
 Habakuk 3 

Teksverse: 16-19 

Sing: Lied 203:1-3 , Ps 32:1, 2 (154), Lied 292: 1, 2, Sb 14-2 

 

Inleidend 

Wanneer ons swaarkry word dikwels vir ons gesê:  Tel jou seëninge.  Soos 

wat jy die goeie dinge uit God se hand aanvaar moet jy ook bereid wees om 

die slegte dinge uit God se hand te aanvaar.  Tel jou seëninge!  Dit is „n resep 

wat jou kan help om staande te bly wanneer die lewenstorms rondom jou 

woed.   

Die ironie waarvan ons in Habakuk 3 lees is dat ons te doen kry met „n man 

wat geen seëninge meer in sy lewe ervaar het nie, maar wat nogsteeds in die 

Here sy vreugde kon vind.  In ons teksgedeelte eindig die profeet Habakuk sy 

gebed met „n lofpsalm.  In sy lofpsalm vind ons een woordjie wat „n mens 

dadelik opval.  Dit is die woordjie nogtans.  Habakuk ervaar nie die seën van 

die Here in sy lewe nie, maar nogtans jubel hy in die Here.  Die vraag wat by 

„n mens opkom is:  Hoe kry die profeet dit reg?  Hoe kan ek die nogtans 

geloof aanleer?   

Niemand van ons word gebore met die nogtans geloof nie.  Die nogtans 

geloof is die toppunt van geloof, wat „n mens alleen met die tyd kan aanleer.  

Habakuk het aanvanklik ook nie oor die nogtans geloof beskik nie.  Hy het dit 

eers aangeleer na „n proses van heftige worsteling met God.   

Habakuk het as „n profeet in Juda opgetree in „n tyd wat deur groot morele 

verval in Juda gekenmerk is. In hoofstuk 1:2-4 kla die profeet by God oor al 

die onreg wat plaasvind in Juda.  Telkens vra Habakuk die vraag:  Waarom? 

 Waarom laat u my die onreg sien wat gedoen word? 

 Waarom kyk u toe as daar soveel ellende is? 

 Orals rondom my is daar onderdrukking en geweld.   

Habakuk kon nie verstaan dat die God van geregtigheid sulke onreg In Juda 

toelaat nie. Waarom laat God toe dat goeie mense ly, terwyl goddelose 



mense die lewe geniet? Die vrae waarmee Habakuk geworstel het is vrae 

waarmee gelowiges eeue lank al worstel. Waarom laat die Here hierdie dinge 

met my gebeur?  Waarom hoor die Here my nie as ek roep nie? Waarom laat 

God onreg toe? Wat is die sin van dit wat met my gebeur? 

In hoofstuk 1:5-11 reageer God op al Habakuk se waarom vrae. Let daarop 

dat die Here nie eers die moeite doen om op al Habakuk se waarom vrae te 

antwoord nie. Hy stel nie belang in „n filosofiese gesprek met Habakuk nie. As 

Habakuk dink dat God Homself moet verantwoord aan Habakuk maak 

Habakuk „n groot fout. Nee, Hy sê bloot wat Hy gaan doen. Die Here sê in 

Habakuk 1:6:  “Ek gaan die Galdeërs laat kom, die wrede woeste nasie wat 

dwarsoor die aarde rondtrek om lande te verower wat nie hulle s‟n is nie”.  Ek 

gaan die Galdeers gebruik om my oordeel oor die sonde van my volk te 

voltrek 

Hierdie aanvalle van die Galdeërs het in 599-598 Vc plaasgevind.  Die 

Galdeërs was „n Oos Aramese stam wat afkomstig was uit die suidelike dele 

van Babilonië.  Hulle het n opstand gekom teen die ryk van Assirie en het op 

„n wêreld veroweringsveldtog gegaan.  Saam met die Arameërs, Moabiete en 

Ammoniete het hulle bende-aanvalle op Juda geloods.  Die aanvalle van die 

Galdeërs het met groot wreedheid gepaard gegaan.  In hoofstuk 1:15 beskryf 

Habakuk iets hiervan wanneer hy sê:  “Die Galdeërs vang mense met hulle 

hoeke, trek hulle vas in nette, maak hulle bymekaar in treknette en juig en 

jubel oor die vangs”.  Die Galdeërs het alles wat voor hulle gekom het 

vernietig en kaalgestroop.  Oeste is vernietig en vee is doodgemaak.  

