en gelijk de dood is, die niet zat wordt, 
   en tot zich verzamelt al de volkeren, 
   en tot zich vergadert al de volken. 
 

2.3 Nadere bepaling van de structuur en een vergelijk 
De bovengegeven onderverdeling in stanzas en strofen geeft een handvat om de eerste twee 
hoofdstukken van het boek Habakuk onder te verdelen in eenheden met een eigen benaming die de 
inhoud nader karakteriseren. Het moge duidelijk zijn dat deze nadere karakterisering niet geheel los 
staat van het standpunt dat wordt ingenomen met betrekking tot het genre en de intentie van de 
schrijver en dat beneden verder wordt uitgewerkt. 
Allereerst is er een opschrift dat zich onderscheidt van het geheel. We komen hierbij voor de vraag te 
staan of dit opschrift voor het gehele boek geldt of dat het betrekking heeft op een kleinere eenheid. 
Ook deze vraag kan pas beantwoord worden wanneer er een standpunt is ingenomen over het genre 
en de intentie van de schrijver van het boek. Op grond van de apostrofe in de eerste en derde stanza, 
waarin de schrijver aan het woord is, en op grond van de tweede stanza met woorden van YHWH, valt 
het eerste hoofdstuk in drie delen uiteen. De eerste stanza valt in twee strofen uiteen. In de eerste 
strofe richt de schrijver zich met vragen tot YHWH en in de tweede strofe geeft de schrijver een 
motivatie waarom hij deze vragen stelt aan YHWH. Alleen in de eerste strofe laat zich het qinah-
metrum aanwijzen terwijl dit metrum in het verdere verloop van de eerste twee hoofdstukken afwezig 
is. Hierdoor krijgen de vragen in deze strofe een klagend karakter, waardoor de eerste stanza 
aangeduid kan worden als een klacht van de schrijver. In combinatie met het opschrift weerspiegelt 
deze stanza de ernst van de toestand waarin de schrijver verkeerd en het verlangen om van YHWH 
een antwoord te ontvangen. De openingswoorden van YHWH in de eerste strofe van de tweede 
stanza, die de klager oproepen om verbaasd te staan, geven aan dat de inhoud van deze stanza van 
groot belang is. Wat zich in deze stanza ontvouwt is een verder uitzicht op geweld als een daad van 
YHWH. Dit alles plaatst deze stanza in scherp contrast met de eerste stanza, er is op het eerste 
gezicht geen sprake van een antwoord op de klacht van de schrijver. Ook de inhoud van de derde 
stanza benadrukt dit contrast. Beide strofen beginnen en eindigen met een vraag van de schrijver aan 
YHWH. In de openingsstrofe stelt de schrijver een retorische vraag en stemt in met het voornemen 
van YHWH om te straffen. De slotvraag van deze strofe leidt de volgende strofe in, waarin de schrijver 
zijn bezorgdheid ontvouwt over het handelen van YHWH. 
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De relatie van de verzen 2:1-5 met het voorafgaande is niet zondermeer duidelijk. Er is sprake van 
een overgang. Nadat de schrijver in 1:12-17 blijk heeft gegeven van zijn bezorgdheid, volgt er niet 
meer een aansluitend spreken van YHWH. Hoofdstuk twee vangt aan met een korte strofe waarin de 
schrijver zegt uit te zien naar een nader spreken van YHWH. In de onderstaande exegese zal 
aannemelijk worden gemaakt waarom de schrijver hier naar uitziet. We komen aldus tot de volgende 
nadere karakterisering van de onderverdeling: 
 
Opschrift:       1:1 
Vragen en antwoorden:      1:2-2:5 
  Habakuks klacht:     1:2-4 
  De reactie van YHWH:    1:5-11 
  Habakuks bezorgdheid over YHWHs handelen: 1:12-17 
  Habakuk verwacht een nader antwoord:  2:1 
  Antwoordformule:     2:2 
  Het nadere antwoord van YHWH:   2:3-2:5 
 
 Sweeney (1991, p. 63) citeert Childs uit 1979 over de consensus die er bereikt was over de 
indeling van Habakuk. De consensus houdt in dat Habakuk in drie gedeelten wordt opgedeeld: 1:1-
2:4(5), een dialoog tussen de profeet en YHWH, 2:(5)6-20, een vijfvoudige wee over een niet nader 
gedefinieerde onderdrukker, en 3:1-19, een psalm die als een onafhankelijke compositie is 
toegevoegd aan de profetie. Het gedeelte 1:1-2:4(5) wordt daarbij als volgt onderverdeeld: 
 
Opschrift:        1:1 
Vragen en antwoorden:      1:2-2:4 
  Eerste vraag van Habakuk:     1:2-4 
  Eerste antwoord van YHWH:     1:5-11 
  Tweede vraag van Habakuk:    1:12-17 
  Tweede antwoord van YHWH:   2:1-4(5) 
 
Sweeney (1991 p. 64) plaatst een aantal kanttekeningen bij de bereikte consensus. Hij vindt dat het 
boek bestaat uit twee gedeelten, waarbij de eerste twee hoofdstukken een coherent geheel vormen. 
Hij is van mening dat het gedeelte 1:2-2:4 niet gezien kan worden als een dialoog tussen de profeet 
en YHWH, aangezien het de profeet is die aan het woord is. Hierdoor komt Sweeney tot een andere 
beoordeling van het genre en de intentie van het boek Habakuk. Vandaar de andere aanduiding voor 
de verschillende onderdelen. Wat betreft het gedeelte 1:1-2-4 komt hij tot de volgende onderverdeling: 
 
Opschrift:        1:1 
Verslag van een dialoog:      1:2-2:20 
  Habakuks eerste klacht:     1:2-4 
  YHWHs opwekking van de Chaldeeën:   1:5-11 
  Habakuks tweede klacht:    1:12-17 
 Habakuks verslag van YHWHs tweede antwoord:  2:1-20 
  Narratieve aanduiding:    2:1 
  Antwoordformule:     2:2aα 
  YHWHs antwoord:     2:2aβ-4 
 
We geven ten slotte nog de onderverdeling van Andersen (2001). Hij komt tot een onderverdeling 
waarbij ook kenmerken van de poëzie zijn meegenomen, zoals accent (beat) en het aantal 
lettergrepen per colon: 
 
Opschrift:       1:1 
Ontmoeting tussen Habakuk en YHWH:    1:2-2:20 
 Dialoog:       1:2-2:5 
  Habakuks eerste gebed:    1:2-4 
  YHWHs eerste antwoord:    1:5-11 
  Habakuks tweede gebed:    1:12-17 
  Habakuks antwoord:     2:1 
  YHWHs tweede antwoord:    2:2-5 
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We vergelijken nu de onderverdelingen van Sweeney en Andersen met de onderverdeling in het begin 
van deze paragraaf. De onderverdeling van het eerste hoofdstuk in een opschrift en drie stanzas komt 
overeen met de onderverdeling die Sweeney en Andersen voorstellen. Hoewel de benamingen, die 
aan de verschillende delen worden toegekend, verschillen, heeft dit niet te maken met een verschil in 
zienswijze over hoe deze delen aan elkaar gerelateerd zijn. Zowel Sweeney als Andersen zijn van 
mening dat in 1:12-17 Habakuk niet tevreden is over het antwoord van YHWH (Sweeney 1991, p. 69: 
In sum, Hab. i 12-17 relates the prophet's dissatisfaction with YHWH's answer to his initial complaint.;  
Andersen p. 171: ...Habakkuk's persistence indicates that the response from Yahweh has not been 
found satisfactory; indeed, it has made things worse.). Een opvallend verschil met Andersen, die ook 
poëtische kenmerken gebruikt, is de verdere onderverdeling in strofen van 1:5-11 die wij presenteren, 
we zien meer structuur in de tekst dan Andersen (p. 168: Hab 1:5-11 is not a smooth composition, but 
is difficult to explain as a collection of smaller pieces). 
Het begin van hoofdstuk twee (2:1) wordt net als door Sweeney en Andersen afzonderlijk beschouwd. 
Voor de resterende verzen gaan de wegen uiteen. Gelijk aan Andersen is dat het tweede antwoord 
van YHWH, de vijfde stanza, eindigt met 2:5 en niet met 2:4, maar daarentegen begint de stanza met 
2:3 en niet met 2:2. Voor Sweeney hoort 2:5 niet meer bij het verslag van het tweede antwoord van 
YHWH, maar is de profeet weer aan het woord zoals in de volgende verzen, waarin hij een nadere 
uitleg geeft van de woorden van YHWH. 
Het verschil met Sweeney en Andersen, wat betreft de toegekende benamingen aan de 
onderverdeling van 2:1-5, komt voort uit een andere interpretatie van dit gedeelte. We zijn het wel 
eens met Sweeney dat 2:1-4(5) samenhangt met 1:12-17, maar we verschillen van mening in de wijze 
waarop. Sweeney (1991 p. 70): ... in Hab. ii 1 tôkah�at refers to the prophet's rebuke of God (i.e. 1:12-
17). Andersen is een zelfde mening toegedaan (p. 195): All these prophets (Moses, Amos) dare to 
reprove and reproach God for some kind of shortcoming, as the prophet sees it. Habakkuk addresses 

God - with tôkah�tî, "my remonstration". Zoals beneden wordt betoogd verwijst de term y Ti(x.k;AT in 2:1 
niet terug naar 1:12-17, als zijnde een verwijt van Habakuk richting YHWH, maar de term verwijst 
terug naar 1:2-4, naar het geschil tussen de rechtvaardige en de overtreder. Deze constatering is 
onder andere gebaseerd op een confrontatie van de tekst met de historische context, waardoor de 
verschillende stanzas gekoppeld kunnen worden aan verschillende perioden uit de geschiedenis van 
het optreden van de Chaldeeën met betrekking tot Juda en Jeruzalem. Hierdoor kan tevens antwoord 
gegeven worden op de vraag of het begrip overtreder in de verschillende stanzas naar dezelfde 
entiteit verwijst, b.v. de Chaldeeën, zoals Sweeney beweert. 

