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Gebed   

Here,  

U is ‘n Lewensgids en Trooster.  

U is met al my paaie goed bekend.  

Dankie dat U saam met my stap 

en vir my voete gee vir die pad. Amen 

 

 

 

 

 

 



 

Skrifgedeelte Habakuk 3 

Habakuk se gebed 

1'n Gebed van die profeet Habakuk. Op die wysie van 

'n klaaglied. 

2Here, ek het gehoor wat van U vertel is 

en ek is vervul met ontsag vir wat U gedoen het. 

Doen dit tog ook in ons tyd, 

laat u dade ook in ons tyd ervaar word, 

ontferm U selfs in u toorn. 

3God kom van Teman af, 

die Heilige kom van Paranberg af.Sela 

Die hemelruim is vol van sy majesteit, 

die aarde vol van sy roem. 

4Hy kom met die glans van die lig, 

weerligte blits uit sy hand, 

sy hand so vol mag. 

5Voor Hom uit gaan die pes, 

in sy voetstappe volg die dood. 

6Wanneer Hy staan, skud die aarde; 

wanneer Hy kyk, bewe die nasies. 

Die eeue-oue berge verkrummel, 

die ou-ou heuwels val inmekaar, 

die berge waaroor Hy van ouds af gewandel het! 

7Ek het gesien hoe onheil die tente van Kusan tref, 

hoe die tentdoeke van Midian bewe. 

8Was U kwaad vir die riviere, Here? 



Het u toorn teen die strome ontvlam? 

Het die see U woedend gemaak 

dat U op u perde gery het, 

op die strydwaens waarmee U oorwin? 

9U het u boog uitgehaal 

en met 'n eed die opdrag aan die pyle bevestig.Sela 

U het die aarde oopgebreek en riviere laat stroom. 

10Toe die berge U sien, het hulle gebewe, 

stormwaters het verbygespoel, 

die diep water het gedreun 

en sy golwe hoog laat opslaan. 

11Toe u vlieënde pyle blits 

en u blink spies flikker, 

het die son en die maan gaan stilstaan op hulle plek. 

12In u gramskap stap U oor die aarde, 

in u toorn vertrap U die nasies. 

13U het uitgegaan om u volk te red, 

om u gesalfde koning te red. 

U verpletter die aanvoerder van die goddeloses, 

U stroop hulle kaal van kop tot tone.Sela 

14Met sy eie pyle deurboor U die aanvoerder 

wanneer sy manskappe uitstorm om ons te verstrooi 

terwyl hulle jubel soos dié wat die 

ellendiges in hulle skuilplekke verslind. 

15U trek deur die see met u perde 

sodat die magtige waters bruis. 

16Toe ek hierdie dinge hoor, het ek gesidder, 

my lippe het gebewe, 

my hele liggaam het lam geword, 

my bene het aan die ruk gegaan. 



Tog sal ek geduldig wag 

dat die dag van die oordeel 

moet kom oor die volk deur wie ons aangeval is. 

17Al sou die vyeboom nie bot nie 

en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, 

al sou die olyfoes misluk 

en die lande geen oes lewer nie, 

al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie 

en die beeskrale sonder beeste wees, 

18nogtans sal ek in die Here jubel, 

sal ek juig in God, my Redder. 

19Die Here my God gee vir my krag. 

Hy maak my voete soos dié van 'n ribbok, 

op hoë plekke laat Hy my veilig loop. 

Vir die koorleier. Met snarespel. 

 

 



Aantekeninge 

Die boek Habakuk sluit af met ‘n gebed wat baie ooreenkomste met die psalms het. 

Dit begin met ‘n titel (vers 1), en eindig met die woorde – Vir die koorleier. Met 

snarespel. Die woord Sela kom op 3 plekke voor wat ‘n aanduiding is dat hierdie 

woorde in die tempel voorgelees is. 

Habakuk maak van die ou tradisies gebruik om die laaste gedeelte te skryf en 

uitdrukking te gee aan God se grootheid.Aan die begin van die boek het die profeet 

geworstel met ‘n klomp vrae. Die Here het hom geantwoord dat hy moet wag op die 

visioen van God en dan moet hy dit neerskryf (2:2-3). 

In hierdie psalm word die visioen nie beskryf nie, maar eerder die profeet se reaksie 

op die visioen. God het aan die profeet verskyn en Hy het Hom aan Habakuk bekend 

gemaak. Hierdie psalm is ‘n feeslied waarin God se teenwoordigheid in die natuur 

wêreld en tussen die nasies besing word. 

Daar is terugflitse na die geskiedenis, veral die tyd toe die Jode in die woestyn was. 

Hulle het die ervaring gehad dat hulle nie alleen is nie, maar dat God saam met hulle 

deur die wildernis op reis was. Die natuurkragte is deur God ingespan om die Jode se 

vyande te verslaan. God het keer op keer in die guns van Sy volk beslis (v 14).  

Die herinneringe uit die verlede is nie net daar om die Jode te help onthou dat God vir 

hulle sorg nie. Hulle gebruik die herinnering ook as ‘n verwagting dat God dit ook 

weer sal doen. Hierdie psalm is nie net ‘n afsluiting van die gesprekke tussen God en 

Habakuk nie. Dit laat ook die hele gesprek op ‘n hoogtepunt eindig.  

