
Habakuk 1:1-4; 2:1-4 

Romeine 1:17; 1 Galasiërs 3:11; Hebreërs 10:38  

 

Vooraf 

Vanoggend sluit ons ons tagtigjarige verjaarsdag vieringe af met die Nagmaal en skaapbraai bietjie 

later. Ons kom nou aan die einde van Koninkrykstyd. Nog ’n paar Sondae dan begin Adventstyd waar 

ons gaan fokus op Jesus se koms na die aarde. Die volgende twee Sondae gaan ons Kerssangdienste 

hê. 

Agtergrond 

Habakuk bestaan uit drie hoofstukke. Die bekendste deel is die laaste paar verse. Daar is ook ’n 

pragtige lied daaroor in ons Liedboek: Al sou die vyeboom nie blom nie. In Habakuk kla die profeet 

by God oor die heersende onreg en oor God se skynbare afwesigheid oor die vyand se optrede. Die 

eerste twee hoofstukke is ’n gesprek tussen God en Habakuk. Habakuk kla twee keer en God 

antwoord telkens. Hoofstuk 3 is ’n gebed van Habakuk waarin hy sy vertroue op God bely.  

Daar is heelwat verskille oor die presiese historiese plasing van Habakuk. Tog lyk ’n plasing van 

tussen 609 en 605 v.C. na ’n sterk moontlikheid. Met ander woorde tydens die opbou van die 

Babiloniese Ryk, sowat 20 jaar voor Juda verslaan is deur die Babiloniërs. 

Die drie verse wat ons uit die Nuwe Testament gaan lees, is al drie aanhalings van Habakuk 2:4:  Wie 

nie reg gesind is nie, sal sy verdiende loon kry, maar wie reg doen, sal lewe omdat hy getrou bly. 

Inleiding 

Martin Luther is in Eisleben gebore. Dit is ’n klein dorpie 

aan die oostekant van Duitsland. Sy vader het hard 

gewerk sodat sy kinders verder kon gaan leer. Martin 

was ’n knap student, maar op 21 het iets met hom 

gebeur wat sy hele lewe drasties verander het. 

Hy was op pad terug huis toe, toe ’n storm hulle getref 

het. Hierdie storm was bitter erg en Luther is deur ’n 

weerligstraal platgeslaan. Bang en verbouereerd het hy 

op die grond gelê en gebid: “God, as U my red, sal ek ’n priester word.” 

Hy is gered en so het God se plan met Luther vorm aangeneem. 

Luther het sy woord gehou, sy studies dadelik gestaak en priester geword. 

Hy het in ’n klooster gaan bly. Tog het hy geen geluk ervaar nie. Geloof in 

God was vir hom geen vreugdesaak nie. Hy het drie keer per week gevas, 

sonder komberse in die ysige koue geslaap, die skuldbelydeniskamer 

verskeie kere per dag besoek -  alles pogings om God tevrede te stel. 

Luther het geglo dat God uitermate goed was en mense uitermate sleg. 

Daarom was God kwaad oor sonde. Hy het alles probeer om van sy 

sondeskuld los te kom, maar net al meer skuldig en meer ongelukkig 



geword. Vir meer as tien jaar het Luther die Bybel elke dag intensief bestudeer in ’n poging om God 

tevrede te stel. 

Totdat hy eendag die Bybel oopgemaak het by Romeine en hoofstuk 1 vers 17 gelees het: Elkeen wat 

deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe. Daar en dan het Martin Luther besef dat God se 

liefde jou in Jesus Christus vrygemaak het van enige obsessie om op allerlei maniere goed te doen en 

so vir God tevrede te hou. Hy het skielik verstaan: God vergewe en het jou lief. Punt. As die Here jou 

Verlosser is, plaas Hy ’n regmerk agter jou lewe. 

Toe hy hierdie vers in Romeine lees, het twee dinge gebeur:  

 Hy het skielik vreugde begin ervaar in sy verhouding met God en sy daaglikse lewe. Hy het ’n 

vreugdevolle mens geword. Luther was bekend daarvoor dat hy baie sou sê: “As jy nie 

toegelaat gaan word om in die hemel te lag nie, wil ek nie daarnatoe gaan nie”.  

 Hy het ontdek dat ons nie goeie dinge doen om gered te word nie, maar wel omdat ons 

reeds gered is. Goeie dade was nie die voorwaarde vir verlossing nie, maar die gevolg. 

Martin Luther het daardie dag ’n God van liefde ontdek. ’n Vader wat sondaar mense aanneem as sy 

kinders.  

Met hierdie insig van Martin Luther sou hy later die – 31 Oktober 1517 – die gang van die 

kerkgeskiedenis verander. Hy sou met sy vyf-en-negentig stellinge die kerk terug stuur na die ware 

boodskap van genade en geloof.  

Eintlik moet ek eerder sê dat God sou Martin Luther gebruik om die kerk terug te stuur na genade en 

geloof. Martin Luther was self maar te bewus van God se rol en plan met sy lewe. Hy was bekend vir 

sy woorde: “Terwyl ek my glas Wittenberg bier drink, loop die evangelie sy gang. God doen sy ding.”   

Ons tema vanoggend is: Vrygespreek omdat ons glo. 

1. Habakuk se verhaal 

Habakuk se klag 

Habakuk kom kla by God. Dit lyk asof dit maar sy persoonlik klaaglied is oor die omstandighede 

rondom hom. Tog is dit veel meer ’n klaaglied waar hy die lot van sy volk op die hart het. Hy soek 

antwoorde by God omdat die volk by hom antwoorde soek. 

Waaroor gaan die klagtes? Waaroor soek hy en die volk antwoorde?   