3. Historische context en datering 
 Het boek Habakuk kan op grond van enkele passages binnen redelijke grenzen worden 
gedateerd. We gaan er dan van uit dat de verwijzing naar de Chaldeeën, de enige duidelijke 
verwijzing naar een historische grootheid, serieus genomen moet worden. We beschouwen de 
aanduiding Chaldeeën als synoniem voor de Neo-Babyloniërs. In OT worden de inwoners van 

Babylon (l bb) aangeduid met het ethnicon ~y df k, Chaldeeën. De term is een pars pro toto voor 
de inwoners van Babylon, zoals blijkt uit Ezechiël 23:14-15. Ook de beschrijving in 1:14-17, die 
teruggrijpt op de Chaldeeën, geeft ondersteuning aan deze gelijkstelling. Een inscriptie van 
Nebukadnezar II over visoffers voor de tempel van Marduk (VAB 4 pp. 154-156) is in 
overeenstemming met het beeld dat van de Chaldeeën wordt gegeven; ze offeren en roken aan hun 
visnet (1:16). We veronderstellen vervolgens dat het gedeelte 1:1-17 de hand van een enkele auteur 
vertoont en alle passages een gelijk historische gewicht hebben met betrekking tot een datering van 
de tekst. 
In 1:12-17 wordt verhaald dat Juda reeds de invloed ondervond van de Chaldeeën. We moeten dan 
waarschijnlijk denken aan één van de campagnes van de Neo-Babyloniërs onder leiding van 
Nebukadnezar II. Na de slag bij Karchemis in 605 v. C., waar Nebukadnezar II de Egyptenaren 
versloeg, begon de zegetocht van de Neo-Babyloniërs in het Hatti-land, een aanduiding voor Syrië en 
Palestina, waartoe ook Juda gerekend moet worden. Het boek Habakuk veronderstelt nog niet de 
verwoesting van Jeruzalem door de troepen van Nebukadnezar in 587 v. C.. Op grond hiervan komen 
we op 605 v. C. als de terminus ante quem en op 587 v. C. als de terminus ad quem van het boek 
Habakuk. Dit sluit niet uit dat bepaalde tekstgedeelten van oudere oorsprong kunnen zijn. 
Om de grenzen nog nauwer te trekken voor bepaalde passages wenden we ons eerst tot enkele 
bronnen uit de Neo-Babylonische tijd. 
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3.1 Historische context 
Belangrijk voor de historische context naast de informatie die de boeken van het Oude Testament 
aanleveren is een Babylonische kroniek (British Museum Tablet No. 21946), die verhaalt over 
verschillende campagnes onder leiding van Nebukadnezar. De kroniek bestrijkt een periode van twaalf 
jaar, vanaf 605 v. C., het laatste jaar van koning Nabopolassars regering, tot aan 594 v. C., het elfde 
jaar van Nebukadnezars regering. Voordat Nebukadnezar de troon besteeg versloeg hij de 
Egyptenaren bij Karchemis aan de Eufraat in 605. Het is volgens de kroniek (1-10) een totale 
nederlaag voor de Egyptenaren (we volgen hier de vertaling van Grayson, pp. 99): 
 

1. [The twenty first year]: The king of Akkad stayed home (while) Nebuchadnezzar (II), his 
eldest son (and) the crown prince, mustered [the army of Akkad]. He took his army's lead 
and marched to Carchemish which is on the banks of the Euphrates. He crossed the river 
[to encounter the army of Egypt] which was encamped at Carchemish. [...] They did battle 
together. The army of Egypt retreated before him. 5. He inflicted a [defeat] upon them 
(and) finished them off completely. In the district of Hamath the army of Akkad overtook 
the remainder of the army of [Egypt which] managed to escape [from] the defeat and 
which was not overcome. They (the army of Akkad) inflicted a defeat upon them (so that) 
a single (egyptian) man [did not return] home. At that time Nebuchadnezzar (II) 
conquered all of Ha[ma]th. 

 
In het jaar daarop volgde Nebukadnezar zijn vader Nabopolassar op en in het eerste jaar van zijn 
regering (604) ging hij op campagne in het Hatti-land (15-20): 
 

The first year of Nebuchadnezzar. In the month Sivan he mustered his army and marched 
to Hattu. Until the month Kislev he marched about victoriously in Hattu. All the kings of 
Hattu came into his presence and he received their vast tribute. He marched to Ashkelon 
and in the month Kislev he captured it, seized its king, plundered [and sac]ked it. He 
returned the city into a ruin heap. In the month Shebat he marched away and [returned] 
to Bab[ylon]. 

 
In deze beide passages worden gebeurtenissen getekend die de inwoners van Juda en de toenmalige 
regering onder koning Jojakim niet onberoerd zullen hebben gelaten. Jojakim kwam in 608/609 aan de 
macht kort nadat zijn vader Josia sneuvelde bij Megiddo in gevecht met farao Necho, die op weg was 
naar Karchemis (2Kon. 23:29, 2 Kron. 35:20-24). Het volk van Juda stelde in eerste instantie Josia's 
zoon Joahaz als opvolger aan. Zijn regering duurde slechts drie maanden en hij werd door farao 
Necho afgezet en deze stelde Eliakim, een andere zoon van Josia, aan als koning en veranderde zijn 
naam in Jojakim (2Kon. 23:34, 2 Kron. 36:4). De verwoesting van Ashkelon in 604 gebeurde 
waarschijnlijk niet tijdens de eerste maal dat Nebukadnezar in de buurt van Juda kwam, zoals men 
misschien uit de kroniek zou kunnen concluderen. Het boek Daniël (1:1-4) verhaalt dat in het derde 
jaar van de regering van koning Jojakim Jeruzalem belegerd werd door Nebukadnezar en dat dit 
leidde tot de wegvoering van de tempelschatten en van verschillende hooggeplaatste personen 
waaronder Daniël. Finegan p. 254 laat zien dat het derde regeringsjaar van koning Jojakim afliep na 
de slag bij Karchemis, die plaats vond in mei/juni 60517. Het derde jaar van koning Jojakims regering 
duurde van Tishri 1 (september 19) 606 tot het einde van de maand Elul (oktober 6 ) 605. Het eerste 
regeringsjaar van Nebukadnezar duurde van Nisanu 1 (april 2) 604 tot de laatste dag van de maand 
Addura (maart 21) 603. Nebukadnezar kwam dus voor tweede keer naar het Hatti-land en verwoestte 
Ashkelon in de hoedanigheid als koning van de Babyloniërs. Waarschijnlijk heeft koning Jojakim zich 
ook bevonden onder al de koningen van het Hatti-land die eer bewezen aan Nebukadnezar zoals de 
kroniek vermeldt. De passage in 2 Kon. 24:1 kan hierop betrekking hebben: 'In zijn dagen toog 
Nebukadnezar, de koning van Babel, op, en Jojakim werd zijn knecht drie jaren; daarna keerde hij zich 
om, en rebelleerde tegen hem.'. De onderwerping van Jojakim aan Nebukadnezar zou dan plaats 
gevonden hebben in het vierde jaar van Jojakims regering en de duur van drie jaren omvatte dan zijn 
vijfde, zesde en zevende regeringsjaar, waarna hij in het achtste jaar (601/600) in opstand kwam. Dit 

                                                           
17

 Jeremia 46:2 spreekt over het vierde jaar van Jojakims regering. Finegan (p. 254) geeft aan dat dit verschil 

komt door verschillende jaarrekeningen. Het boek Daniël hanteert Tishri-jaren en het boek Jeremia Nisan-

jaren. In de tekst hanteren we ook Tishri-jaren. 
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tijdstip van Jojakims opstand viel dan samen met de volgende passage uit de kroniek van 
Nebukadnezar in het jaar 601: 
 

The fourth year. The king of Akkad mustered his army and marched to Hattu. [He 
marched about victoriously] in Hattu. In the month Kislev he took his army's lead and 
marched to Egypt. (When) the king of Egypt heard (the news) he m[ustered] his army. 
They fought one another in the battlefield and both sides suffered severe losses (lit. they 
inflicted a mayor defeat upon one another). The king of Akkad and his army turned back 
and [went back] to Babylon. 

 
De kroniek is eerlijk door te vermelden dat Nebukadnezar zonder een duidelijke overwinning te 
behalen terugkeerde naar Babylonië. Misschien heeft deze slag plaatsgevonden bij Magdoolos, een 
stad in de Nijldelta, zoals Herodotus (2.159) schrijft over farao Necho: en met Syriërs raakte hij slaags, 
overwon hen bij Magdoolos en veroverde na die slag Kadytis (=Gaza), een grote stad in Syria 
(vertaling Damsté 1974). De verliezen aan Nebukadnezars kant moeten aanzienlijk zijn geweest, de 
kroniek verhaalt dat Nebukadnezar een jaar nodig had om zijn leger op sterkte te brengen: The fifth 
year: The king of Akkad stayed home (and) refitted his numerous horses and chariotry. Deze niet 
succesvolle campagne van Nebukadnezar kan voor Jojakim de aanleiding zijn geweest om in opstand 
te komen tegen Nebukadnezar. Jojakims opstand is van korte duur geweest, de kroniek van 
Nebukadnezar vermeldt voor de daaropvolgende jaren 600-598: 
 

The sixth year: In the month Kislev the king of Akkad mustered his army and marched to 
Hattu. He dispatched his army from Hattu and went off the desert. They plundered 
extensively the possesions, animals, and gods of the numerous Arabs. In the month Adar 
the king went home. The seventh year: In the month Kislev the king of Akkad mustered 
his army and marched to Hattu. He encamped against the city of Judah and on the 
second day of the month Adar he captured the city (and) seized (its) king. A king of his 
own choice he appointed in the city (and) taking the vast tribute he brought it into 
Babylon. 

 
De kroniek stemt overeen met 2 Kon. 24. Met de stad in Juda wordt Jeruzalem bedoeld en volgens 2 
Kon. 24:2 had Nebukadnezar de hulp van Chaldeeën, Syriërs, Moabieten en Ammonieten die reeds 
de stad belegerden. Na de inname van Jeruzalem werd Jojakim weggevoerd naar Babylon (2 Kron. 
36:6) samen met 3023 Joden (Jer. 52:28). 
 In verband met het bovenstaande is belangrijk om ook te kijken naar het beeld dat naar voren 
komt uit archeologische opgravingen. Het blijkt dat Nebukadnezar systematisch steden in de 
kuststrook van Palestina heeft verwoest. Opgravingen tonen aan dat Ekron, Ashdod en Tel Batash-
Timnah in dezelfde periode zijn verwoest als Ashkelon (Vanderhooft p. 83). Nebukadnezars hoogste 
prioriteit was het vernietigen van de Egyptische hegemonie in deze streken. Stager (p.67-68) noemt 
Nebukadnezars politiek in de kustvlakte van Palestina een politiek van de verschroeide aarde. Een 
totaal andere politiek dan de Assyriërs daarvoor in Palestina lieten zien. In de tweede helft van de 
zesde eeuw nemen de sporen van verwoesting door de Babyloniërs toe, waaronder steden als: 
Jeruzalem, Ramat Rahel, Lachish, Gezer, Ein Gedi, Arad, Kadesh Barnea (Vanderhooft p. 83). In de 
tweede helft van de zesde eeuw maakte dus ook Juda kennis met de politiek van de verschroeide 
aarde die zich daarvoor beperkte tot de kuststreek. Het beeld dat naar voren komt uit de 
archeologische opgravingen is: the Babylonians had no interest in supervising the local economies, or 
in potential benefits to be derived from direct management of them. They were interested in receiving 
tribute, but apparently periodic (initially annual) campaigning ensured this, not a systematic 
bureaucratic presence (Vanderhooft p. 111). 