Habakuk kon hierdie optrede van die Here nie verstaan nie. Die aanvanklike 

waarom vraag word nou „n hoe kan u vraag In vers 14 vra hy :  “Hoe kan u 

mense behandel asof hulle visse is, asof hulle kruipende insekte is?   

Ons moet erken dat ons ook dikwels by hierdie punt kom waar ons die wil van 

die Here net nie kan verstaan nie.  Daardie punt wanneer die beloftes van 

God en die realiteite rond om ons net nie met mekaar klop nie.  

Koerantopskrifte bring ons telkens onder die indruk van hierdie 

onverstaanbaarhede.  „n Bejaarde egpaar op „n plaas wat deur rowers 

doodgeskiet word, jongmense wie se lewens in „n kortstondige oomblik deur 



„n bom beeindig word, slegte mense wat afskuwelike dade pleeg en daarmee 

wegkom, jong ma‟s en pa‟s wat in die fleur van hulle lewe weggeneem word, 

en hulle kinders agterlaat.   

En tog aan die einde van die boek bely dieselfdse Habakuk, wat al die 

waarom vrae vra, sy geloof ondanks al hierdie dinge:  “Alsou die vyeboom nie 

bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, alsou die lofoes 

misluk en die lande geen oes lewer nie, alsou daar geen kleinvee in die 

kampe meer wees nie en die beeskrale sonder beeste wees, nogtans sal ek 

in die Here jubel” 

Dit is hierdie selfde nogtans geloof wat Nuwe Testamentiese gelowiges ook 

onder baie moeilike omstandighede bely het.  Terwyl Stefanus gestenig is het 

Hy sy geloof in Jesus Christus bely, terwyl Petrus en Silas in die tronk sit sing 

hulle psalms, terwyl Paulus in die tronk sit en sy teregstelling afwag skryf hy:  

“Wees bly, ek herhaal wees bly in die Here”. 

Hoe het hierdie gelowiges by die punt gekom?  Hoe het Habakuk van die 

waarom vraag, en die hoe kan u vraag, by die nogtans belydenis uitgekom?  

Hoe kon die Nuwe Testamentiese gelowiges die nogtans geloof ervaar sonder 

dat hulle die seëninge van God kon ervaar?  Seeninge is mos baie belangrik.  

Geen kieserkorps sal dit duld as „n regering so regeer dat hulle al hul brood 

en botter kwyt is nie.  Maar die Here kan selfs seëninge van mense wegvat, 

en dan loof hulle Hom nogtans. Hoe gebeur dit? 

Eintlik stel ons die vraag verkeerd.  Die vraag is nie:  hoe het die gelowiges by 

hierdie punt uitgekom nie.  Die vraag is hoe het God hierdie gelowiges by die 

punt van die nogtans geloof bring? 

Wat „n mens opval van die boek Habakuk is die misterieuse wyse waarop die 

Here handel. Die Here verduidelik nie aan Habakuk sy raadsplan nie, Hy 

beantwoord nie die hoekoms en waaroms van Habakuk nie. Hy verdedig nie 

sy optrede voor Habakuk nie. Ons wil so graag God se wil presies uitpluis.  

Wat met ons gebeur moet vir ons sinmaak. Maar wie is ons dat die Here 

Homself aan ons moet verantwoord?  Hy is die Almagtige, Alwyse, Alwetende 

God wat in Sy vrymag handel. Sy raadsplan is te groot vir ons om te verstaan.  

God sien in die toekoms in.  Ons is beperk tot tyd en ruimte. 



