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Skrifgedeelte Habakuk 1:12 – 2:1 

Habakuk se tweede klag 

12O Here my God, my Heilige, 

U is daar van altyd af. 

Sekerlik is dit tog nie u plan 

om ons uit te wis nie! 

O Here, ons Rots, 

U het die Babiloniërs aangestel 

om ons te straf. 

13 U is te regverdig om onreg te duld. 

Maar is dit vir U moontlik 

om met gevoeligheid te sien 

hoe hulle ons verswelg? 

Is dit reg dat U stilbly 

terwyl goddeloses dié verslind 

wat meer regverdig is as hulle? 



14Is ons maar soos visse 

wat gevang en doodgemaak word? 

Is ons soos kruipende insekte, 

sonder iemand 

om hulle te lei? 

15Moet ons aan hoeke gevang 

en met nette uitgetrek word? 

Hulle versamel ons met sleepnette 

en juig daaroor. 

16Hulle bring offers vir hulle nette 

en brand wierook ter ere van hulle. 

Hulle sê: 

“Die nette laat ons in weelde leef 

en voorsien ons van volop kos!” 

17Gaan U toelaat 

dat hulle altyd hiermee wegkom? 

Gaan hulle vir altyd suksesvol wees 

met hulle gevoellose oorwinnings? 

1Ek gaan in my uitkyktoring staan, 

my plek inneem 

op my wagpos in die muur. 

Ek wag om te sien 

wat die Here vir my gaan sê, 

wat sy antwoord 

op my klagte sal wees. 

 

 

 



Aantekeninge 

Habakuk is geweldig omgekrap deur die Here se antwoord. Alhoewel hy begrip het 

vir die inhoud van God se antwoord (dat die Here die Galdeërs gaan gebruik om Juda 

uit te sorteer) kan Habakuk dit glad nie vereenselwig met die beeld wat hy van God 

het nie. Hy het ‘n idee oor hoe God behoort op te tree en hierdie wending pas nie 

binne daardie vooropgestelde raamwerk nie.  

Dit klink vir Habakuk byna onmoontlik dat die Here die wrede Galdeërs kan gebruik 

om Sy planne uit te voer. Só plan plaas sy verstaan van God onder baie druk.  

Geen wonder dat Habakuk weer na die Here toe draai en by Hom kla nie. Daar is min 

dele in die bybel wat die lyding van iemand so treffend verwoord. In hierdie oomblik 

van nood vlug Habakuk nie weg van God nie, maar draai hy weer na God en praat oor 

sy swaarkry. 

Maar dis amper asof Habakuk sy woorde nou baie versigtig moet kies. Hy wil nie 

impliseer dat God se “teologie” of manier van doen verkeerd is nie, maar dit strook 

ook nie met die manier hoe Habakuk glo nie.  

Eintlik wil hy graag hê God moet van plan verander, maar hy wil nie te direk vra nie, 

daarom kies hy sy woorde baie versigtig. Die eerste paar woorde klink amper soos ‘n 

geloofsbelydenis of ‘n gebed -  

12U is tog van altyd af daar, Here; 

U is my heilige God; 

ons sal nie sterwe nie. 

U, Here, het die Galdeërs aangestel om die vonnis te voltrek, 

U, ons Rots, het hulle die mag gegee om ons te straf. 
  

God was nog altyd ‘n toevlug, ‘n anker en ‘n rots. Hy beskryf God se natuur en 

karakter. Hiermee sluit hy aan by die ou liedere en tradisies van die Joodse geloof. 

God is die Ewige en kan sekerlik besluit hoe Hy wil optree, maar hoe strook dit met 

die karakter van God?  



God kan sekerlik nie net toekyk hoe verkeerd gedoen word en toelaat dat dit hande 

uitruk nie? 

Die fundamentele probleem is dat nie een van die volke – Jode of Galdeërs 

(Babiloniërs) integriteit het of morele volke is nie. Maar is dit eties reg om ‘n 

korrupte volk te straf deur ‘n meer korrupte volk daarvoor te gebruik? 

 In vers 14-17 gebruik Habakuk ‘n paar beelde om sy frustrasie uit te druk. Die Jode is 

soos ‘n klomp vis wat doelloos en rigtingloos rondswem en dit lyk asof God dit maar 

net toelaat. Daarteenoor is die Babiloniese koning soos die kaptein van ‘n vissersboot 

wat sy nette ingooi en juig oor sy vangs.  

