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Gemeente van Christus, 

 

De herfst heeft 2 gezichten. Er is de uitbundige kant, de kant van de intense herfstkleuren. De 

blijdschap van de oogst, de overvloed, de schuren die worden gevuld, de reserves aangelegd voor de 

winter. In de protestantse traditie vieren we op de eerste woensdag in november dankdag, komende 

woensdag dus. Een dag die je bepaalt bij de seizoenen, bij de cyclus van de landbouw, waar we ons 

lang niet altijd meer zo bewust van zijn. Een dag om dankbaar te kijken naar wat je hebt gekregen, je 

handen te laten vullen, te delen ook van je overvloed. Het goede leven. 

En tegelijkertijd is er dat andere gezicht van de herfst. De bladeren laten los, dwarrelen neer, waaien 

weg, vergaan. Het leven glipt je uit de vingers, het wordt koud en nat buiten, je trekt je meer terug, 

naar binnen. Binnen in je huis, maar misschien ook binnen in jezelf. November is ook de maand 

waarin we onze gestorven geliefden gedenken, Allerheiligen, Allerzielen, en Eeuwigheidszondag over 

een paar weken. Hoort die kant van de herfst ook bij het goede leven? Wat is goed leven, wat is 

mislukt leven? 

Dankdag is gemakkelijk te vieren als je met volle teugen geniet, als je met volle handen staat. Als het 

je goed gaat. Maar wat betekent dankdag dit jaar voor ons? Het leven is op dit moment niet 

onbezorgd. We voelen dat allerlei zekerheden ons uit de vingers glippen. We kunnen zomaar ziek 

worden. Veel mensen staan onder geweldig grote druk, bijvoorbeeld mensen die in de zorg werken,  

maar ook op andere plaatsen. Mensen verliezen hun baan, hun inkomen. We missen contacten, 

ontmoetingen. En het is zo groot, een pandemie, zo moeilijk beheersbaar. Wat doet dat met ons? Al 

die dingen waar we aan gehecht zijn, als blaadjes vallen ze af, waaien ze weg. En wij, blijven we 

overeind, als de stam van de boom, of waaien we ook om, bij de volgende windvlaag? Hoe vinden we 

houvast, stevigheid? 

Als je leest over levenskunst, ook breder dan de christelijke traditie, ook door mensen die zich niet 

religieus noemen wordt dankbaarheid hoog gewaardeerd. Als je googelt op dankbaarheid kom je 

heel veel tegen. Bijvoorbeeld onderzoek dat dankbaarheid bijdraagt aan geluk. Let op: niet andersom 

dus, als je gelukkiger bent ben je ook meer dankbaar. Nee, als je de kunst verstaat om dankbaar in 

het leven te staan, dan voel je je ook gelukkiger. En vaak zijn mensen die zo dankbaar zijn en er zo 

ook over spreken heel aangenaam gezelschap.  

Je kunt dankbaarheid oefenen. Misschien ken je zulke oefeningen wel, heb je er zelf ook ervaring 

mee. Iedere avond bijvoorbeeld bewust een paar dingen opschrijven waar je dankbaar voor bent. Er 

zijn speciale dankboekjes voor te koop. Een brief schrijven aan iemand, om die te bedanken, en die 

brief dan voor te lezen. Het zijn goede en zinvolle dingen om te doen. Als je nadenkt waar je 

dankbaar voor bent aan het eind van de dag helpt je dat om goed en positief te kijken. Vaak zit die 

dankbaarheid dan juist in dingen die we gewoon noemen, maar die natuurlijk helemaal niet zo 

gewoon zijn. Boodschappen kunnen doen. Een leuke film kijken. Samen aan tafel zitten. Met iemand 

lachen. Je kunt ook nadenken over het adres van je dankbaarheid. Als je iemand een brief schrijft om 

die te bedanken, is het adres duidelijk. Als je dankbaar bent voor prachtige herfstbladeren in de zon 

is dat adres misschien minder duidelijk. Of juist wel, want misschien zeg je wel heel natuurlijk: ik 

dank God hiervoor. Dat kan diepgang geven aan je dankbaarheid. 



Je kunt je oefenen in dankbaarheid, maar er is misschien ook wel een grens aan. Risico van zulke 

oefeningen kan zijn, dat ze heel erg uit jezelf moeten komen. Dat die lijstjes die je MOET maken een 

zware druk op je leggen. Dat het je gewoon niet lukt om dankbaarheid te ervaren. Niet alles is 

maakbaar. Dat brengt me bij Habakuk. 

Vandaag leggen we ons oor te luister bij de stem van die profeet, Habakuk. Over hem is weinig 

bekend. Het korte boek Habakuk in de Bijbel telt 3 hoofdstukken met wat summiere 

aangrijpingspunten. Waarschijnlijk leefde Habakuk in dezelfde tijd als waarin ook ongeveer Daniël 

leefde, zo rond 600 voor Christus.  