Nee, die Here verduidelik nie sy optrede aan Habakuk nie. Hy beantwoord 

Habakuk se klagtes op „n ander wyse.  Hy bring Habakuk weer onder die 

besef van sy grootheid.  Hy toon in „n visioen aan Habakuk sy heerlikheid.  In 

hoofstuk 2:4 maak die Here „n belofte dat Hy wel die slegte mense sal straf en 

dat hy die gelowiges sal verlos. Daarna verskyn Hy in „n visioen aan Habakuk, 

en toon in die visioen aan Habakuk hoe Hy kom om die Galdeers te straf en 

sy volk te verlos.  Die visioen maak so „n geweldige indruk op Habakuk dat hy  

dat sy lippe begin bewe en sy knieë teen mekaar begin klap.  Hy besef dat hy 

hier te doen het met „n Wese wat baie groter is as hyself.  Die heerlikheid van 

God oorweldig hom.   

Wat openbaar die Here van Homself in die visioen?  In die visioen sien 

Habakuk dat die Here van die Teman en Paran gebergte af kom. Die woord 

wat hier vir die Here gebruik word is die Heilige. Sy koms word gekenmerk 

deur heerlikheid en glans. Teman en Paran was geleë in die gebied van Sinai.  

Die volk van Israel het tydens hulle uittog uit Egipte deur hierdie gebied 

getrek. Dit was die plek waar die Here vir die eerste keer Homself aan die volk 

geopenbaar het.   In Eksodus 19 lees ons dat die Here by die berg van Sinai 

aan die volk verskyn het in aardbewings en donderslae.  

Die verskyning van God in die visioen aan Habakuk is geweldig.  Die hele 

skepping lees ons in vers 3 word gevul met die majesteit en die heerlikheid 

van God.  God se glorie is oorweldigend. Habakuk sê die Here se verskyning 

lyk netsoos „n sonsopkoms waarin die hemelruim rooi getooi word.  Die glans 

van God se verskyning is tegelyk pragtig en oorweldigend.  Die glans verberg 

die aangesig van God, sodat Habakuk God self nie kan sien nie. God is te 

almagtig en heilig dat die mens met sy blote oog na Hom kan kyk. Op vele 

plekke in die ou Testament lees ons: Die Een wat God sien sal sekerlik nie 

lewe nie. God verskyn aan Habakuk.  Maar net ten dele.  

Aanvanklik hou die verskyning van God niks skrikwekkends in nie, net 

heerlikheid en glans.  Op die glansverskyning volg egter verskriklike 

vernietiging.  Gou word dit vir Habakuk duidelik dat God as „n regter verskyn.  

Die Here kom om „n oordeel te voltrek.  Dit word duidelik uit die feit dat die 

pes en die dood Hom vergesel.  Die pes tree as skild van God op, terwyl die 

dood as sy dienaar optree. 



Die koms van die Here gaan met groot natuurkatastrofes gepaard.  Die berge 

en die heuwels wat nog altyd bestaan het, en wat toonbeelde van 

standvastigheid is wankel, verkrummel en val in mekaar, netsoos die berg 

Sinai ook gebewe en gewankel het toe die Here aan die volk verskyn het.  Die 

volkere wat in die gebied van Sinai woon verval in verskrikking.   

Die Here verskyn in volle krygsmondering. Hy is die kryger wat kom om sy 

kinders te verlos van die bose magte. Hy ry op strydwaens wat deur perde 

getrek word. Niks in die skepping kan standhou voor die koms van die Here 

nie. Die natuurlike bronne van die skepping hou op om hulle natuurlike 

funksies te verrig. God skort die gewone gang van die natuurelemente op. 

God is nie gebonde aan natuurwette nie, Hy is groter as die natuur Die mense 

teen wie Hy kom oorlog voer is die goddeloses. Diegene wat onskuldige 

mense verdruk het. Hulle straf is dat God hulle vertrap. God beëindig hulle 

heerskappy. Hulle word deur hulle eie pyle deurboor. Daardeur word vir ons 

gesê dat God „n einde aan die goddeloses maak deur hulle eie dade 

waardeur hulle hulleself sal vernietig. In die plek van die heerskappy van die 

goddelose stel God „n nuwe koning aan. Hierdie koning is die gesalfde van 

God, die Messias.   