3.2 Datering 
Het eerste klagen van Habakuk in 1:2-4 slaat op een situatie voorafgaand aan het opstaan der 
Chaldeeën, dat in 1:5 wordt aangekondigd als een verassing. Dit eerste klagen zou dan betrekking 
kunnen hebben op de eerste jaren van Jojakims regering in de periode vlak voor of na 605 v. C.. Een 
vroegere periode is onwaarschijnlijk, omdat er tijdens de regering van koning Josia weinig tot geen 
reden tot klagen geweest kan zijn voor Habakuk. Koning Josia voerde zijn hervormingen door in een 
periode waarin de hegemonie van de Assyriërs reeds op zijn retour was in de zuidelijke Levant 
(Vanderhooft p. 68). De Egyptenaren vulden dit machtsvacuüm vooral op door de kuststreek te 
bezetten tot aan de steden van Phoenicië, hun interesse was de handelsroute (Vanderhooft p. 70). 
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Het tweede klagen van Habakuk in 1:12-17 heeft betrekking op een periode waarin Juda kennis 
maakte met de politiek van de verschroeide aarde die de Chaldeeën toepasten. Holladay (p. 125) 
oppert dat deze passage betrekking kan hebben op de situatie in 604 toen Nebukadnezar Ashkelon 
verwoestte. Op grond van de inhoud van 1:12-17 valt eerder te denken aan een latere datering voor 
deze passage. Juda ondervond in 604 zeer waarschijnlijk nog niet aan den lijve wat in 1:14-17 wordt 
beschreven. De verwoesting van Ashkelon maakte deel uit van een campagne van Nebukadnezar om 
de hegemonie van de Egyptenaren te breken in de economisch belangrijke kustvlakte van Palestina 
(Vanderhooft p.82: Nebuchadnezzar's systematic destruction of Ashkelon, Ekron, Ashdod, Tel Batash-
Timnah, and other cities in Philistia and adjacent regions, seems to indicate a different attitude: he 
considered the economic viability of the region secondary to the imperative of pushing the Egyptians 
out by razing their client cities.). Het feit dat koning Jojakim behoorde tot de koningen die zich 
onderwierpen aan Nebukadnezar, voordat Nebukadnezar optrok naar Ashkelon, geeft aan dat 
Nebukadnezar zijn politiek van de verschroeide aarde nog niet uitoefende op Juda. Datering van 1:12-
17 ten tijde van deze campagne impliceert dat Habakuk de situatie beschrijft buiten Juda. Habakuk en 
de inwoners van Juda kunnen met angst gekeken hebben naar wat er met Ashkelon en andere steden 
gebeurde, maar er was nog onvoldoende reden om aan te nemen dat hun hetzelfde lot te wachten 
stond. Eerder valt te denken aan de tijd nadat koning Jojakim zich afwendde van koning 
Nebukadnezar. Waarschijnlijk slaat de passage 1:14-17 op het zesde jaar van koning Nebukadnezar, 
600/601, waarin hij opnieuw op campagne ging en veel verwoestingen aanrichtte in Hattu land. Juda 
had nu goede redenen te vrezen dat hun hetzelfde lot ten deel zou vallen vanwege de afvalligheid van 
koning Jojakim. 
De precieze datering van 1:2-4 en van 1:12-17 hangt samen met de interpretatie van de overtreder en 
de rechtvaardige in 1:4 en 1:13. De passage 2:1-4(5) is lastiger te dateren en hangt af van het feit hoe 
men dit gedeelte ziet in combinatie met het voorafgaande en op wie de rechtvaardige in 2:4 betrekking 
heeft. 

4. De identificatie van de overtreder en de rechtvaardige bij Haak en 

Sweeney. 
Sweeney (1991 pp. 73-74) noemt een aantal problemen met betrekking tot de analyse van het boek 

Habakuk. Eén van de problemen is de identificatie van de rechtvaardige (qy DIC;h ;) en van de 

overtreder ([v'r ") in 1:4, 1:13 en in 2:4, en de rol die de Chaldeeën vervullen in het gedeelte 1:2-2:20. 
De meeste uitleggers zijn van oordeel dat de Chaldeeën komen om de situatie te corrigeren die in 1:2-
4 wordt beschreven. Ze komen om een eind te maken aan de onderdrukking van de rechtvaardigen in 
Juda door een groep van overtreders. De groep van overtreders kan zowel een groep binnen Juda 
zijn als een groep buiten Juda zijn (zie b.v. Johnson 1985 voor een overzicht van verschillende 
interpretaties). Sweeney verwoordt het probleem met betrekking tot de identificatie van de 
rechtvaardige en de overtreder als volgt. Identificeert men de groep van overtreders met de 
Chaldeeën, dan is men genoodzaakt te verklaren waarom de Chaldeeën worden opgewekt om een 
einde te maken aan een situatie die ze zelf veroorzaakt hebben. Bij een andere keuze dan de 
Chaldeeën voor de groep van overtreders komt men voor de vraag te staan, waarom in 1:13 de 
Chaldeeën met de groep van overtreders wordt gelijk gesteld. Ook de interpretatie van de 
rechtvaardige in 2:4 is niet zonder problemen. Het probleem wordt gevormd door de werkwoordsvorm 

h l'êP.[ u in 2:4a waarvan de betekenis onduidelijk is en hoe bij een gekozen vertaling de antithese 
tussen 2:4a en 2:4b gezien moet worden in samenhang met de overige tekst. 
 We zullen twee standpunten tegenover elkaar plaatsen wat betreft de identificatie van de 
overtreder en de rechtvaardige. De twee standpunten zijn die van Haak en van Sweeney. Beide 
voorstellen stammen uit dezelfde tijd en zowel Haak als Sweeney nemen afstand van de 
bovengenoemde consensus, omdat ze beiden het boek Habakuk beschouwen als een integraal 
geheel (Haak, p. 11: woe oracles and the psalm are understood as expanded sections which are 
integral to the complaint; Sweeney 1991, p. 80: In conclusion, this form-critical reassesment of the 
structure genre, and intent of the book of Habakkuk demonstrates that the book has a coherent 
structural unity ). Een andere overeenkomst is dat Haak en Sweeney het gedeelte 2:5-20 beoordelen 
als een gedeelte waarin de val van de vijand, de overtreder, wordt aangekondigd (Haak p. 16: Within 
these woes the evil of 'the wicked' is described and the corresponding 'reversal of fortune' is decreed 
against him. ... If the woes are in fact integrally related to the complaint as a response, the lack of a 
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sharp distinction between the usually recognized forms of complaint and woe at the seam near 2:5 
would be explained.; Sweeney 1991, p 76: In sum the vers (2:4) promises that the oppression will end 
with the downfall of Chaldea. This understanding is supported by the material that follows in 2:5-20.). 

4.1 De overtreder en de rechtvaardige in MT 
Belangrijk voor de identificatie van de rechtvaardige en de overtreder is het semantische veld van 

beide adjectiva qy D Ic; en [v'r '. Het adjectivum qy DIc; komt 206 maal voor in MT, en het adjectivum 

[v'r ' komt 263 maal voor. Wanneer we de verdeling van beide adjectiva over de verschillende 

boeken bekijken, zoals aan gegeven in de onderstaande tabel, dan valt er een overeenkomst in de 
verdeling te bespeuren. 
 
 
 q y DIc; [v'r' 
Gen. 10 3 
Ex. 3 4 
Num.  2 
Deut. 4 2 
1Sam. 1 2 
2Sam. 2 1 
1Kon. 2 1 
2Kon. 1  
Jes. 14 11 
Jer. 3 5 
Ezech. 16 28 
Hos. 1  
Amos 2  
Mich.  1 
Hab. 3 3 
Zeph. 1 1 
Zach. 1  
Mal. 1 2 
Ps. 52 82 
Job 7 26 
Spreuk. 66 78 
Pred. 8 7 
Klaag. 2  
Dan. 1 2 
Ezra 1  
Neh. 2  
2Kron. 2 2 

Voor beide adjectiva geldt dat de boeken 
Psalmen en Spreuken de hoogste frequentie in 
gebruik laten zien, daarna volgt het boek 
Ezechiël. Op 82 plaatsen in MT komen beide 
adjectieva naast elkaar voor in hetzelfde vers, 
het meest in Psalmen en Spreuken met resp. 
15 en 46 verzen met een combinatie van beide 
adjectiva, daarna volgt Ezechiël met 5 verzen. 
Om het semantische veld te bepalen van beide 
begrippen zijn de Psalmen en Spreuken dus 
het eerste vertrek punt. Uit deze boeken komt 
het volgende beeld naar voren. De overtreder 
staat tegenover de rechtvaardige wat zijn 
handelen betreft (Ps. 37:21; 125:3; Spreuk. 
10:11,16; 11:23; 12:5), de overtreder is de 
rechtvaardige vijandig gezind (Ps. 37:12,32; 
94:21), de overtreder trekt zich niets van 
YHWH aan (Pred. 8:13), de overtreder geniet 
niet de gunst van YHWH in tegenstelling tot de 
rechtvaardige (Ps. 37:17; Spreuk. 3:33; 
10:3,6). Met een overtreder wordt de mens 
aangeduid die zijn volksgenoten bedreigt, of 
een onschuldige het leven beneemt. Uit 
Spreuken komt de rechtvaardige naar voren 
als iemand die wijs is ( Spreuk. 9:9; 11:30; 
23:24), gaarne schenkt (21:26), de leugen haat 
(13:5), en het recht van de geringe erkent in 
tegenstelling tot de overtreder (29:7). Uit 
Psalmen en Spreuken wordt duidelijk dat beide 
adjectiva elkaars tegenpool zijn. 
 

