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Avondmaalsdienst 
Voorganger:Ds Laseur (wijkpredikant) 
Thema: En Toch! 

Preek 
Prediking  n.a.v. : Habakuk 3: 17a, 18, 19a 
Al zal de vijgenboom niet bloeien...- toch zal ik juichen voor de Heer, jubelen voor de God die 
mij redt. God, de Heer, is mijn kracht. 
  
Gemeente van onze Here Jezus Christus, 
  
Achter ons huis staat een kweeperenboom. Dertig jaar geleden geplant op verzoek van mijn 
voorganger. Tien jaar geleden was hij op sterven na dood. Vorig jaar tijdens het studieverlof 
nam-ie zoete wraak. Droeg hij zwaarder en rijker dan ooit. Dit jaar is ‘t allemaal 
mondjesmaat. De oogst valt soms tegen.  
  
Daaraan moest ik denken bij dit stuk uit Habakuk waar de profeet zich afvraagt wat de oogst 
van het geloof is, als het tumult losbarst (vs.2). Voor Israël in de persoon van een vijand, die 
niets op zijn plek laat.  Eigen kunnen en kracht aanbiddend. Alsof er géén God is die allen die 
kracht geeft (Dt.8:17).  
  
Maar ondanks zware tijden, die Habakuk voorziet, zegt hij: Al zal de vijgenboom níet 
bloeien... Anders gezegd: ‘Al heb ik geen cent meer en ben ik stadsbankier: en tóch zal ik 
juichen voor de Heer. Al moet ik wonen in het kleinste krot: en tóch zal ik jubelen voor de 
God, die mij redt. Hij is mijn kracht.  
  
Maar waaruit bestaat vaak ‘onze kracht’? Niet zelden uit vormen van krampachtige 
zelfhandhaving. Tegenover God. Tegenover elkaar. Op basis van: Kijk wat ik heb en wat ik 
kan. Terwijl God eerst kijkt naar wie en hoe we zijn. Maar wáár zijn gelovigen, die vrucht 
dragen uit kracht van de Geest…?   
  
Mensen, die niet langer meer voor zichzelf leven. Door te beginnen met God! En daarmee 
het verschil maken, zeggen wij tegenwoordig. Héél de schepping snakt ernaar, zegt de 
apostel Paulus. Als we letten op de omstandigheden, zeggen we: ‘Dat gaat ‘m níet worden!’ 
En wat zegt ‘t geloof: En tóch! 
  
Kijk, zegt Habakuk, dát maakt me blij. En dat word ik helemaal door  Meerdere Habakuk: 
Jezus. In Hem, de Gezalfde, omhelst God ons tot redding. Zoals moeder haar kind nà 
teleurstelling. Eerst zegt ze: ‘Wat bén je d’r voor één!’ Later: ‘En tóch blijf je mijn jongen!’ 
Dat is H.A.: vijgenboom én Wijnstok! 
Amen. 