Wat was die les wat Habakuk uit die visioen geleer het?  Hoe het dit vir 

Habakuk by die nogtans geloof uitgebring en hoe kan dit ons by die nogtans 

geloof uitbring Ons kan sê dat God deur die visioen vir ons en vir Habakuk op 

drie belangrike sake wys wat ons uiteindelik kan uitbring by die nogtans 

geloof: 

In die eerste plek toon God Homself aan ons as Verlosser.  Hy het reeds in 

die verlede verlos en sal in die toekoms weer verlos. Dit word versimboliseer 

deur die feit dat God as „n kryger vanuit Paran en Teman verskyn..  Soos wat 

die Here vroeer sy volk uit Egipte verlos het, en by Sinai met hulle „n verbond 

van genade gesluit het, so sal Hy ook op sy tyd weer verskyn om gelowiges te 

bevry van die mag van die bose en die sonde.  Die visioen stel God voor as 

die volkome Heilige. Hy kan die sonde nie voor sy oë kan verdra nie.  Die feit 

dat die Here soms toelaat dat die sonde sy gang gaan moet nie by ons die 

idee skep dat Hy die sonde verdra of ongestraf gaan laat nie.  God is heilig. 

Daarom stuur Hy die Messias gestuur om ons te bevry van die mag van die 



sonde en die dood. Na Christus se koms het God nie opgehou om te verlos 

nie. Hy sit sy verlossingswerk voort. Deur Sy Heilige Gees wat ons vir Hom 

afsonder, die geloof in ons werk, en ons daagliks heiligmaak. Die Here se 

verlossing sal voltooi word wanneer Christus weer kom, en God alles in almal 

sal. Alles wat met ons gebeur loop uit op ons verlossing. Niks kan God se 

verlossingsplan stuit nie. God is almagtig en sal sy doel bereik. Die mag van 

die bose kan nie standhou teen God nie.  Hierdie wete moet ons met blydskap 

vul selfs al weet ons dat die stryd nog nie verby is nie. Solank ons nog deel 

het aan die verganklike werklikheid sal die bose daar wees. In 1 Petrus 3 lees 

ons dat God die vernietiging van die boosheid uitstel totdat al sy kinders tot 

geloof gekom het. En tog kan ons weet dat boosheid ons nie kan oorweldig 

nie. Boosheid kon nog nooit en het nog nooit goedheid oorwin nie. „n Paar 

maande gelede het ons die 70 ste jaar van die bevryding van die Jode uit 

Auscwitch gevier. Dit herinner ons weer daaraan dat bose sisteme en denke 

soos die Nazi-ideologie kom en gaan maar die goeie bly tog op die ou einde 

geseevier.. Ja, boosheid haal die koerante en dit skok ons. Goeie 

gebeurtenisse en dade van welwillendheid is nie altyd nuuswaardig nie en 

beweeg dikwels onder die radar. Tog is daar baie mer goed in die wereld as 

boosheid. Dit is omdat God in sy voorsienigheid die geskiedenis regeer Ten 

diepste is dit egter die wete van God se komende verlossing wat in ons die 

nogtans geloof werk. Geen swaarkry, geen aanslag van die bose, geen 

terugslag in die lewe kan my erfdeel by God van my ontneem nie 

„n Tweede waarheid wat hierdie visioen ons leer is dat ons nooit God se wyse 

van handel kan verstaan nie.  Dit word versinnebeeld deur die glans van God 

se verskyning in die visioen. Sy verskyning is tegelyk openbaring maar ook 

verberging. Die openbarende maar ook verbergende verskyning van God aan 

Habakuk is tekenend van ons menslike verhouding met God. God openbaar 

Homself aan ons deur Christus, Sy Woord en Sy Heilige Gees. Maar Hy doen 

dit net ten dele. „n Groot deel van God se raadsplan word vir ons verberg.  