 
Koch (THAT p. 519) geeft aan dat de wortel s�dq in de Psalmen vaak betrekking heeft op de 
overeenstemming tussen het handelen van de mens en YHWH: Das Entsprechungsverhältnis 
zwischen göttlicher und menschlicher s�

edāqā steht dann im Vordergrund. Het handelen van de 
rechtvaardige is niet louter daad (p. 522): An einigen Stellen wird deutlich, dass s�dq nicht nur die Tat 
des Einzelnen, sondern auch sein Ergehen beinhaltet; denn mit der Tat bereitet der Mensch sein 
Schicksal. Der s�addīq >>sprosst<< (p�rh Ps 72,7; 92,13), geniesst im Laufe der Zeit die Frucht seiner 
Taten (58,12); sein Horn , Sinnbild seiner kraft, erhebt sich (75,11;112,9); ein Licht wird ihm zuteil, das 
seinerseits s�addīq = heilskraftig ist (112,4; vgl. 97,11). Met betrekking tot Spreuken merkt Koch op (p. 
523): Überwiegend handeln die Weisheitssprüche jedoch von dem einzelnen Vertreter der 
herrschenden Gesellschaftssicht, der s�addīq ist, wenn er weise ist; opvallend vaak wordt hiermee de 
koning bedoeld. Over de mogelijke identificatie van de overtreder schrijft Van Leeuwen (THAT p. 815): 
Die in den Psalmen als Feinde und Übeltäter bezeichneten reš‘aīm können verschiedener Art sein: 
(1) die Feinde des Volkes bzw. des Königs (z.B. Ps 68,3); 
(2) die mächtigen Unterdrücker von Armen, Witwen, Waisen und Fremdlingen (z.B. Ps 94,3); 
(3) frühere Freude, die sich als treulos erwiesen haben (Ps 55,4; 109,2) 
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(4) Leute, die freundlich reden, aber Böses beabsichtigen (Ps 28,3). 
Hieraan voegen we toe uit Ezechiël 7:21: 'de overtreders zijn de vreemden die Jeruzalem roven en 
ontwijden zullen'. Jesaja 1-39 geeft in 3:10 en 5:23 een beeld dat overeen komt met de 
wijsheidsspreuken. Opvallend weinig worden de beide adjectieva gebruikt in de boeken van de twaalf 
kleine profeten. In Amos is Israël de overtreder die de rechtvaardige en de armen verkoopt (2:6), die 
de rechtvaardige benauwt en de armen vertreedt (5:12). 
Samenvattend kunnen we concluderen dat de overtreder diegene is die onrechtvaardig handelt in de 
ogen van YHWH en daardoor vaak de rechtvaardige tegenstaat in zijn verhouding tot YHWH. 

4.2 Het standpunt van Haak 
Haak (p. 112, 113) beargumenteert dat zowel de rechtvaardige als de overtreder betrekking hebben 
op de persoon van een koning. De rechtvaardige is verantwoordelijk voor het recht zoals blijkt uit 1:4, 
en de koning is daarvoor de meest aangewezen persoon. Dat de koning werd aangeduid met 
rechtvaardige was binnen het toenmalige monarchale stelsel gebruikelijk. Hij die zich verzette tegen 

de koning werd aangeduid met overtreder ([v'r '). In Spreuken 28 en 29 worden beide begrippen 
tegenover elkaar geplaatst en is het duidelijk dat met de rechtvaardige de koning wordt bedoeld. Ook 
in de tweede klacht, 1:13-17, wordt met de rechtvaardige verwezen naar een koning. In 1:14 is de 
mens als het kruipende gedierte dat geen heerser heeft wanneer de rechtvaardige verslonden wordt 
door de overtreder (p. 50). De rol van de Chaldeeën is om een einde te maken aan de toestand van 
de overtreder en om de positie van de rechtvaardige te herstellen. Haak vertaalt 1:9 in een militaire 
context als volgt (p.41, 43): The whole (host) comes for the violent one. Door deze vertaling is Haak 
meer in overeenstemming met 1:6 en af van de tegenstelling die geïntroduceerd wordt door een 
vertaling waarin de Chaldeeën slechts komen voor het geweld. De passage 1:5-6 moet als pro-
Babylonisch geïnterpreteerd worden (p.130). YHWH kondigt een herstel aan van de situatie van 
geweld door middel van de Chaldeeën en Hij zendt de Chaldeeën niet om geweld met geweld te 
beantwoorden. Haak vertaalt het eerste antwoord van YHWH op een dusdanige manier, dat daaruit 
naar voren komt dat de overtreder de plaats van de rechtvaardige heeft ingenomen; zo vertaalt hij 1:6: 
in order to dispossess the one whose dwellings are not his own. Hij baseert zich daarbij op het 

gegeven dat r v,a] in de poëzie vaak wordt weggelaten (p. 40) zodat het object niet tAnðK 'v.m i 
('woningen') is maar de persoon die ze in bezit heeft. Als de overtreder in de plaats is gekomen van de 
rechtvaardige koning, dan is de overtreder eveneens een koning (p. 134). De Chaldeeën komen om 
de positie van de rechtvaardige te herstellen, dus moet de rechtvaardige tijdens de regering van de 
overtreder nog in leven zijn. Dit blijkt volgens Haak ook uit 2:4 waar Habakuk voorziet dat de 

rechtvaardige zal terugkeren. In 2:4 richt Haak zich op de betekenis van het werkwoord r vy, hij kiest 
niet voor de ethische betekenis van het werkwoord zoals in Ps. 125:4, dit van wege de unieke 

combinatie met vp,n<. Hij kiest voor een betekenis die aangeeft dat iets vrij is van obstakels, daarbij 

verwijst hij naar het gebruik van het zelfstandig naamwoord r Avy mi in Jes. 40:4 en Jer. 48:8 (p.58). 

Voor de vertaling van vp, n< kiest hij voor de oorspronkelijke betekenis van 'keel' en komt op grond 

hiervan tot een keuze voor een bijpassende betekenis van het werkwoord l p[, namelijk van 
'opzwellen'. Zijn vertaling van 2:4 luidt als volgt:  
 Behold, swollen, not smooth, will be his gullet within him, 
 but the righteous because of its fidelity will live. 
Haak handhaaft een contrast tussen 2:4a en 2:4b, maar niet in de vorm van een ethische antithese. 
Met zijn vertaling legt hij een verbinding met het voorafgaande gedeelte 1:13-17, waar naar de 
onverzadigbaarheid van de overtreder wordt verwezen. Vers 2:4a geeft aan dat die 
onverzadigbaarheid tot een eind zal komen, 'zijn keel zal opzwellen', waardoor de rechtvaardige zal 
leven. Met deze vertaling laat Haak dit gedeelte aansluiten op het volgende gedeelte 2:5-20, dat hij 
interpreteert als een expression of certainty van de profeet (p. 15) over zijn verlossing en de 
uiteindelijke vernietiging van de vijand. 
De overtreder moet geïdentificeerd worden met een koning die een anti-Babylonische politiek voerde, 
wat tevens inhoudt dat de rechtvaardige koning voor zijn afzetting een pro-Babylonische politiek 
nastreefde. Haak gaat er vanuit dat de beide klachten van Habakuk, 1:2-4 en 1:13-2:1 betrekking 
hebben op dezelfde historische context. De historische context in ogenschouw genomen ten tijde dat 
de Neo-Babyloniërs een machtsfactor van betekenis waren geworden, leidt tot de identificatie van de 
overtreder met koning Jojakim en tot de identificatie van de rechtvaardige met koning Joahaz. Koning 



30 

 

Joahaz was op de troon gekomen nadat zijn vader Josia gesneuveld was in de strijd tegen farao 
Necho, die op weg was naar het noorden om de Assyriërs bij te staan in hun strijd tegen de Neo-
Babyloniërs. Koning Josia voerde een pro-Babylonische politiek en er is geen rede om aan te nemen 
volgens Haak, dat koning Joahaz een andere politiek voorstond dan zijn vader Josia. Ook farao 
Necho zag Joahaz als een anti-Egyptische, pro-Babylonische heerser van Juda, immers op de 
terugweg uit Haran werd Joahaz door Necho afgezet en werd zijn broer Jojakim op de troon gezet. 
Joahaz werd door Necho meegevoerd naar Egypte (2 Kon. 23:33-34) en Haak gaat er van uit dat 
Joahaz nog een tijd in Egypte geleefd heeft (p. 127). Het regime van koning Jojakim was 
gewelddadig, 2 Kon. 24:4, dit vinden we terug in bijv. 2:12. Een probleem vormt de gewelddadige 
beschrijving van de overtreder in 1:15-17 en 2:5, waarin de overtreder als machtig heerser wordt 
neergezet die de volkeren verslaat. Dit beeld past niet bij Jojakim en daarom verwijst de overtreder in 
deze meer 'internationale' secties niet naar Jojakim maar naar de Egyptenaren (of Assyriërs), die 
lange tijd Juda overheerst hadden en beschouwd kunnen worden als de ondersteuners van koning 
Jojakim. 
 De klacht van Habakuk kan niet zondermeer als een persoonlijke klacht gezien worden, 
ondanks de vele passages in de eerste persoon (1:2-4, 2:1, 3:1, 7,9,16, 18-19). Afbraak van het recht 
is niet beperkt tot de persoonlijke levenssfeer maar heeft een grotere reikwijdte. Habakuk maakte deel 
uit van een groep supporters van de reformatie van Josia. De groep was een voorstander van een 
pro-Babylonische houding. Deze groep kan echter niet als een homogene groep aangeduid worden, 
omdat Habakuk uitziet naar de terugkeer van Joahaz en Jeremia dat duidelijk niet doet (Jer. 22:10-
12). Net als Jeremia behoort Habakuk tot een groep van centrale profeten, in tegenstelling tot profeten 
uit de periferie. Het kenmerk van een centrale profeet is dat hij reageert op een onderdrukking van de 
gehele samenleving als gevolg van een externe dreiging (p.144). Voor Habakuk ging de dreiging uit 
van Egypte, vooral na het ingrijpen van farao Necho in de situatie van Juda. 

