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   Gebed 
God is besig om met ons elkeen te vorm. Hy werk met ons, deur ons en soms ook ten spyte 

van alles wat met ons gebeur.  

Ireneus, ‘n 2de eeuse kerkvader, dink só oor hierdie verandering : “It is not you who shape 

God; it is God who shapes you. If then you are the work of God, await the hand of the Artist 

who does all things in due season. Offer the Potter your heart, soft and tractable, and keep 

the form in which the Artist has fashioned you. Let your clay be moist, lest you grow hard 

and lose the imprint of the Potter’s fingers.” 

"Doen slegs U wil Heer - U wil met my,  

U, Pottebakker, met my, die klei.  

Vorm my en maak my, net soos U wil.  

Op U bly wag ek, nederig stil." Amen 

 
  



Skrifgedeelte Habakuk 2:5-20  

Aantekeninge  
Die trant van die gesprek verander in hierdie gedeelte. Dit is nie meer ‘n persoonlike 

privaat gesprek tussen God en Habakuk nie, maar word nou ‘n publieke uitspraak van 

God oor die Babiloniërs (Galdeërs). Hierdie soort uitspraak staan bekend as ‘n orakel. 

(Godspraak). 

5'n Hooghartige mens wat hom deur sy rykdom laat mislei, 

sal nie in sy doel slaag nie, 

al is hy so gulsig soos die doderyk, 

so onversadigbaar soos die dood, 

al versamel hy al die nasies rondom hom, 

al maak hy gevangenes van al die volke. 

6Dieselfde volke sal spotliedjies oor hom sing 

en met minagting na hom verwys. 
 

Dit lyk asof hierdie uitsprake in die tempel gedoen is. Daaruit kano ns aflei dat 

Habakuk weer aan die werk is as profeet in die tempel. Al is dit publieke uitsprake, 

gee dit antwoorde op van die vrae wat die profeet in sy persoonlike hoedanigheid 

gevra het.  

Die gedeelte bestaan uit 5 verskillende orakels en dit lyk asof die uitsprake elke keer 

oor die Babiloniese heerser gaan.  

Elke uitspraak handel oor ‘n spesifieke oortreding en die gevolge daarvan. 

 

Vers 6b-8 

Ellende wag vir hom wat hom verryk met goed wat nie 

syne is nie, 

wat vir hom al meer goed inpalm wat verpand is. Hoe lank 

sal dit nog voortduur? 



7Die tyd kom vinnig nader dat jy self in die skuld sal wees, 

dat skuldeisers vir wie jy sidder, skielik voor jou sal staan 

en jou sal kaalstroop. 

8Jy het baie nasies geplunder, 

maar nou sal dié wat oorgebly het, jou plunder, 

want jy het baie bloed vergiet, 

geweld gepleeg in baie lande, teen stede en teen hulle 

inwoners. 
 

Die buitelandse heerser word vergelyk met ‘n oneerlike geldlener. Hy steel van 

sommige mense en neem waardevolle items in ruil vir die uitleen van klein bedrae 

geld aan die wat sukkel. Hy verryk homself deur ander uit te buit. 

Een of ander tyd sal die onderdruktes hierteen rebeleer. Die nasies wat uitgebuit is sal 

teen die Babiloniese heerser draai en hom ook uitbuit. 

Habakuk het vroeër gewonder : hoe is dit moontlik dat die Here ‘n slegter volk 

(Babiloniërs) kan gebruik om teen ‘n slegte volk (Jode) op te tree? Nou verstaan hy 

dat die bordjies verhang sal word. Die instrument van oordeel sal ook later die 

voorwerp van oordeel word. Die Babiloniërs sal nie God se oordeel vryspring nie 

omdat hulle self geoordeel sal word.  

Die interessante is dat die oordeel nie direk aan God se ingrype toegeskryf word nie. 

Dit is veel eerder die gevolg van die verkeerde optrede van die Babiloniërs.  

Habakuk is besig om ‘n morele patroon te ontdek. Hy was nie vroeër in staat om dit te 

sien nie omdat sy omstandighede net te oorweldigend was. Nou kom hy tot die insig 

dat elke menslike onderdrukkende regering (tiranie) binne-in homself die saad van 

vernietiging dra. 

 

 

 

 

 



Vers 9-11 

9Ellende wag vir hom wat hom ten koste van ander wou 

verryk en daardeur 'n ramp oor sy familie gebring het, 

hy wat vir hom 'n hoë nes wou bou 

juis om 'n ramp vry te spring. 

10Met jou geknoei het jy jou familie se ondergang bewerk; 

jy wou baie volke uitroei, maar daarmee het jy 'n einde 

aan jou eie lewe gemaak. 

11Selfs die klippe in die mure skreeu oor wat jy gedoen 

het, 

en die balke skreeu saam. 

 

Ellende wag op die persoon wat sy huis op ‘n hoë en veilige plek bou om homself te 

beskerm, maar in die proses ander mense uitbuit om dit te doen. Die manier hoe 

sekere mense sekuriteit en veiligheid verkry, juis daarin lê hulle ondergang. Die 

Babiloniese koningshuis het in sy soeke na veiligheid, homself onveilig gemaak omdat 

hulle ten koste van ander mense opgetree het. 

Mense wat met verkeerde dinge besig is, vrees dikwels vir hulle lewe en moet hulleself 

beveilig ten alle koste. Hierdie beveiliging bring maar net ‘n groter gevaar. Daar is 

geen sekuriteit in die wêreld wat jou genoeg kan beskerm as jy bereid is om ander uit 

te buit en te na te kom nie. Iewers draai die wiel en haal jou eie boosheid jou in. 

 

Vers 12-14 

12Ellende wag vir hom wat 'n stad bou met moord, 

wat 'n dorp aanlê met onreg. 

