
 

Habakuk 
…nogtans 

 



Ewige God 

Elke dag as ek stap tussen lanings platane,  

wat met hul grys stamme en takke staan 

soos are teen die besondere blou lug, 

met hope-hope bruin blare langs die strate 

wat wag vir iemand om dit weg te vee –  

dan wens ek U wil aan my verskyn : 

soos toe U by Abraham gekuier het in die tent, 

en met Moses gepraat het op die berg, 

en Elia deur ‘n engel laat laaf het in die woestyn. 

Soms voel dit in my so winters soos droë blare in hope, 

en bekruip die koue my van alle kante. 

Maar ek soek U nabyheid, u Teenwoordigheid 

en weet U is vir my wat U vir Moses en Dawid was –  

U is nog altyd wat U is : ‘n vuurgloed in die nag 

en ‘n melodie wat onder die vriesende sterrehemel opklink 

oor wat die mens is dat U hoegenaamd aan ons dink 

en ons boonop U kinders maak. 

 

U roep ons dikwels om nader te kom 

en te ervaar dat U vir ons goed is.  

U ontmoet ons op baie plekke in ons pad 

en doen vir ons wonders – sommige waarvan 

ons nie mooi weet nie, maar dit as vanselfsprekend beskou. 

Vernuwe my emosies en my hart, al is dit winter buite. 

Maak my vrolik soos Dawid toe hy voor die ark gedans het, 

en leer my om altyd aan U te dink as my Vader 

wat elke dag sorg, en met my op pad is na ‘n nuwe lente. Amen 

- Izak de Villiers 

 



Skrifgedeelte Habakuk 1 

1Die boodskap wat die profeet Habakuk in ’n visioen ontvang het. 

 

Habakuk se klag 

2Here, hoe lank moet ek nog 

roep om hulp? 

U luister nie na my nie. 

“Geweld!” roep ek baie hard, 

maar U red my nie. 

3Waarom laat U my die onreg 

en die ellende om my sien? 

Waar ek ook al kyk, 

sien ek vernietiging en geweld. 

Ek is omring deur mense 

wat daarvan hou 

om te stry en te baklei. 

4Die wet het sy krag verloor 

en is onbruikbaar. 

Reg seëvier ook nie in die howe nie. 

Daar is baie meer goddelose mense 

as dié wat reg doen. 

Daarom is die regsuitsprake verdraaid. 

 

Aantekeninge 

1Die boodskap wat die profeet Habakuk in ’n visioen ontvang het. 

Almal wat saamluister kan verseker wees dat die woorde wat nou kom, woorde is wat 

van God af kom. God staan op die punt om in te gryp. 

Daar word eintlik baie min oor Habakuk self gesê. Hy word bloot net die profeet 

Habakuk genoem, want hy staan in ‘n besondere verhouding met God.  

 

 



2Here, hoe lank moet ek nog 

roep om hulp? 

U luister nie na my nie. 

“Geweld!” roep ek baie hard, 

maar U red my nie. 

3Waarom laat U my die onreg 

en die ellende om my sien? 

Waar ek ook al kyk, 

sien ek vernietiging en geweld. 

Ek is omring deur mense 

wat daarvan hou 

om te stry en te baklei. 

4Die wet het sy krag verloor 

en is onbruikbaar. 

Reg seëvier ook nie in die howe nie. 

Daar is baie meer goddelose mense 

as dié wat reg doen. 

Daarom is die regsuitsprake verdraaid. 

 

Hoe lank nog Here? en Waarom laat U toe dat ek die onreg en ellende raaksien?  

Vir baie van ons is dit bekende woorde. Habakuk begin hierdie tweegesprek met God 

met ‘n klag. Habakuk praat maar dit voel nie asof God hoor nie. Hy bid maar kry 

geen antwoord nie. Dis die woorde van ‘n gelowige mens wat voel asof God afwesig 

is. Sy moedeloosheid en wanhoop kom in hierdie woorde na vore.   

Het jy al hierdie soort vrae gevra en emosies beleef?  

Die tyd waarin ons leef bring sy eie vrae en belewenisse. Daar is raakpunte met 

Habakuk, maar ons leef ook andersins in ‘n baie uitdagende tyd. 

Neels Jackson het hierdie gedig geskryf om iets hiervan te verwoord : 



 

 

 

Die tyd waarin ons is, stel baie uitdagings aan ons elkeen. Vir sommige opdraandes is 

ons gereed en ander moet ons so in die verbygaan leer hanteer. Oor sommige dinge 

het ons beheer en ander is net té groot om iets aan te doen.  

Dit lyk asof Habakuk laasgenoemde ervaring gehad het – as hy na die wêreld om 

hom kyk, sien hy ‘n klomp dinge wat hom ontstel. Die beeld wat Habakuk van die 

samelewing skets is so bekend. Alhoewel dit nie oor ‘n pandemie gaan nie, is dit ‘n 

samelewing in chaos. Daar gebeur dinge wat ook aan ons bekend is: onderdrukking, 

geweld en ellende neem oor. Daar is totale verval in die samelewing met geen sosiaal-

etiese norme en waardes nie.  

Die mense leef asof God nie bestaan nie en die samelewing raak al hoe sieker.  

Dit raak ‘n bose kringloop: hoe sieker die samelewing, hoe stiller raak God se stem. 

Die wet het ook nie meer krag nie – hierdie verwys na die wet van God wat aan die 

samelewing moet rigting gee. Maar ook dit het geen effek nie. Mense doen net wat 



hulle wil en dit lyk asof die slegte mense die oorhand kry oor die goeie mense. Op 

hierdie manier word die reg verkrag en word dit ‘n samelewing sonder norme.  

Habakuk worstel met God oor die lewensvrae van sy dag. Hy sukkel om sin te maak 

van dit wat voor sy oë afspeel. Hy kan nie verstaan hoe dinge so verskriklik verkeerd 

kan loop nie. Waar is God in al die chaos? 

 

Ons voel die woorde van Habakuk aan ons lyf… 

As ons vandag oor ons samelewing kon gesels… wat druk op jou hart? Wat is die 

dinge wat jy raaksien wat jou wil laat uitroep : “Waarom Here? Hoekom Here?” 

Wat is die dinge wat jou ontstel?  

Om gelowig te wees in hierdie tyd, beteken dat daar Iemand is by wie ons ons harte 

kan uitstort. Ons kan met God praat oor die ellende en smart om ons.  

Wil jy nie soos Habakuk ‘n klaaglied vir God skryf nie? Praat oor dit wat jy raaksien 

in die wêreld :  

‘n Klaaglied 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Hoe sal ‘n NOGTANS-geloof lyk in hierdie tyd waarin ons leef?  



 

 

 

 

Here,  

U voel aan wat in my is 

U weet hoe lyk my binne-wêreld 

en U hoor my uitroep oor die buite-wêreld 

Praat met my in woorde en stilte 

Dankie dat ek nie alleen is nie 

maar na U toe kan draai in al die seisoene van die 

lewe. Amen 