4.3 Het standpunt van Sweeney 
Sweeney (1991: p. 67) ziet het boek Habakuk opgebouwd uit twee gedeelten, een verklaring van 

Habakuk (aF'm;), dat de eerste twee hoofdstukken omvat, en een gebed (h L 'pi T.), bestaande uit het 

derde hoofdstuk. Het eerste gedeelte is een verklaring over wat Habakuk heeft geschouwd en kan niet 
gezien worden als een dialoog tussen Habakuk en YHWH. De massā) vormt een genre waarin een 
profeet een verklaring aflegt van het handelen van YHWH. Het is een gedeelte waarin de profeet aan 
het woord is en het gedeelte moet als een coherent geheel gezien worden, waardoor een consistente 
interpretatie mogelijk wordt. Volgens Sweeney (p. 67) komen de Chaldeeën voor het geweld en 
kunnen ze niet gezien worden als een middel om het onrecht genoemd in 1:2-4 te corrigeren. Dit volgt 

uit 1:7b dat een contrast vormt met 1:4aα. Het vers spreekt over de Babylonische dominantie (taef.) 
en in combinatie met de term jP'v.mi verwijst het vers naar het opleggen van de Babylonische 
autoriteit aan de onderworpen volken. Dit betekent dat de Chaldeeën de oorzaak zijn van de 
teloorgang van het recht in 1:2-4 genoemd. Er wordt een negatief beeld van de Chaldeeën gegeven, 
in 1:11 beschuldigt YHWH de Chaldeeën ervan dat ze hun kracht als hun god beschouwen. De 
Chaldeeën erkennen de soevereiniteit van YHWH niet en zijn er niet op uit om het recht te 

handhaven. Het gebruik van @l :ïx' in 1:11 onderstreept de negatieve rol van de Chaldeeën. Dit wordt 
duidelijk wanneer men dit werkwoord interpreteert op de wijze zoals het werkwoord in Jes. 24:5 wordt 
gebruikt, namelijk betrekking hebbend op het veranderen van de wetten en inzettingen. De tweede 
klacht van Habakuk, 1:12-17, toont de ontevredenheid van Habakuk met het handelen van YHWH. De 
situatie beschreven in 1:2-4 is door YHWH geïnitieerd zoals blijkt uit 1:5-11. Habakuk worstelt met de 
vraag waarom YHWH de Chaldeeën deed opstaan en het kwaad kan aanzien, een theodicee, 
vandaar de vraag in 1:13b. Het gedeelte 2:2-20 verdeelt Sweeney in tweeën. In 2:2-4 geeft Habakuk 
een verslag van het antwoord van YHWH dat in 2:1 door Habakuk werd voorzien. De verzen 2:5-20 
vormen een nadere uitleg van YHWHs antwoord. Problemen met de interpretatie van 2:4 en hoe dit 

vers zich verhoudt tot de rest komen voort uit een verkeerde vertaling. Men moet vp, n< niet vertalen 

met 'ziel', dat is een latere interpretatie onder invloed van het Griekse yuch,, maar men moet kiezen 
voor de meer oorspronkelijk betekenis van 'keel' of 'leven'. Ook in 2:4b wordt een verkeerde keuze 

gemaakt door h n"Wma / te vertalen met 'geloof', ook dat is een latere interpretatie onder invloed van het 

Griekse pi,stij. Wanneer men kiest voor de meer oorspronkelijk betekenis van 'betrouwbaarheid' of 
'standvastigheid' ontstaat er een duidelijk contrast tussen 2:4a en 2:4b. Het onbetrouwbare leven van 
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de Chaldeeën gekenmerkt door hun arrogantie wordt zo vergeleken met het stabiele leven van de 
rechtvaardige, waarmee Juda wordt voorgesteld (p. 76). Ook in 1:13 worden de Chaldeeën in een 
contrast geplaatst tegenover de rechtvaardige. Dit contrast wordt ook verder uitgewerkt in 2:5 waar 
verwezen wordt naar de verraderlijkheid van de wijn, een beeld dat contrasteert met het standvastige 
leven van de rechtvaardige. Het vers drukt de belofte uit dat de onderdrukking tot een eind zal komen 
door de val van de Chaldeeën. 
Voor Sweeney vormt het gedeelte 1:2-2:20 een coherent geheel waarin de situatie van Juda en de 
uiteindelijke verlossing van het rechtvaardige Juda geplaatst wordt tegenover de overtreder, de 
Chaldeeën. Het opstaan van de Chaldeeën is een daad van YHWH waarbij het onduidelijk blijft met 
welk doel YHWH dit gedaan heeft, maar uiteindelijk zullen de Chaldeeën gestraft worden voor hun 
onderdrukking. Een nadere datering dan de laat 7e eeuw is op grond van deze interpretatie niet te 
geven. Daarbij moet gedacht worden aan de periode na 605 v. C., toen Juda onder de heerschappij 
van Babylon kwam en zich verraden voelde doordat ze als een vijandige vazal behandeld werd, terwijl 
ze daarvoor toch op de hand van de Babyloniërs was geweest. 
Meer recent heeft Sweeney een nieuw argument toegevoegd aan de onderbouwing van zijn 
interpretatie van het boek Habakuk. In Berit Olam (pp. 453) gaat hij in op de positie die het boek 
Habakuk inneemt in de reeks van de twaalf kleine profeten. Het boek Habakuk bevindt zich tussen 
Nahum en Zephanja in, zowel in MT als in de Septuagint. Er is sprake van een thematische 
rangschikking18. Nahum verhaalt over de val van Ninevée als een daad van YHWH. Habakuk worstelt 
met het gegeven dat YHWH de Babyloniërs deed opstaan om Juda te straffen, maar profeteert dat de 
Babyloniërs uiteindelijk ten val zullen komen, omdat ze niet op de juiste manier aan YHWHs opdracht 
voldaan hebben. Aldus vormt Habakuk de inleiding op Zephanja, die Jeruzalem oproept om YHWH te 
gehoorzamen om niet gestraft te worden. Een rol die de Babyloniërs zullen vervullen. 

4.4 Opmerkingen 
Haak identificeert de overtreder en de rechtvaardige met een koning, die na elkaar geheerst moeten 
hebben. De overtreder is in de plaats gekomen van de rechtvaardige koning ten tijde dat de 
Chaldeeën een machtsfactor van betekenis waren geworden. Omdat het boek verwijst naar het 
herstel van zijn koningschap moet de rechtvaardige koning nog in leven zijn. Dit geeft dat de 
historische context waarin het boek Habakuk gesitueerd moet worden binnen nauwe grenzen is 
vastgelegd. Identificatie van de rechtvaardige met koning Joahaz en van de overtreder met koning 
Jojakim is opgrond van deze aannames de enige mogelijkheid binnen de periode na 609 v. C. 
Hiermee heeft Haak zowel de rechtvaardige als de overtreder geplaatst binnen Juda. De Chaldeeën 
worden daarbij gezien als degenen die een eind komen maken aan de situatie in Juda onder de 
heerschappij van de overtreder (1:5-11). Dit onderbouwt hij door 1:9 als volgt te vertalen: The whole 
(host) comes for the violent one. Zij die de rol van de Chaldeeën aldus interpreteren, worden volgens 
Sweeney genoodzaakt te verklaren waarom de profeet in 1:12-17 de Chaldeeën bestempelt als 
overtreder, omdat ze de rechtvaardige verzwelgen. Haak ontkomt aan dit probleem door in dit 
gedeelte de overtreder niet te zien als verwijzend naar de Chaldeeën. Hierdoor ziet hij in dat dit 
moeilijkheden oplevert wanneer hij vasthoudt aan een verwijzing naar Jojakim, zoals in het 
voorafgaande gedeelte. Jojakim kan niet gezien worden als een machtig koning die de volkeren als 
vissen vergadert in een net. Haak kiest er voor om de overtreder te laten verwijzen naar de 
Egyptenaren (Assyriërs). Zijn onderbouwing voor deze keuze is kort en overtuigt niet (p. 137): There is 
no question that these descriptions (1:15-17, 2:5,8-10) could well fit the Egyptians and Assyrians who 
had so long dominated the area of Judah. Een verwijzing naar de Egyptenaren als een macht die 
volken verzamelt en doodt zonder mededogen nadat het Assyrische rijk ten val was gekomen, is 
historisch problematisch. Na de val van Ninevée in 612 v. C. vulde Egypte het machtsvacuüm dat 
ontstaan was in Palestina en Juda. Juda is slechts zeer kort een vazalstaat van Egypte geweest. De 
politiek die de Egyptenaren nastreefden werd meer gekenmerkt door het schatplichtig maken van een 
lokale vorst dan door het doden van het volk zonder mededogen. Dit geldt ook voor de Assyriërs en 
gezien de nauwe grenzen waarbinnen het boek Habakuk door Haak geplaatst wordt, is het niet 

                                                           
18

 In Form and Intertextuality in Prophetic and Apocalyptic Literature (2005) gaat Sweeney uitgebreider in op de 

rangschikking van de twaalf profeten. In het hoofdstuk Sequence and Interpretation in the Book of the Twelve 

behandelt hij het verschil in volgorde in MT en LXX. Hij gaat er van uit dat er sprake is van een thematische 

ordening van de boeken, waarbij de thematische rangschikking in MT en LXX verschillend zijn. De thematische 

rangschikking maakt deel uit van een nieuw paradigma waarin de twaalf profeten als een coherent geheel 

wordt gezien. 



32 

 