Ons kan God se volle wese en optrede nie verstaan nie. Ons kan God se 

raadsplan nie deurgrond nie. Daarom antwoord God nie altyd ons waarom en 

hoe kan dit vrae nie. Deel van sy wese bly vir ons onpeilbaar.  Sy plan vir ons 

lewens is verborge. Sy wil is onbegryplik vir die menslike verstand. Hy 



openbaar doodgewoon nie sy hele wil aan ons nie. Om dood eerlik te wees, 

broers en susters, ek dink nie die mens is enigsins instaat om God se Wese 

te deurgrond nie. Daarom gaan ons soms kom by die punt waar ons moet sê:  

Ek verstaan nie, ek weet nie wat u wil hiermee kan wees nie, ek weet nie wat 

is die sin hiervan nie. Maar dan moet ons vashou aan die geloof.  Want ons 

weet God is ons verlosser en Hy sal vir ons verlossing bring. Vir die 

verkryging van die nogtans geloof is dit belangrik dat jy moet kom by die punt 

waar jy kan vertrou al verstaan jy nie. Beteken dit dat jy jou rasionaliteit moet 

prysgee, dat jy nie vrae mag vra nie, dat jy naief moet wees. Nee, broers en 

susters, die punt is dit: As jy dink dat jy God en sy kosmos rasioneel kan 

verduidelik en verstaan is jy die naiefste van alle mense. Die gelowige mens 

is nie goedgelowig nie, hy en sy is net realisties. Die gelowige is volwasse 

genoeg om sy sy eie beperkinge te ken en sy rus nie te soek in wetenskaplike 

verklarings nie, maar in die goedheid van die Skepper. 

Die derde voorwaarde vir die nogtans geloof is dat ons God aanbid vir wie Hy 

is, nie vir die seëninge wat Hy aan ons gee nie. Ons moet God aanbid, want 

Hy is heerlikheid.  Dit word versinnebeeld deur die glansrykheid, maar ook die 

angswekkendheid waarmee. God se verskyning gepaard gaan. Ons moet 

God aanbid, ondanks, nogtans. Dit is die toppunt van die geloof. Dit is wat 

Habakuk geleer het. Om God te ken is vreugde opsigself. Ons mag God nie 

net aanbid, net sodat Hy ons sal help om die stampe en stote van die lewe die 

hoof te bied nie. Ons mag nie God aanbid net omdat ons agter sy seeninge 

aan is nie. Dit is „n opportunistiese geloof. Ware geloof is om nogtans te glo. 

Dalk is dit die doel van beproewinge wat God oor ons bring. Om ons die kuns 

van die nogtans geloof te leer. Alleen deur swaarkry kan ons die kuns van die 

nogtans geloof leer. Daarom het die Here nie die doring uit Paulus se vlees 

geneem nie.  Daarom beskryf Petrus beproewings en swaarkry as loutering, 

daarom noem Jakobus die pad van lyding die pad na ware geestelike 

volwaassenheid. Om nogtans te glo is „n kuns wat ons net met die tyd deur 

die ops en afs van die lewe heen kan aanleer. Omdat Paulus die kuns van die 

nogtans geloof aangeleer het kon Hy sê:  die lyding wat ek nou verduur weeg 

nie op teen die heerlikheid wat vir my wag nie. Om by Christus te wees is vir 



my verreweg die beste.  Omdat Jesus die nogtans geloof besit het kon Hy bid:  

Vader laat die beker by my verbygaan, maar laat nogtans U wil geskied. 

Broers en susters, die dag wanneer jy instaat is om op te hou vra waarom? 

Hoekom? En leer om te vra waarheen?  Waartoe? kan jy weet dat jy die 

nogtans geloof begin ontdek.  Ware geloof is nogtans geloof.  Jy ontdek dit 

wanneer jy leer om God as Verlosser te omhels, wanneer jy leer om te vertrou 

al verstaan jy God nie, en wanneer jy God aanbid vir Wie Hy is nie vir wat Hy 

gee nie. Kom ons bid tot die Here vir die gawe van die nogtans geloof.   


