
 

Habakuk 
…nogtans 

Opgestel deur Ds Lizl-Louise Schoeman 

NG Gemeente Monumentpark 



Here, ons Here  

Waarheen sou ek kon gaan om u Gees te ontwyk? 

Ek kruip weg agter ‘n masker afgesluit in my woonplek 

Waarheen sou ek kon uitwyk om aan u teenwoordigheid te ontvlug?  

Ek wil nie meer nuus kyk nie want ek is versadig van slegte nuus 

Gaan ek op na die hemel toe, is U daar;gaan lê ek in die doderyk, 

is U ook daar! 

Ek is opgehuil en moeggeskrik oor elke geliefde wat sonder waarskuwing weggeruk is 

uit hierdie lewe 

Vlieg ek met die daeraad na die ooste, 

Ek wens dikwels ek kan wegvlug uit al die ellende 

of gaan woon ek in die verre weste, 

Ek wil graag my tentpenne inslaan in ‘n land van rus en lewe 

selfs daar sal U hand my lei, u regterhand my ondersteun. 

 

Here, ons Here, 

Ek sukkel-leef  

Ek ween  

Ek alleen 

Ons saam 

 

Here, onse Here 

Waarheen sou ek kon gaan om u Gees te ontwyk? 

Amen 

 

 



Skrifgedeelte Habakuk 1 

Die Here se antwoord 

5Die Here het geantwoord: 

“Kyk na die nasies en staan verbaas! 

Let op en staan verstom! 

Ek doen iets in jou leeftyd, 

iets wat jy nie sou glo 

as iemand anders jou dit vertel nie. 

6Ek laat toe dat die Galdeërs 

die nuwe wêreldmag word. 

Hulle is wreed en gewelddadig, 

’n nasie wat die wêreld 

deurkruis om ander se woonplekke 

af te neem. 

7Hulle is bekend 

vir hulle verskriklike wreedheid. 

Hulle doen net wat hulle wil 

en niemand kan hulle keer nie. 

8Hulle perde is vinniger as luiperds. 

Hulle is vurige mense, 

erger as wolwe teen skemeraand. 

Soos arende 

duik hulle neer op hulle prooi. 

9“Hulle beur vorentoe, 

gereed vir geweld. 

Hulle leërs kom aangestorm 

soos ’n wind uit die woestyn. 

Hulle versamel krygsgevangenes 



soos sand. 

10Hulle maak ’n bespotting 

van konings 

en lag regeerders uit. 

Al die vestings minag hulle. 

Teen die mure 

stapel hulle grondwalle op 

en neem die vestings in. 

11Hulle swiep verby soos die wind, 

en verdwyn. 

Maar hulle is skuldig, 

hulle verafgod hulle eie krag.” 

 

Aantekeninge 

Het jy al ooit gebid dat die Here jou in ‘n situasie moet help en dan lyk dit asof God 

jou gebed heeltemal anders beantwoord as dit waarvoor jy gevra het? Ons het soms 

‘n gedagte in ons koppe wanneer ons bid oor die antwoord van ons gebed. Amper 

asof ons weet wat ‘n goeie antwoord is en dan bid en dink dat dit werklik wonderlik 

sal wees as die Here ook by ons idee kan inval en dit laat gebeur.  

Wanneer dinge dan nie so mooi uitwerk soos ons gevra het nie, kan dit nogal ‘n groot 

teleurstelling wees. Habakuk het so ervaring met God gehad. 

Hy hoop dat die goddeloses vernietig sal word en vra dat die Here sal ingryp. In die 

tweegesprek tussen hom en God verseker die Here hom in die eerste plek dat Hy 

gaan optree en verder dat Hy op ’n onverwagse manier gaan ingryp. Maar nie op die 

manier wat Habakuk verwag nie – eintlik op ‘n heel skokkende manier.  

Die manier waardeur God gaan werk is deur Habakuk se vyande – die magtige 

oorlogsmasjien van die Galdeërs (Babiloniërs). Hierdie volk is besig om die hele 

wêreld voor hulle plat te vee. Niemand kan teen hulle weerstand bied nie. En die 

Here gaan hulle laat kom om teen Sy eie volk op te tree.  



Die Here gaan die Galdeërs gebruik om af te reken met die slegte dinge wat Sy volk 

Juda doen. Dit was nie regtig die antwoord wat Habakuk wou hoor nie. 

Die Here sê dat Habakuk mooi moet kyk en oplet. Hy gaan dinge met sy eie oë sien 

en dan moet hy dit nie toeskryf aan toevalligheid of bloot die verloop van die 

geskiedenis nie. Habakuk moet besef – dit is die Here wat hier aan die werk is. En die 

manier hoe die Here werk, gaan aanvanklik nie veel sin maak nie.  