aannemelijk dat Habakuk in dit gedeelte refereert naar de Assyriërs, die meer dan een eeuw uit beeld 
waren. Ten tweede doet deze verandering van identificatie in 1:15-17 en ook in 2:5 afbreuk aan de 
stellingname van Haak dat de beide eerste hoofdstukken een coherent geheel vormen. 
De keuze voor Joahaz als de rechtvaardige is ook niet zonder problemen. Slechts drie maanden is hij 
aan de macht geweest en 2 Kon. 23:32 velt een negatief oordeel over Joahaz. Habakuk moet dan 
Joahaz enkel aangemerkt hebben als een rechtvaardige, omdat Joahaz net als zijn vader Josia een 
pro-Babylonische politiek gevolgd zou hebben, waarvan Habakuk ook een voorstander geweest zou 
zijn. 
 Sweeney stelt voor om de overtreder consequent te identificeren met de Babyloniërs. 
Habakuk bevond zich onder degenen die zich verraden voelden door de Babyloniërs. Vandaar de 
verbazing van Habakuk dat het opwekken van de Chaldeeën een daad van YHWH blijkt te zijn (Berit 
Olam p. 456): Many in Judah would have felt betrayed by the Babylonians who treated Judah as a 
hostile vassal rather than as a trusted ally. Habakkuk appears to have been among them, prompting 
his questions to YHWH concerning YHWH's righteousness in bringing about the Babylonian 
oppressors in the first place. Sweeney komt met een interpretatie die recht doet aan de stellingname 
dat het boek Habakuk een coherent geheel vormt. Vanuit dit oogpunt verdient de interpretatie van 
Sweeney de voorkeur boven die van Haak. Probleem bij Sweeney is dat, ondanks hij 1:5-11 ziet als 
een antwoord op de klacht van 1:2-4, hij voorstelt dat de Chaldeeën gezien moeten worden als de 
oorzaak van de klacht. Het recht komt verdraaid voort vanwege de Babylonische autoriteit aan de 
onderworpen volken. Sweeney staaft deze interpretatie niet aan het huidige beeld dat uit de 
archeologie naar voren komt over de gevoerde politiek van de Neo-Babyloniërs. Er is reden om te 
twijfelen of de Neo-Babyloniërs in het begin van hun machtsexpansie hun autoriteit op een dusdanige 
manier oplegden aan de onderworpen volken, dat het lokale recht zwaar gehinderd werd. Lipschits, 
die de visie van Vanderhooft ondersteunt, zegt hierover (p. 188): In contrast to the Assyrian kings, 
Nabopolassar and Nebuchadrezzar did not consider themselves rulers of the world and did not 
develop an imperial ideology like the Assyrian kings [ref naar D.S. Vanderhooft pp. 9-59]. The 
consequence was that they did not invest great resources in establishing their rule in the areas 
conquered. De Neo-Babyloniërs waren er meer op uit om de onderworpen volken schatplichtig te 
maken gepaard gaande met eenzijdige wegvoering van de lokale bevolking, dit ter ondersteuning van 
de ontwikkeling in Babylon. Zoals boven uiteengezet, onderwierp koning Jojakim zich aan 
Nebukadnezar en bleef hij regeren, ondanks het feit dat hij door farao Necho was aangesteld en 
Joahaz slechts zeer kort had geregeerd. Bij verzet konden de Babyloniërs de heersende koning 
wegvoeren en vervangen door een ander, zoals Jojachin vervangen werd door Zedekia (2 Kon. 24:12-
17) en Gedalja in de plaats kwam van Zedekia (2 Kon. 25:22-26, Jer. 40:7-41:8). In beide gevallen 
werd er echter iemand uit de lokale bevolking aangesteld, die trouw beloofde aan Nebukadnezar. Of 
Zedekia de Babylonische autoriteit dusdanig trouw beloofde dat het recht daardoor verdraaid voort 
kwam zou kunnen. In de begin jaren was hij een trouwe vazal van Nebukadnezar en waarschijnlijk 
gekozen door Nebukadnezar op grond van dezelfde motieven als zijn broer Joahaz (ze hadden 
dezelfde moeder: 2Kon. 23:31, 24:18), namelijk op grond van een anti-Egyptische houding, en zijn 
regering was als die van Jojakim (2 Kon. 24:19). Later werd de lokale invloed van Babyloniërs meer 
direct voelbaar. Lipschits (p. 365) benadrukt dat na de anti-Babylonische coalitie van 594 v. C. (Jer. 
27:3) de politiek van Nebukadnezar veranderde. Na zich eerst zo min mogelijk met de lokale politiek 
van de vazalstaten bemoeid te hebben besloot hij de vazalstaten tot provincies te maken onder direct 
bestuur van Babylon; On the border between the Babylonian and the Egyptian empire, a buffer zone 
consisting of impaired and weakened provinces was created. Gezien de context van 1:5-11 kan de 
klacht in 1:2-4 niet slaan op de regering van Zedekia. 
Doordat Sweeney de overtreder consequent identificeert met de Chaldeeën, omdat het genre o.a. 
gekenmerkt wordt door een theodicee, blijft de situatie in Juda onbesproken door Habakuk. Habakuk 
leefde ten tijde van Jojakim, wat Sweeney ook veronderstelt, en het is daarom enigszins bevreemdend 
dat Habakuk niet zou verwijzen naar een koning waarover elders in OT negatief geoordeeld wordt. In 
een later schrijven gaat Sweeney hier op in. Dat men Jojakim met de overtreder in verband wil 
brengen komt doordat men profeten een houding toedicht waarbij ze steeds kritiek uiten op de 
bevolking van Juda en op de monarchie. De invloed van Jeremia is daarbij groot (Sweeney 2001, p. 
308): It presupposes a relatively unified stance among prophets that consistently criticizes the 
monarchy or the people of Judah. In this regard, the book of Jeremiah exercises undue influence in 
the interpretation of Habakuk: Jeremiah consistently criticizes Jehoiakim and calls for submission to 
Babylon as an agent of YHWH's actions. Er is geen consistente houding onder profeten wat blijkt uit 
het geschil tussen Jeremia en Hananja (Jer. 28), die elk een tegengestelde mening hadden met 
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betrekking tot Babylon; This insight must be applied to Habakuk (Sweeney 2001, p. 308)19. De 
consequentie van deze nadere uitleg van Sweeney is dat Habakuk geen oppositie voerde tegen 
Jojakim: the conclusion is inescapable that Habakkuk supports the Judean monarchy over against the 
threat posed to it by the Babylonians. Insofar as Jehoiakim is the sitting monarch at the time of the 
Babylonian takeover, Habakkuk must support Jehoiakim, or at least Habakkuk does not condemn 
Jehoiakim (Sweeney 2001, p.309). 
Sweeney zet Habakuk niet alleen apart van Jeremia wat betreft zijn houding ten opzichte van de 
Babyloniërs, maar hij zet Habakuk ook apart wat betreft zijn houding tot de situatie in Jeruzalem. Dit 
laatste doet afbreuk aan Sweeneys bewering dat de plaats van Habakuk tussen Nahum en Zephanja 
in MT een thematische rangschikking is; over de rangschikking in MT merkt hij op (Sweeney 2005, p. 
188): The MT sequence, on the other hand, focuses especially on the role of Jerusalem, including the 
punishment of Israel and the nations, and the implications these developments have for the purging of 
Jerusalem and its place as the center of YHWH's world sovereignty. Doordat Sweeney het boek 
Habakuk als een theodicee ziet, omdat hij van mening is dat Habakuk het opwekken van de 
Chaldeeën moeilijk kan verenigen als een daad van YHWH vanwege zijn visie op Jesaja, is het motief 
van de straffende YHWH met betrekking tot de zonden van Jeruzalem en Juda bij Sweeney afwezig in 
het boek Habakuk. Hierdoor geeft Sweeney juist een afzonderlijke positie aan Habakuk, niet alleen 
omdat hij Habakuk schaart onder de profeten die een andere mening hadden dan Jeremia, maar ook 
omdat het motief van de straffende YHWH wel degelijk aanwezig is in de boeken Nahum en Zephanja. 
Nahum presenteert een straffende YHWH ten aanzien van het Assyrische Ninevée en Zephanja 
spreekt van het komend oordeel van YHWH over Juda, waarmee Zephanja in tegenstelling tot 
Habakuk gezien moet worden als medestander van de visie van Jeremia. Dat Habakuk niet als een 
medestander van de visie van Jeremia gezien moet worden benadrukt Sweeney in de beoordeling 
van het commentaar van Andersen, die Habakuks visie wel ziet in overeenstemming met die van 
Jeremia (Sweeney 2002): Habakkuk can hardly be subsumed to Jeremiah, i.e., Jeremiah condemned 
Jerusalem/Judah and argued that the Babylonians would bring about YHWH's punishment against 
them. Habakkuk raises a very different question from that of his junior but better-known colleague, i.e., 
why are the Babylonians here to begin with? The book of Jeremiah is fully conscious of the Babylonian 
exile and its consequences, and this recognition informs his book's view of Judah's guilt and 
punishment at the hands of the Babylonians. But Habakkuk lacks such indicators, and his question to 
G-d allows for no certain or easy answers other than the contention that G-d will ultimately act against 
the Babylonians. 

In het nu volgende proberen we tot een nadere bepaling te komen van de termen qy DIC; en [v'r ", 
waarbij we aan de genoemde bezwaren ten aanzien van de standpunten van Haak en Sweeney 
proberen tegemoet te komen. 

5. Habakuks centrale thema 
Behalve de eerder genoemde aannamen met betrekking tot de samenhang van het boek en het 
enkele auteurschap, stellen we dat Habakuk geen opponent was van Jeremia. Met deze laatste 
aanname gaan we er vanuit dat ook in het boek Habakuk het motief van de straffende YHWH 
aanwezig is op een wijze die niet in tegenspraak is met Jeremia. Het is binnen dit kader dat we 
proberen tot een conclusie te komen over de identificatie van de rechtvaardige en de overtreder. De 
historische context zal in samenhang met de structuur van de tekst een belangrijke rol spelen. Hierbij 
komt de vraag naar voren hoe de stanzas met elkaar samenhangen en welke tijdspanne ze omvatten. 
Is de tijdspanne waarop de stanzas betrekking hebben niet al te groot, b.v. de regeringsperiode van 
een bepaalde vorst, dan zullen de stanzas in tijd niet al te ver uit elkaar liggen en mag men 
veronderstellen dat herhaalde termen refereren naar hetzelfde. 
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5.1 Het pleiten van Habakuk 
Wanneer we de structuur in ogenschouw nemen, bestaande uit stanzas en strofen, dan valt het begin 
van het tweede hoofdstuk uit de toon. De weergave in stanzas wordt onderbroken door een 
antwoordformule in 2:2. Stanza van 2:1 is een introductie op het antwoord van YHWH in 2:2. De 
inhoud van het antwoord van YHWH omvat de stanza 2:3-5. Of we 2:1 als stanza nemen of als een 
narratief element, zoals anderen doen, is minder van belang dan het feit dat we met 2:1-2 een 
overgang signaleren20. Floyd (p. 399) komt met de vraag of het antwoord van YHWH in 2:3-5 gezien 
kan worden in het verlengde van de woorden in 1:5-11, m.a.w. kunnen de woorden in 2:2-5 ook 
gezien woorden als een antwoord op een klacht. Het antwoord van Floyd op de gestelde vraag is 
negatief. Floyd zegt over Habakuk, dat hij in dit vers anticipeert op wat YHWH hem zal antwoorden op 
grond van zijn gedachten over YHWHs handelen (Floyd p. 401): the prophet expects that the results of 
his oracular inquiry will disabuse him of some mistaken preconceptions regarding the nature and 
purpose of Yahweh's involvement in the present world situation, and he is not sure how he will react to 

this. Floyd vertaalt y Ti(x.k;A T met 'my reproof' en duidt daarmee op de aankomende bestraffing van 
YHWH richting Habakuk. Hij motiveert zijn vertaling door te zeggen (Floyd p. 400 noot 8): Forms of 
ykh� are never used to describe what the supplicant of a complaint says to Yahweh, even when it is 
highly reproachful. The general term for this is šîah� (e.g., Pss 55:3; 64:2; 102:1 142:3; cf. Job 7:13; 
9:27; 24:4; 23:2). It is thus unlikely that tôkah�tî refers to what the prophet has said to Yahweh in chap. 
1, and more likely that it refers to what Yahweh is about to say to the prophet in chap. 2. We 

onderschrijven de opmerking van Floyd dat met y Ti(x. k;AT niet wordt terug verwezen naar de woorden 
die de profeet in het eerste hoofdstuk heeft geuit richting YHWH. We onderschrijven echter niet zijn 
gevolgtrekking dat de term dan verwijst naar de woorden van YHWH die later volgen. Het suffix van 
de eerste persoon enkelvoud geeft aan dat de term verwijst naar woorden die Habakuk gesproken 
heeft. Als het geen woorden zijn geweest die geadresseerd waren aan YHWH, dan moeten ze geuit 

zijn aan een medemens. We zullen betogen dat y Ti(x.k;AT verwijst naar het begin van het boek, naar 
de situatie in 1:2-4. Duidelijk is dat de woorden van YHWH in 2:2-5 een antwoord vormen op wat de 
profeet beschrijft in 2:1-2. In deze aanhef ventileert de profeet geen klacht als in 1:2-4, maar hij 
verlangt een nadere openbaring van YHWH. Belangrijk is de vertaling van 2:1b waarbij we kozen voor: 
‘en wat ik zal terugkrijgen op mijn verwijt’. De Septuagint gebruikt hier de term e;legcoj. Deze term 
komt 23 maal voor in de Septuagint waarbij er sprake is van een parallel in MT (5 maal komt de term 
voor in het Boek der Wijsheid, 2 maal in Jezus Sirach, en 1 maal in de Psalmen van Salomo, boeken 

die niet zijn opgenomen in MT). Van de 23 maal is e;legcoj 15 maal de vertaling van tx;k ;AT, 3 maal 

de vertaling van het werkwoord xky en 1 maal de vertaling van h x'ke AT (Hos. 5:9). De betekenis van 

e;legcoj in de Septuagint valt dus voor het merendeel samen met de betekenis van tx;k; AT in MT. 

