
 

Habakuk 
…nogtans 

Opgestel deur Ds Lizl-Louise Schoeman 

NG Gemeente Monumentpark 



 

Gebed  

Here, dankie vir die geskenk van tyd. 

Leer my om betekenisvol te lewe 

en U te vertrou met al die seisoene van my lewe. Amen 



Skrifgedeelte Habakuk 2:2-4 

2Die Here het toe vir my gesê: 

Skryf wat Ek aan jou gaan openbaar duidelik op kleitablette 

sodat mense dit sommer in die verbygaan kan lees. 

3Die openbaring geld vir 'n bepaalde tyd; 

dit sal gou kom want dit kom beslis. 

Jy moet net geduldig bly wag 

as dit nie gou kom nie, 

want dit kom beslis, dit sal nie uitbly nie. 

4Dit is die boodskap: 

Wie nie reg gesind is nie, sal sy verdiende loon kry, 

maar wie reg doen, sal lewe omdat hy getrou bly. 

 

Aantekeninge 

God reageer weer ‘n keer in hierdie gedeelte op die woorde van die profeet. Alhoewel  

Hy nie ‘n volledige antwoord gee nie, is die versekering daar dat God wel met verloop 

van tyd volledig sal antwoord. Die oomblik wanneer die antwoord kom moet die 

profeet dit op kleitablette neerskryf. Dit sal verseker dat die huidige en toekomstige 

generasies almal sal kennis neem van die antwoord van die Here.  

Die visie van die Here sal nie net ‘n antwoord wees op al Habakuk se vrae nie, maar 

dit sal ook ‘n versekering bied dat die gelowiges wel die aanslae van hierdie lewe sal 

oorleef en te bowe kom. 

Die profeet word ook gewaarsku dat dit sal tyd neem. Alhoewel Habakuk dalk van 

nature ongeduldig kan raak, sal hy moet leer om te wag op God se goeie 

tydsberekening. Dit sal die grootste uitdaging wees vir Habakuk. Nie net sal hy moet 

leer om te wag nie, hy sal ook moet leer om God te vertrou. 



Hierdie paar verse lyk dalk op die oog af na ‘n kort onderbreking in die vloei van die 

hele gesprek tussen God en Habakuk, maar dit is ‘n baie belangrike gedeelte wat ons 

help om die boek in sy geheel te verstaan.  

Daar is ‘n paar dinge wat uitstaan :  

1) God se tyd is nie ons tyd nie 

Die boek begin met die woorde : Hoe lank….Here? Habakuk worstel met God se 

tydsberekening omdat dit lyk asof die Here niks doen aan die ellende in die wêreld 

nie. Die fout wat hy maak is om God se tydsberekening te probeer plaas binne die 

raamwerk van ons mense se tydsberekening. Habakuk het eers gedink God tree nie 

op nie. Nou besef hy: God het NOG nie opgetree nie. 

Hy was heeltemal reg dat God teen onreg sal optree. Hy moes egter leer dat hy, as 

mens, nie presies geweet het wanneer God sal optree nie. Daarom leer Habakuk die 

moeilike les – jy moet geduldig wag. 

Net soos tydsberekening in die menslike leefwêreld ontsettend belangrik is, so is dit 

ook in die Goddelike bestaanswêreld. Die probleem is net dat mense selde die insig of 

wysheid het om te bepaal wanneer God moet optree. Soms dink ons: dit is nou die 

perfekte tyd dat die Here sal optree, maar ons bly vasgevang in ons beperkte insig. 

 

2) Getrouheid aan God (geloof) is die kern van ‘n goeie lewe 

Die persoon wat getrou kan bly aan die Here, sal die vermoë hê om weer op te staan 

en met moed te lewe. Die kern van ‘n goeie lewe is geloof. Dit verwys na ‘n 

geïntegreerde heel lewe waar my woorde en optrede vol integriteit is. My hele lewe is 

‘n weerspieëling en uitlewing van my verhouding met God. 

Geloof beteken om steeds vas te hou aan God, al verstaan jy nie die lewe nie. Dis om 

God te vertrou al lyk sit asof Sy tydsberekening heeltemal verkeerd is.  

‘n Lewe van geloof sluit nooit kennis en denke uit nie – dit is duidelik uit Habakuk se 

vrae aan die Here. Maar ‘n lewe van geloof strek ook verder as kennis en denke. In 

daardie oomblikke wanneer dit voel asof jou kennis en begrip te kort skiet, juis daar 

staan geloof vas. As jou begrip en verstaan uitgeput is, kan jou geloof selfs verby 

hierdie dinge aanhou en jou regop hou. 



As ons kennis ‘n doodloopstraat geword het, maak geloof steeds ‘n nuwe pad die 

toekoms in. 

 

3) Vryspraak en geloof staan in ‘n direkte verhouding tot mekaar 

Hierdie gedagte word op verskillende plekke in die Nuwe Testament verder uitgebou: 

Galasiërs 3:11 

11En dat niemand op grond van die wet deur God vrygespreek word nie, is duidelik, 

want “hy wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe.” 

Hebreers 10:38 

38En wie deur My vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe;… 

Niemand kan voor God staan op grond van eie dade en werke nie. God kyk na ons 

deur die oë van genade en ons antwoord op God se stem deur geloof.  

Wat gee dus betekenis aan ‘n mens se lewe? Om in ‘n gelowige verhouding met God 

te staan.  

Ons voel die woorde van Habakuk aan ons lyf… 

Alle mense raak van tyd tot tyd moedeloos. Veral wanneer jy bid en vra en dit voel 

asof die Here nie betyds antwoord nie.  

Hierdie gedeelte help ons op dié plek. Dit wat ons regop hou en moed gee om te lewe, 

is nie ons vermoë om die lewe uit te pluis en antwoorde op al ons vrae te kry nie.  

Dit is eerder ons vermoë om te leer om God te vertrou TEN SPYTE VAN… 

Dit is om te weet dat God daar is en dat Hy op die regte tyd die regte ding sal doen. 

En hierdie verhouding wat veel verder strek as kennis, is wat betekenis gee aan ons 

lewens. Hierdie wete dat ons vasgehou word, na gekyk word en dat God vir ons sorg 

regdeur al die dinge wat op ons pad kom. 

 



 

 

Here, hoor my bid… 

Here,  

U aanraking is sagter as my wonde 

U teenwoordigheid is nader as my hartklop 

U bly naby 

selfs al verstaan ek nie hoe die lewe werk nie 

selfs al voel ek dat dinge anders moet wees 

Dankie dat Habakuk se worsteling vir my ‘n nuwe verstaan op U oopmaak 

 

Help my in my kleingeloof  

Helo my om U meer en meer te vertrou met my hele lewe  

en met die tydsverloop van dinge 

Amen 

 

 