Daar sal uitkoms wees vir Israel 

Die visioen versterk hulle geloof en dra hulle deur ‘n baie moeilike tyd. God het nog 

altyd gesorg vir Sy kinders en hulle uit moeilikheid gehelp. In Habakuk se tyd sal dit 

weer ‘n werklikheid word. Die profeet sal met geduld wag tot daardie dag kom: “Tog 

sal ek geduldig wag dat die dag van die oordeel moet kom oor die volk deur wie ons 

aangeval is”. (v 16)  

Ons ontdek hier wat dit beteken as mense beleef dat God teenwoordig en aktief 

betrokke is. Hierdie mense het in ‘n tyd geleef waar dit nie meer gevoel het asof God 

daar is nie.  



Iemand beskryf hulle leeftyd as: “…in the midst of years, in the drab flatness of time 

that seems never to be punctuated by the splendid acts of God.” Hulle het die ervaring 

gehad van Goddelike afwesigheid. Al wat oor was, was nostalgie, wanhoop.  

Maar in Habakuk se eie woorde getuig hy van ‘n ander ervaring. God is steeds besig en 

het aan hom ‘n visie gegee dat die uitkoms oppad is. Alles is nie verniet nie en alles sal 

ook nie tot niet gaan nie. 

Daar is antwoorde op die profeet se vrae 

Daar is raakpunte tussen Habakuk en Job. Albei worstel oor die sinvolheid van die 

lewe en die verhouding tussen lewe en geloof. Alhoewel hulle probleme verskil het, het 

albei ‘n antwoord by God gesoek. En uiteindelik het beide besef dat hulle vrae 

beantwoord is deur die verskyning en teenwoordigheid van God eerder as deur 

rasionele verklarings en verduidelikings. 

Die boek gee ‘n nugter perspektief: die lewe bring probleme en moeilikheid wat ons 

uitdaag en bekommerd maak. Dit is ‘n vals vroomheid om nie met God hieroor te 

praat nie. Ons word uitgenooi om in gesprek te tree met God. Om ook te dink en te 

redeneer oor hierdie dinge.  

Maar die boek gaan ook verder: die belangrikheid van ‘n verhouding met God waarin 

Sy nabyheid beleef word kan nie weggeredeneer word nie. Dit gaan verder as al ons 

redenasies en argumente. Die een vervang nie die ander nie (ervaring en intellek), 

maar hulle vul mekaar eerder aan. 

Die uiteinde is vreugde 

Die einde van die boek klink heel anders as die vrae waarmee Habakuk begin. 

Habakuk beleef vreugde, maar dit is nie vreugde omdat sy omstandighede skielik 

verander het en alles mooi uitgewerk het nie. Hierdie vreugde is vreugde ten spyte 

van… Dit is vreugde wat los staan van alles wat ons gewoonlik gelukkig maak. 

In die midde van teleurstelling en in die afwesigheid van elke seëning van God, kan 

Habakuk sing, want die Here gee aan hom ‘n NOGTANS-geloof.  

Die Here maak sy voete soos die van ‘n ribbok en stel hom in staat om sy pad te kan 

loop. Dit is weereens die visie op God en die teenwoordigheid van God wat die 

omstandighede met nuwe hoop vul.  



Waar daar geen visie is van God nie, geen beeld of verwagting van Sy teenwoordigheid 

nie, krepeer mense van ellende. Maar waar ons met hoop kan kyk en met moed kan 

lewe – God het ons nie gelos nie, Hy is hier – daar kan mense leef. 

 

Ons voel die woorde van Habakuk aan ons lyf…  

Daar is ‘n stuk taaiheid in hierdie gedeelte. Dis om te kan sê : selfs al sou die vyeboom 

nie bot nie, daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, die olyfoes misluk en die 

beeskrale leeg wees... nogtans.  

Dis HOOP wat nie gevoed word deur omstandighede nie, maar wat uitroep – ons kan 

HOOP al is ons in ‘n gemors. Want ons vertrou op God.  

Dis ‘n beeld wat sê :  

Die pad is hoog en steil. Maar God stel my in staat om dit te kan loop. Die Here maak 

my voete soos die van ‘n ribbok… 

Ons bid baie keer vir ‘n pad vir ons voete – verkieslik ‘n mooi gelyk pad sonder veel 

opdraandes, min struikelblokke en geen klippe of slaggate in die pad nie. 

Habakuk ontdek: Die Here gee vir my voete vir die pad, nie ‘n pad vir my voete nie – 

Hy berei my voor en lei my en stel my in staat om die pad te kan loop waarop ek is. 

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 

intussentyd sal die Here vir my krag gee vir die pad. 

 

Dan moet ek glo…  

as my een gram argument 

teen sy tonne waarheid praat 

en my sentimeter sentiment 

sy ligjaarpassie wil verlaat 

 en my drie decibel gil 

teen sy donkerfluister skree 

dan word ek skielik stil 

en my ongeloof gee mee 

as my een emmer sonde 

in sy oseaan genade val 

en my vyf krummels honger 

sy lewensbrood ontvang 

en my sewe grade slimheid 

voor sy dwaasheid dom gaan staan 

dan staan ek stom in stilheid 

en ek hoor ‘n skepper praat 

as my tientraan doodsdepressie 

hoor van lasarus kom uit 

en by my stormsterkte kwessie 

slaap ‘n redder in die skuit 

en my mees verdwaalde wegkruip 



word sy raaksien en kom haal 

dan moet ek nederig opkyk 

na die outeur van my verhaal 

dan moet ek glo al roep die twyfel 

dan moet ek glo al sê die donker kom 

al sou ‘n duisend paaie uitroep 

net een pad lei na hom                                                    - KOOS VAN DER MERWE 

 

 

 

 