Als in Spreuken de term tx;k;AT gebruikt wordt, is er veelvuldig sprake van uitingen van YHWH 

richting de mens. Behalve het veelvuldig gebruik in deze betekenis wordt de term tx;k;AT elders in 
MT ook gebruikt voor een verwijt van mens tot mens: Job 13:6, Job 23:4, Ps. 73:14 (72:14 in LXX). In 
Job 23:4, 'Ik zou het recht voor Zijn aangezicht ordentelijk voorstellen, en mijn mond zou ik met 
verdedigingen vervullen' en in Job 23:7, 'Daar zou de oprechte met Hem pleiten; en ik zou mij in 

eeuwigheid van mijn Rechter vrijmaken.' (hier heeft MT het werkwoord xky). Ook in Job 6:26 en 

16:21 heeft de Septuagint e;legcoj waar MT het werkwoord xky gebruikt. Liedke (THAT p. 730) merkt 
op dat de wortel jkh� oorspronkelijk verwijst naar het gerechtsgeding (Jes. 29:21, Amos 5:10, in de 
poort van de stad). Wanneer het gebruikt wordt tegen iemand die onrecht doet, krijgt het de betekenis 
van terechtwijzen. De beide plaatsen in Job geven aan dat de (oprechte) mens met zijn verwijt aan de 
goede kant staat in een geschil tussen mensen onderling. In 2:1 verwijst Habakuk niet terug naar de 
woorden van YHWH in het eerste hoofdstuk, maar naar de situatie in 1:2-4. Als een oprecht profeet 
heeft Habakuk niet een geschil met YHWH, maar hij heeft een geschil met degenen die het recht 
verdraaien. Hij is als profeet verplicht de overtreder van de tora te waarschuwen. In het boek Ezechiël 
zijn er drie parallelle gedeelten, 3:18vv., 33:8vv. en 18:19-29, waarin het volgende wordt gezegd over 
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de houding die een profeet moet aannemen tegenover een overtreder. De profeet moet de overtreder 
waarschuwen om zich te bekeren. Wanneer de overtreder zich bekeert van al zijn zonden en zich 
houdt aan de inzettingen van YHWH, dan zal hij leven en niet sterven (18:21; 33:14,15). Wanneer de 
profeet dit niet doet, dan zal YHWH het bloed van de overtreder eisen van de hand van de profeet 
(3:18). De vertaling van 2:1b kan daarom luiden: en wat ik zal terugkrijgen op mijn terechtwijzing (van 
de overtreder). Habakuk heeft het verlangen een nadere openbaring van YHWH te ontvangen met 
betrekking tot zijn terechtwijzing richting de overtreder(s) van de tora. Dit verlangen is ingegeven door 

de nieuwe situatie die naar voren komt in 2:1a,b. De combinatie van de term tr,m,v.mi in 2:1a met de 

term r Acm' in 2:1b levert problemen op indien men de term tr,m,v.mi in verband brengt met de dienst 

van de priesters, zoals in 2 Kron. 7:6, 8:14 en 35:2 (Sweeney 1991, p. 70). Deze discrepantie 
verdwijnt wanneer men de militaire betekenis van beide begrippen in aanmerking neemt. Habakuk 

bevond zich op een verdedigingswal, waar de term r Acm' naar verwijst, hij bevond zich op de muren 

van Jeruzalem. Ook het werkwoord h pc in 2:1b heeft een militaire connotatie. De situatie is eerder 

gelijk aan die getekend in Jes. 21:6-10, dan dat er een militaire metafoor van de priesterdienst 
gegeven wordt. Wat Habakuk aanschouwde is een belegering van Jeruzalem. Er is een climax in het 
leven van Habakuk gekomen als gevolg van de woorden van YHWH in het eerste hoofdstuk. Habakuk 
heeft in het eerste hoofdstuk geen antwoord gekregen op zijn klacht. Een belegering van Jeruzalem 
heeft hem er toe gebracht de zaak waarvoor hij staat aan YHWH voor te leggen. Johnson (p. 261) 
merkt op dat het beeld dat in 1:5-11 geschetst wordt van de Chaldeeën niet als positief aangemerkt 
kan worden. De Chaldeeën worden afgebeeld als een bitter volk (1:6), verschrikkelijk en vreselijk 
(1:7), geheel voor het geweld komen ze (1:9) en hun kracht houdende voor hun god (1:11). Wat 
betreft de relatie tussen de eerste twee stanzas merkt Johnson op (p. 261): 
When we keep before us the fact that i 5-11 does not picture the Chaldeans in any way in a positive 
light we can see that the passage is not intended to be the solution of the problem raised in i 2-4. 
Rather, the opening complaint of Habakkuk in i 2-4 is a general statement of the injustice experienced 
for generations by Judah at the hand of foreign nations. But now, the prophet learns, the situation is 
becoming worse rather than better. The violence and havoc of the past will reach a climax with the 
coming of the Chaldeans, so that i 5-11 functions as a heightened form of the very complaint in i 2-4. 
This is why the revelation of the coming Chaldeans is presented as something that should cause 
wonder and astonishment (i 5a) and as something utterly incredible (i 5b). Yahweh, rather than 
bringing an answer to the generations-old problem of theodicy, is making the problem more acute by a 
non-fulfillment of his promises which appears to be a paralysis of tôrâ. The possibility that Yahweh 
would not make good his promises leads to the pathetic question of i 13. 
We zijn het eens met Johnson dat het beeld dat door YHWH gegeven wordt van de Chaldeeën 
moeilijk Habakuk bemoedigd kan hebben in de zaak waar voor hij stond. Dat Johnson 1:2-4 ziet als 
een algemene klacht over de situatie in Juda is voor de hand liggend, maar of de oorzaak van die 
klacht gezocht moet worden in de overheersing van vreemde naties betwijfelen we. Habakuk, die 
getuige was van het optreden der Chaldeeën buiten Juda, moet geleefd hebben tijdens koning Josia 
en is ook getuige geweest van diens tragische dood. Koning Josia die de hervormingen in Juda ter 
hand nam na het bewind van Manasse (2 Kon. 21). De dood van koning Josia moet een schok 
geweest zijn voor Habakuk en de daarop volgende regeringen van de koningen Joahaz en Jojakim 
moeten Habakuk teleurgesteld hebben. De situatie in Juda was voor Habakuk meer dan genoeg 
reden om een klacht over te laten horen met betrekking tot het recht. Jojakim had onschuldig bloed 
vergoten (2 Kon. 24:4). Ook de profeten waren hun leven niet zeker onder het bewind van Jojakim; de 
profeet Uria liet hij uit Egypte halen en doden (Jer. 26:20-24). Dit alles gebeurde in de begindagen van 
Jojakims regering toen hij nog een aanhanger was van de farao van Egypte. Toen vernam Habakuk 
van YHWH dat de Chaldeeën kwamen. De openingswoorden van YHWH vertaalden we als volgt: Ziet, 

onder de volkeren en aanschouwt, en verbaast u en verwondert u! Het werkwoord Hmt kan in de qal 
ook de betekenis hebben van geschokt zijn, ontzet zijn, wanneer er iets vreselijks wordt 
waargenomen. Ook het in de Septuagint gebruikte werkwoord qauma,zw kan deze betekenis hebben. 
Deze betekenis van ontzet zijn komen we tegen in Ps. 48:6 en Jer. 4:9. Habakuk wordt niet 
opgeroepen om verbaasd te zijn over het antwoord van YHWH, alsof YHWH iets ongerijmds doet in 
de ogen van de mens, en daardoor de mens geplaatst wordt voor het vraagstuk van de theodicee. 
Habakuk wordt opgeroepen om ontzet te zijn over wat er gebeurt onder de volkeren als een daad van 
YHWH. We kunnen dan 1:5 ook vertalen met: Ziet, onder de volkeren en aanschouwt, kijk rond en 
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wees geschokt. Het was Habakuk niet onbekend dat reeds eerder de profeten aangekondigd hadden 
dat YHWH Juda zou straffen (2 Kon. 21:10-12,14): 

‘10. Toen sprak de HEERE door den dienst van Zijn knechten, de profeten, zeggende: 
11. Dewijl dat Manasse, de koning van Juda, deze gruwelen gedaan heeft, erger doende 
dan al wat de Amorieten gedaan hebben, die voor hem geweest zijn, ja, ook Juda door 
zijn drekgoden heeft doen zondigen; 12. Daarom, alzo zegt de HEERE, de God Israëls: 
Ziet, Ik zal een kwaad over Jeruzalem en Juda brengen, dat een ieder, die het hoort, 
beide zijn oren klinken zullen. ... 14. En Ik zal het overblijfsel Mijns erfdeels verlaten, en 
zal ze in de hand hunner vijanden geven; en zij zullen tot een roof en plundering worden 
al hun vijanden.’ 