13Dit is die Here die Almagtige wat dit beskik het dat dít 

waarvoor volke gewerk het 

in vlamme opgegaan het, 

dat volke hulle tevergeefs afgesloof het. 

14Soos waters die seebodem bedek, 



so sal die magtige teenwoordigheid van die Here oral op 

die aarde geken word. 

 
Die fokus skuif nou van bouwerk aan die koninklike paleis na bouwerk van die stad. ‘n 

Stad wat gebou word op ongeregtigheid en probeer floreer deur bloedvergieting, sal 

dit nooit kan regkry nie. Habakuk se taal verwys waarskynlik nie net na die oprigting 

van ‘n stad nie, maar ook die oprigting van ‘n keiserryk (Empire). 

Deur oorlog en bloedvergieting wou die Babiloniërs ‘n magtige ryk oprig wat oor die 

hele aarde kon regeer. Hulle doel om die magtigste ryk te wees was gewortel in 

boosheid en met bloed deurdrenk. Hulle het hulself ondermyn. 

In plaas daarvan om net te fokus op ‘n menslike ryk, gee Habakuk skielik ‘n ander 

visie. “…die magtige teenwoordigheid van die Here sal oral op die aarde geken word.” 

Selfs al sien ons min hiervan en word mense van geslag tot geslag onderwerp aan 

magsbehepte heersers, is daar ook ‘n ander visie. ‘n Ander realiteit : God wat oor die 

hele aarde heers. 

 

Vers 15-17 

15Ellende wag vir hom wat, toe hy vir 'n ander drank 

gegee het, 

dit met gif gemeng het 

en hom dronk gemaak het 

om na sy kaal geslagsdele te kan kyk. 

16Jy sal self met skande in plaas van met eer oorlaai 

word, 

jy sal self dronk word en jou ontbloot! 

Die Here sal jou die oordeelsbeker wat in sy hand is, gee 

om te drink, 

en jou eer sal in skande verander word. 

17Jou geweld teen die Libanon sal jouself tref, 

jou mishandeling van die diere op die Libanon 



sal jouself vernietig. 

Jy het baie bloed vergiet, 

jy het geweld gepleeg teen baie lande, teen stede met 

hulle inwoners. 
 

Die profeet se visie skuif van die doelwitte wat die magsbehepte heersers vir hulself 

stel na hulle gruwelike praktyke. Hulle gee hulself oor aan drank en bring dan skande 

en ellende oor hulle eie families. Dit sinspeel op hulle dronkword aan mag. Hulle 

magsbeheptheid laat hulle dronk word en dit kan net tot een ding lei : selfvernietiging.  

Hierdie geweld sal egter omgedraai word en hulle sal die slagoffers word van hulle eie 

wandade. Die geweldenaars sal angsbevange raak en dit is ook deel van die morele 

orde wat God in die wêreld neergelê het. 

 

Vers 18-19 

18Wat is die nut van 'n afgod? 

Dit is maar net iets wat deur 'n mens gemaak is, 

'n beeld waarvan net bedrog 

te wagte kan wees. 

Wat baat dit die maker om op sy maaksel te vertrou 

as hy 'n afgod gemaak het wat nie eens kan praat nie? 

19Ellende wag vir hom wat vir 'n stuk hout sê: “Word 

wakker!” 

of vir 'n dooie stuk klip: “Staan op!” 

Kan 'n afgod jou iets leer? 

Al is hy met goud of silwer oorgetrek, 

is daar geen lewe in hom nie. 
 



Die laaste gedeelte gaan oor afgodery en sommige persone meen hierdie gedeelte is ‘n 

latere toevoeging tot die teks. Hoe dit ookal sy, die woorde is in lyn met die gebruik 

van Babiloniese heersers om hulle sukses toe te skryf aan die mag van afgode. 

Die nutteloosheid van afgode word hier beklemtoon. 

Daar is iets futiel daarin om iets met jou eie hande te maak en dit dan te aanbid. Aan 

elkeen wat hulle vertroue plaas in voorwerpe van hout of klip, wag daar ellende. 

Die wêreld van afgodery voel ver verwyderd van ons tyd. As ons na die beginsel 

daaragter kyk, maak dit meer sin. Afgodery gaan in essensie daaroor om iets te 

maak(eie skepping) en dit te aanbid, in plaas daarvan om God ( die Skepper) te 

aanbid. 

 

Ons voel die woorde van Habakuk aan ons 

lyf…  

Hierdie woorde roep ons om na te dink oor ons eie konteks en lewensbeskouing. 

Die soeke na mag en oorheersing kom tot niks. Al lyk dit asof mense met mag letterlik 

wegkom met moord en in staat is om hulle pad oop te koop of te baklei, sal dit nie vir 

altyd hou nie. Hierdie pad dra die saad van vernietiging in homself en kan op niks 

anders uitloop as die dood nie. 

God het ‘n morele kode in die skepping ingebou. Dit beteken dat jy nie jou geluk op 

iemand anders se ongeluk kan bou nie. Uitbuiting en selfverryking ten koste van 

ander mense is ‘n pad na selfvernieting. 

Verder gee dit ‘n nuwe perspektief op afgodery : 

Alhoewel ons die vermoë het om te skep en kreatief te wees, kan ons eie handewerk 

nooit die middelpunt van ons bestaan raak nie. Dan het die fokus geskuif van die 

Skepper na die skepping en skepsel. Dit bring ook nie geluk nie en is nie vohoubaar 

nie. 

Dit lewe begin en eindig by God. Habakuk plaas hierdie perspektief op die voorgrond. 

 



  Word vir ‘n paar oomblikke stil voor die Here 

 
“Here, ek wil sagte klei wees in U hande…” 

Amen 

 

 

 

 