Die Galdeërs word in beeldryke taal beskryf. Hulle is wreed en gewelddadig en 

gereed om ander se woonplekke vir hulleself te vat. Hulle doen net wat hulle wil en 

niemand kan hulle keer nie. Selfs sterk vestings is nie genoeg om hulle buite te hou 

nie. Maar hulle grootste eienskap is ‘n onversadigbare verslaafdheid aan geweld. Dit 

het hulle god geword. 

Hierdie “antwoord” van die Here is beswaarlik wat Habakuk in gedagte gehad het. 

Dis voel nie soos ‘n antwoord op sy vraag nie en dit maak hom eintlik net nog meer 

deurmekaar.  

 

Ons voel die woorde van Habakuk aan ons lyf… 

Habakuk moes leer:  

1) Die Here antwoord nie sy aanvanklike gebed nie 

‘n Deel van Habakuk se aanvanklike stryd was dat hy bid maar dit voel nie of God 

hoor nie. Nou antwoord die Here en dit maak nie sin nie. Tog is Habakuk nie afgesny 

van God nie. Sy moed om tot God te nader was nie misplaas nie. Hy mag vra en hy 

mag wonder hoekom antwoord die Here hom nie, juis omdat hy in opregtheid soek 

na ‘n antwoord.  

Hy gooi egter nie tou op nie. Habakuk praat weer met die Here en hiermee plaas hy 

weer sy vertroue in God.  

 

 

 



2) Die Here is aan die werk al is dit nie duidelik sigbaar vir ons nie 

Habakuk het op sy onmiddelike omstandighede gefokus en nie die groter prentjie 

raakgesien nie. God herinner hom dat daar nie net een perspektief is nie en dat die 

lewe veel groter is as net dit wat die profeet ervaar.  

Ver weg in Babilon is daar dinge besig om te ontwikkel wat ‘n uitwerking op die hele 

gang van die geskiedenis sou hê. 

God kan ook die dinge wat vir ons glad nie sin maak nie, gebruik om Sy doel te 

gebruik. Sy stem is nie stil nie. Sy antwoord kom net soms op die mees onverwagte 

tye en onverwagte maniere. 

Wat al hoe duideliker word, is dat Habakuk beperkte insig gehad het. Soms is die 

onmiddelike verwoesting en onreg só groot dat dit onmoontlik is om daarby verby te 

kyk. Juis om hierdie rede het dit vir Habakuk gevoel asof die Here niks doen nie. 

Maar dit was eintlik Habakuk wat nie kon sien waarmee God besig is nie. En al het 

die Here met hom gepraat, kon hy nogsteeds nie verstaan nie omdat dit net nie sin 

gemaak het nie.  

Dit was byna ondenkbaar dat gebeure op ‘n ander plek in die wêreld en deur ‘n groep 

goddelose mense enigsins deel kon uitmaak van ‘n Goddelike plan. Maar die 

boodskap was duidelik aan die profeet: jy is verkeerd as jy dink die Here is nie aan 

die werk nie. Hy is besig, soms het jy net geloofsoë nodig om dit te kan sien. 

3) God se antwoord op gebed kan heeltemal anders wees as wat ons verwag 

Habakuk se onmiddelike nood was plaaslik tussen sy eie mense. Hy is erg 

bekommerd oor die geweld en onreg wat kenmerkend was van hulle bestaan. 

Daarom het hy sy vrae vir God gevra op ‘n manier wat die Here as’t ware geforseer 

het om ‘n “plaaslike” antwoord te gee. Hy het onbewustelik geweet watter soort 

antwoord hy wou hê van God en daarom was hy onvoorbereid vir die antwoord wat 

hy uiteindelik gekry het. Hy was nie oop genoeg vir ander moontlikhede en uitkomste 

wat God sou kon gee nie. 

So leer ons vandag weer oor gebed. Dit is baie natuurlik om te bid vir ‘n spesifieke 

antwoord en te wag vir ‘n spesifieke uitkoms of antwoord.  



Ons sien die probleem deur ‘n beperkende bril en daarom verwag ons ook ‘n 

beperkende antwoord. Ons het ‘n eng visie en daarom verwag ons ‘n eng antwoord. 

Ons ken maar net ten dele en verwag dat God ook net ten dele sal antwoord.  

Omdat ons verstaan van probleme so beperk is, is ons vermoë om die antwoord te 

ontvang ook beperk. En daar is geen vinnige oplossing of maklike antwoord op die 

eerste gedeelte van die saak nie – ons het net beperkte insig en verstaan nie die 

kompleksiteit van die lewe soos wat dit werklik is nie.  

Waarvoor ons dus kan vra en waarvoor ons kan hoop is dat God ons 

verstaansvermoë en ons lewensperspektief kan verbreed sodat ons oop kan wees vir 

die antwoord op ons gebede. Wanneer God dus op ‘n onverstaanbare manier 

antwoord, is dit dalk ‘n groter refleksie op ons beperktheid as op God se almag. ‘n 

Ander antwoord beteken nie dat God ophou werk nie. Inteendeel! 

 

 

 

Here, hoor my bid… 