De woorden van YHWH moeten Habakuk met vrees vervuld hebben, wetende dat de straf van YHWH 
aanstaande was. Deze vrees moet tot grote hoogte zijn gestegen toen koning Jojakim zich afkeerde 
van Nebukadnezar (2 Kon. 24:1). Uit het tweede spreken van Habakuk, 1:12-17, blijkt deze vrees uit 
de openingsvraag en zijn instemming dat YHWH komt met een oordeel over Juda. Habakuk was 
bevreesd voor het lot van de rechtvaardige binnen Juda. In de stanzas 3 en 4 pleit hij voor de 
rechtvaardige door te wijzen op het meedogenloos handelen van de Chaldeeën. Dat de rechtvaardige 
ook zou kunnen lijden onder de roede van YHWH is geen ongerijmdheid bij de profeten in MT. De 
latere profeet Ezechiël, die werd weggevoerd na de inname van Jeruzalem door Nebukadnezar in 597 
v. C., verhaalt in zijn oordeelsprofetieën over Jeruzalem en Juda, Ezech. 1-24, over het uitroeien van 
de rechtvaardige en de goddeloze door YHWH (Ezech. 21:3-4). Er volgt geen antwoord meer op de 
bezorgdheid die Habakuk uitte aan YHWH. Boven gaven we aan dat in het begin van hoofdstuk twee 
de bezorgdheid van Habakuk tot een climax is gekomen, doordat hij waarschijnlijk getuige is geweest 
van een belegering van Jeruzalem. Hij heeft zijn zaak aan YHWH voorgelegd om toch van Hem een 
antwoord te krijgen hoe het met de rechtvaardige zal aflopen. Dit antwoord kwam er in de vorm van 
een gezicht, waarin Habakuk de verzekering kreeg dat de rechtvaardige zal leven. De rechtvaardige 
zal leven ondanks het komende optreden van hem wiens verlangen niet oprecht is, die zijn ziel wijd 
open doet als het graf en niet zat wordt. Zoals eerder opgemerkt, vertoont 2:4-5 gelijkenis met 1:11-
17, waaruit we concludeerden dat hier verwezen wordt naar de Chaldeeën. Deze scherpe tekening 
van de Chaldeeën en wat er volgt in de wee-uitspraken in 2:6-17, behoeft niet in tegenspraak te zijn 
met de woorden van YHWH in 1:5-6. Eerder had Jesaja een wee uitgeroepen over de Assyriërs die 
eveneens een tuchtroede waren in de hand van YHWH (Jes. 10:5vv.): ‘Wee den Assyriër, die de 
roede Mijns toorns is, en Mijn grimmigheid is een stok in hun hand!’ Dat in het gezicht gesproken 
wordt over de Chaldeeën wordt ook duidelijk als we de omstandigheden van Habakuk nader proberen 
te duiden. Habakuk moest de inhoud van het gezicht opschrijven op een tableau, waaruit we kunnen 
concluderen dat het gezicht niet alleen voor hem bestemd is. De geadresseerden worden opgeroepen 
een korte tijd geduld te hebben (2:3) en dan zullen ze er getuigen van zijn, dat hij, wiens verlangen 
niet oprecht is, in zijn huis niet blijft en de volkeren komt vergaderen (2:5). In 2 Kon. 24:10-14 wordt 
verhaalt over de inname van Jeruzalem en de wegvoering van koning Jojachin en het ganse volk naar 
Babel door koning Nebukadnezar. Dit vond plaats in het achtste jaar van koning Nebukadnezar, 597 
v. C., een jaar later na de vorige belegering tijdens koning Jojakim (2 Kon. 24:1) en waarover de 
kroniek van Nebukadnezar verhaalt. Habakuk heeft het gezicht waarschijnlijk gekregen tijdens of vlak 
na de belegering van Jeruzalem door de Chaldeeën, Syriërs, Moabieten en Ammonieten in het 
zevende jaar van koning Nebukadnezar, 598 v. C., waarbij een relatief geringe wegvoering plaats 
vond. Het gezicht is gericht aan hen die niet zijn weggevoerd en maakt gewag van een nieuwe, 
aanstaande belegering en wegvoering onder leiding van koning Nebukadnezar. Dit wordt ook duidelijk 
uit de woorden 'hij is een trotse man, en die in zijn woning niet blijft', die in contrast staan met Ps. 
112:3, 'In zijn huis zal have en rijkdom wezen; en zijn gerechtheid bestaat in eeuwigheid', en waarmee 
nogmaals wordt onderstreept dat het verlangen van Nebukadnezar niet oprecht is. Nebukadnezar 
voerde immers in 597. v. C. niet alleen een groot deel van de bevolking weg maar nam tevens al de 
schatten van het huis des HEEREN (2 Kon. 24:13) mee naar Babel. Dat het gezicht gericht is tot hen 
die in Jeruzalem bleven na de wegvoering van 598 v. C. blijkt waarschijnlijk ook uit 2:2c, waar gezegd 
wordt dat hij die de woorden op het tableau leest gaat rennen, men wordt opgeroepen om Jeruzalem 
te verlaten en zo de komende wegvoering te ontlopen. 

5.2 Eindconclusie 
Het wel en wee van de rechtvaardige binnen Juda staat centraal bij Habakuk, en een ieder die door 
zijn hoogmoedig optreden een bedreiging vormt voor de rechtvaardige, dat is zonder rekening te 
houden met YHWH, is een overtreder. Habakuk is begaan met de rechtvaardige die te lijden heeft 
onder het onrechtvaardig handelen van een overtreder. In de aanvang van het eerste hoofdstuk wordt 
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zeer waarschijnlijk gesproken over koning Jojakim als een overtreder van de tora. Het is een last voor 
Habakuk, en deze last neemt toe nadat YHWH heeft kenbaar gemaakt dat Hij de Chaldeeën als een 
tuchtroede zal zenden tot Juda. Immers de Chaldeeën worden afgespiegeld als een meedogenloos 
volk en Habakuk is bevreesd dat ook de rechtvaardige hieronder zal lijden. Habakuks spreken in het 
eerste hoofdstuk moet niet gezien worden in het kader van een theodicee, zoals Sweeney beweert, 
maar als een pleiten voor het lot van de rechtvaardige. Habakuk heeft wel moeite met de woorden van 
YHWH, maar hij erkent dat YHWH in Zijn recht staat de Chaldeeën als tuchtroede te gebruiken (1:12). 
Dit is de teneur van het eerste hoofdstuk. In het tweede hoofdstuk verandert de toon. Habakuk wil van 
zijn last af en legt zijn zaak voor aan YHWH. Dit doet hij nadat de schrik hem om het hart slaat 
wanneer hij getuige is van de belegering van Jeruzalem in 598 v. C. door een coalitie van oude 
vijanden van Juda. Als Habakuk zijn zaak voorlegt aan YHWH gelijkt hij op Abraham ten tijde van de 
aangekondigde ondergang van Sodom en Gomorra, Gen. 18:23: 'Zult Gij ook den rechtvaardige met 
den goddeloze ombrengen?'. In een gezicht krijgt Habakuk een positief antwoord van YHWH, namelijk 
dat de rechtvaardige zal leven ondanks het toekomstige optreden van de Chaldeeën, waarbij zij zullen 
overgaan tot een grote wegvoering. Habakuk slaat nu een andere toon aan doordat zijn vrees over het 
lot van de rechtvaardige is weggenomen, immers YHWH heeft gezegd dat ze zullen leven, en 
Habakuk gaat over tot het uitspreken van een aantal wee-uitspraken over de Chaldeeën. Het tweede 
hoofdstuk grijpt terug op het begin van het eerste hoofdstuk, maar het spreken van YHWH en de 
reactie van Habakuk op de woorden van YHWH zijn nu anders. We kunnen nu ook concluderen dat 
de aanhef van het eerste hoofdstuk ook alleen betrekking heeft op het eerste hoofdstuk. De eerste 
twee hoofdstukken van Habakuk staan niet in het teken van de theodicee, maar laten zien dat de 
presentie van een aantal rechtvaardigen binnen de muren van Jeruzalem van belang is. Net als in het 
verhaal van Abraham is ook in het boek Habakuk het woord 'rechtvaardige' een sleutelwoord. 
Blijkbaar is het aantal rechtvaardigen binnen Jeruzalem nog groot genoeg en gaat YHWH nog niet 
over tot de verwoesting van de stad, iets wat later wel zal gebeuren. Jagersma (p. 213) merkt met 
betrekking tot de geschiedenis van Abraham in Gen. 18:17-23 op: ‘De tien rechtvaardigen die in 
Sodom niet te vinden waren, ontbraken op het beslissende ogenblik ook in het Jeruzalem van 587/586 
voor het begin van onze jaartelling. Een dergelijke absentie van rechtvaardigen zal in elke tijd voor 
iedere 'plaats' catastrofale gevolgen hebben’. Dit was ook de boodschap van het gezicht dat Habakuk 
in 598 v.C. kreeg. 
Habakuk handelt niet in tegenspraak met de woorden van Jeremia 27. De woorden van Jeremia om 
zich te onderwerpen aan Nebukadnezar (27:12) zijn gericht tot de latere koning Zedekia. Habakuk 
behoorde ook niet tot degenen waarover Jer. 18:14 spreekt: 'Hoort dan niet naar de woorden der 
profeten, die tot u spreken, zeggende: Gij zult den koning van Babel niet dienen; want zij profeteren u 
valsheid.' Habakuk pleitte voor de rechtvaardige in de nadagen van koning Jojakim. De wee-
uitspraken van Habakuk aan het adres van de Chaldeeën zijn in overeenstemming met Jer. 25:12-14, 
die onrechtvaardig handelt zal vergeld worden naar zijn werken, ook al is hij een tuchtroede in de 
hand van YHWH. 
In het boek Habakuk is er duidelijk sprake van de straffende YHWH, want de profeet erkent dit. In 
tegenstelling tot het standpunt van Sweeney is de straffende YHWH dus wel degelijk aanwezig bij 
Habakuk en neemt de profeet ook niet een ander standpunt in dan zijn tijdgenoot Jeremia. Hierdoor is 
het boek Habakuk nog steeds thematisch te plaatsen in de rij van de twaalf kleine profeten. House, in 
The Unity of the Twelve, omschrijft de eenheid van de twaalf kleine profeten als volgt (p. 74): The 
Twelve are structured in a way that demonstrates the sin of Israel and the nations, the punishment of 
the sin, and the restoration of both from that sin. House onderscheidt een punishment-sectie 
bestaande uit de boeken Nahum, Habakuk en Zephanja. Nahum beschrijft de straf van Ninevée als 
een teken voor alle volkeren. Over het motief van de straf in Nahum en Habakuk zegt House (p.93): If 
Nahum left any doubts about the punishment of the foreign nations, Habkkuk relieves them. Even 
migthy Babylon, successor to Assyria as the major threat to Israel's security, has sinned and thereby 
come under God's wrath and judgement. The book also mentions the threat of punishment looming 
over the covenant people. They can, and will, suffer for their sins. De boven gegeven interpretatie van 
de eerste twee hoofdstukken van Habakuk passen binnen de door House gedefinieerde structuur met 
zijn punishment-sectie. Dat Habakuk zich zorgen maakt over het lot van de rechtvaardige onder de 
tuchtroede van YHWH, maar uiteindelijk de verzekering krijgt dat de rechtvaardige zal leven, verleent 
aan het boek Habakuk een nog explicietere scharnierfunctie dan in de thematische rangschikking van 
House en Sweeney naar voren komt. Habakuk, als inleiding op Zephanja, die Jeruzalem oproept om 
YHWH te gehoorzamen om niet gestraft te worden, geeft hoop voor hen die een rechtvaardig leven 
leiden in de ogen van YHWH. 
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