Gaan dit vir altyd aanhou? Gaan die visserman aanhou om sy nette leeg te maak? Is 

daar geen einde aan die ellende vir die arme Jode wat soos vis uitgetrek word nie? 

Die profeet het ‘n goeie argument, maar dit lyk tog asof hy fokus verloor. Aan die 

begin van die boek praat hy van sy eie mense, die Jode, se sonde en tekortkominge. 

Maar in die lig van die Galdeërs wat wreder en boser is as die Jode verander 

Habakuk sy aanslag. Hy fokus nou op die hulpeloosheid van die Jode teenoor die 

wreedheid van die Galdeërs.  

Dis asof hy God van plan wil laat verander. God kan steeds die Jode straf en teen 

hulle optree maar moet dit net nie deur die wrede Galdeërs doen nie. Sy manier van 

dink laat Habakuk anders kyk na die sondes van sy eie mense. Hulle is darem nie so 

sleg soos wat hy aan die begin gesê het nie. 

Hy beweeg eintlik op dun ys wanneer hy wil sê : Dis beter om nie geoordeel te word 

nie as om geoordeel te word deur die wrede Galdeërs. 

Dis hier waar Habakuk perspektief moet behou. Die regverdigheid van God se 

oordeel lê nie in die instrument wat Hy gebruik nie, maar dit lê in die feit dat daar in 

die eerste plek onreg gepleeg is. En omdat daar onreg gepleeg is, tree God op. Hy kan 

kies op watter manier en deur wie hy teen die onreg wil optree.  

Dit sal duideliker word vir Habakuk. Nou wag hy op ‘n antwoord van God.  

 



Ons voel die woorde van Habakuk aan ons lyf… 

Ons leefwêreld bestaan uit ‘n kombinasie van goed en sleg. Ons sien onreg, 

korrupsie, vergrype maar ons sien ook hoe mense opstaan vir dit wat reg en billik is. 

In só wêreld is dit nie altyd duidelik hoekom mense optree soos hulle optree nie. En 

dit is ook nie maklik om te verstaan waar die Here teenwoordig is nie.  

Hierdie is nie ‘n nuwe verskynsel nie. Dit was deel van Habakuk se worsteling en 

soveel ander persone wat voor en ná hom geleef het.  

Die boodskap wat ons uit hierdie woorde van Habakuk kan saamneem, is :  

- Soms strook ons verstaan van wie God is en die manier hoe die lewe uitwerk, 

nie met mekaar nie. In plaas daarvan dat dit ons moedeloos en onseker maak, 

kan ons dalk eerder vra :  

Wat kan ek van God leer in hierdie oomblik?  

Hoe kan my verstaan van God groei?  

- Wanneer omstandighede dreig om ons te oorweldig, is dit dalk tyd om stil te 

word en doelbewus terug te dink oor jou lewe… 

Dink aan ‘n keer toe die lewe gedreig het om jou te oorweldig. 

Wie was daar? 

Wat het gebeur?  

Hoe het jy daardeur gekom? 

Wat het jy oor jouself geleer? 

Wat het jy oor God geleer in daardie tyd? 

Ons geloof is nie net daar om ons deur die goeie tye te dra nie, dit is ook bedoel vir 

die moeilike dae. Die onverstaanbare, eensame dae.  

Die winterdae… wanneer dit op die oog af lyk asof niks weer sal groei en groen word 

nie…en ons net met die belofte kan leef dat die seisoen sal draai en daar weer ‘n lente 

sal kom. Nogtans…. sal ek hoop… 

 

 



Here, hoor my bid… 

Here, wanneer dit donker is om my en in my 

laat my onthou dat nuwe saad wat in grond gesit word, ook omvou word deur donker 

Here, dis nie die donkerte van dood nie maar van lewe 

want in die donker kom die diep verandering waar klein saadjies ontkiem 

en die boodskap van nuwe lewe dra. 

Help my om in hierdie dae daaraan vas te hou 

U is steeds besig met my en met ons elkeen 

Ons sien uit na die draai van die seisoen! 

Amen 

 

 