Het boek Habakuk is een soort doorgaande dialoog tussen Habakuk en God. Hoofdstuk 1 begint met 

een klacht van Habakuk. ‘Hoe lang nog, Heer, moet ik om hulp roepen en luistert u niet’. Hij beklaagt 

zich over het onrecht en geweld in Juda. God antwoordt dat vanwege dit onrecht Juda bezet zal 

worden door het volk van de Chaldeeën, de Babyloniërs. Dit middel lijkt Habakuk erger dan de kwaal, 

dat spreekt hij dan ook uit, en hij vraagt om Gods mededogen. Dan volgt opnieuw een antwoord van 

God, die een beeld schetst dat uiteindelijk zijn volk zal worden gered en dat recht en vrede zullen 

worden hersteld. Met een mengeling van angst en hoop hoort Habakuk dat aan. 

Dat horen we terug in hoofdstuk 3 vers 16, die we net ook hebben gelezen. ‘Ik hoorde dit alles’, zegt 

Habakuk, ‘en ik beefde van binnen, ik vernam het en mijn lippen trilden. Mijn botten waren 

aangevreten, ik stond te trillen op mijn benen, wachtend op de dag van het onheil, de dag dat u 

optrekt tegen het volk dat ons aanviel’. Habakuk voorziet wel dat er nog heel wat geweld en onheil 

zal volgen, dat het goede leven niet zomaar haar loop hervat. 

Het is belangrijk om dit tot je te laten doordringen, om te beseffen dat die laatste woorden van 

Habakuk, waarmee het hoofdstuk eindigt, niet zomaar gemakkelijke woorden zijn. Het zijn woorden 

die klinken in een diepe crisis, tegen een achtergrond van angst en geweld. En toch klinken ze, als 

een lied, als een psalm. Een lied waarmee Habakuk misschien zichzelf ook wel moed inzingt.  

Al zal de vijgeboom niet bloeien, al zal de wijnstok niets voortbrengen.  

De vijgeboom en de wijnstok, ze staan in de joodse traditie symbool voor vrede, en voor het goede 

leven, met wijn en zoete vruchten. 

Al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akkers staan. Geen olie, geen 

brood, geen voedsel, geen olie ook die als geneesmiddel kan worden gebruikt, als verlichting. 

Al zal er geen schaap meer in de kooien zijn, geen rund meer binnen de omheining. Alle inkomsten 

en voedsel worden schaars, het land wordt niet meer bewerkt en brengt niets meer op. Alle 

bestaanszekerheid, en alles wat het leven vrolijk maakt, alles glipt Habakuk en zijn volksgenoten uit 

de vingers. Hun handen zijn leeg.  

En toch ….en toch, zegt Habakuk, zal ik juichen voor de Heer, jubelen voor de God die mij redt. God 

de Heer is mijn kracht.  

Die woorden zijn de sleutel, die uitdrukken hoe Habakuk houvast vindt en stevigheid. Hoe hij 

overeind blijft. Hij vertrouwt erop dat in de moeilijkste omstandigheden God zijn kracht is en blijft.  

Het kan heel goed zijn dat deze woorden van Habakuk al een bestaand lied waren, bekend in de 

liturgie, dat wordt door veel Bijbelwetenschappers gesuggereerd. Ik vind dat eigenlijk wel een mooie 

gedachte, te bedenken dat Habakuk dan deze woorden nu in de mond neemt. Dat hij zich als het 

ware laat meenemen in die nooit ophoudende stroom gebeden en liederen, die al lang voor hem 

hebben geklonken en die ook zullen blijven klinken als hij er zelf niet meer is.  



Het is een stroom van lofprijzing en van dankbaarheid die groter is dan jouw leven. Die zich niet laat 

stoppen door de moeilijkste omstandigheden.  

Misschien ben je zelf niet altijd in staat om die woorden te zeggen, vanuit je zelf. Als er zo weinig 

reden lijkt voor dankbaarheid, als je leven mislukt voelt. Als je jezelf voelt wankelen, omdat er zoveel 

van je wordt verwacht, omdat je zoveel bent kwijtgeraakt. Als je je angstig voelt, wanhopig. Als je zo 

verlangt naar zoete vruchten en wijn, naar het onbezorgde leven, het goede leven.  

Misschien voelde Habakuk zich soms ook wel stilvallen, benam de angst hem de adem en de 

woorden. En toch hervindt hij de kracht om te zingen. Om zich op God te richten, soms met een 

klacht op de lippen, maar ook met een lied, woorden van diep vertrouwen. Dankbaar voor die kracht 

van God, die hem kracht geeft, die hem redt.  

Zo wil ik deze woorden van Habakuk vandaag graag aan jullie en ook aan mezelf meegeven. In de 

hoop dat we dankbaarheid kunnen ervaren in ons leven, dat we die dank ook uitspreken, naar 

andere mensen, naar God. Dat woorden van dankbaarheid en lofprijzing klinken, in ons, en om ons 

heen. Als dragende kracht in ons leven. 

Amen 