Hy kla oor geweld, onreg, ellende, onderdrukking, getwis en bakleiery. Hy kla oor die wet nie meer 

enige invloed het nie en daar nie meer reg geskied nie. Hy kla oor slegte mense voorspoed ervaar en 

die goeie mense deur die slegtes verdruk word.  

Maar dit is maar een deel van die klagtes. Sy klagte gaan verder oor hoekom God die dinge toelaat. 

Waarom gryp God nie in nie. Te midde van al die slegte gebeure is God stil. Dit lyk asof God tevrede 

is met die gebeure. Dit lyk asof God die kant van die slegte mense gekies het en nie omgee vir die lot 

van die goeies nie. Hy kla oor God stil geraak het.   

Daar is twee moontlike verklarings vir wie verantwoordelik is vir probleme in Juda.  



 Die een moontlikheid is dat dit die koning en sekere elemente in Juda was. Vanaf 639 tot 

609 v.C. was Josia koning in Juda. Hy is beskou as ’n goeie koning wat geestelike hervormings 

te weeg gebring het in Juda. Hy het die volk weer teruggelei na God en sy wet. Hy is 

opgevolg deur sy seun Joahas –net vir drie maande en toe deur sy ander seun Jojakim. 

Jojakim het die volk weer teruggeneem op hulle ou weë. Sy koningskap word beskryf as “hy 

het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here.” In die eerste klag van Habakuk lyk dit 

asof Jojakim en sy trawante vir die geweld, ellende, onderdrukking, getwis, bakleiery en 

wetteloosheid verantwoordelik was  

 Die ander moontlikheid was dat ’n buitelandse mag  verantwoordelik was al die ellende. 

In die tweede klaaglied van Habakuk word beskryf hoe die Galdeërs met wreedheid 

opgetree het teen die inwoners van Juda. Die naam Galdeërs word heel moontlik 

gebruik as aanduiding vir die Babiloniërs wat die opkomende mag was en ’n klompie jare 

later Juda sou verslaan.   

Die grootste moontlikheid is dat hierdie ellende waaroor Habakuk kla, aan beide, binnelandse en 

buitelandse mense veroorsaak is. Dit was mense wat nie die wet nagekom het nie en ander uitgebuit 

en groot swaarkry veroorsaak het. 

God se antwoord 

God antwoord op Habakuk se klag. Sy antwoord na die eerste klag  is dat Hy in beheer is. Hy sal die 

Galdeërs (Babiloniërs) laat opstaan en hulle gaan amok maak. Dit sal nog gebeur tydens hulle 

leeftyd. Hulle sal dit sien en beleef. Dit sal iets wees wat hulle nie sal glo nie. Dit sal straf wees. 

God antwoord ook op Habakuk se tweede klag. Dit is die paar verse in hoofstuk 2 wat ons saam 

gelees het. Die antwoord is tweeledig: 

 God gaan straf. Elkeen wat nie reg doen nie sal gestraf word. 

 God gaan red. Die wat wel reg doen sal beloon word. Hulle sal lewe omdat hulle getrou is. 

Hierdie boodskap van straf en redding moes Habakuk opskryf sodat almal dit kon sien. Hy word 

verder ingelig dat dit beslis gaan gebeur en dat hulle net geduldig moet bly en daarop wag.  

Met God se antwoord bevestig Hy sy oppermag. Hy is in beheer. Hy tree op. Hy straf 

ongehoorsaamheid en Hy beloon geregtigheid. Op sy tyd en op sy manier. Hy is in beheer.  

Met hierdie gedeelte wil God ons opnuut oproep tot gehoorsaamheid en waarsku teen 

ongehoorsaamheid. As gelowiges is ons uitdaging om gehoorsaam te wees aan God en weg te vlug 

van enige ongeregtigheid. Ons gaan netnou verder dink oor straf en beloning. 

Habakuk en Juda se belewenis is ook baie keer ons ervaring. Ons ervaar ook soms dat gelowiges 

swaarkry en dikwels probleme ervaar. Daarteenoor lyk dit dikwels vir ons asof ongelowiges sorg- en 

bekommervry met voorspoed deur die lewe gaan. En dit laat ’n mens wonder. 

Die antwoord op die dilemma lê in die feit dat God in beheer is. Ons hoef nie en mag nie God se 

oordeel in twyfel trek nie. God het beloof om vir ons te sorg en doen dit. Daaraan moet ons vashou. 

God is getrou. God is in beheer. In tye van swaarkry kan ons op Hom hoop. 



Ek dink ook dat ons belewenis van ongelowiges wat meer voorspoed as ons ervaar ongegrond is. 

Swaarkry en probleme is deel van die lewenswerklikheid. Dit is die gevolge van sonde. Alle mense 

het daarmee te doen. Dit is maar deel van die lewenspakket. Net soos wat God die son oor alle 

mense laat skyn, het alle mense van tyd tot tyd ’n woestynpad om te stap. Maar ons het die 

voordeel dat God in swaarkry en probleme beloof: Hy sorg en Hy bly getrou. 

Ons moet ook onthou dat die Bybel nêrens vir ons ’n sorgelose lewe beloof nie. Die Bybel is vol 

verhale van mense wat swaargekry het – maar vir wie God steeds in hulle krissistye gesorg het.    

2. Die aanhalings van Habakuk in die Nuwe Testament 

Op die oog af lyk die aanhalings van Habakuk 2 vers 4 glad nie na dieselfde ding nie. Die hele 

sinnetjie lyk anders. Wat meer is: In Habakuk gaan dit oor regte dade heil bring terwyl die 

aanhalings fokus op geloof, vryspraak en lewe.  En hierdie twee sake staan reg teenoor mekaar: 

gered deur gehoorsaamheid versus gered deur geloof. 

Wat gebeur het is dat die Ou Testament in Grieks vertaal is - die sogenaamde LXX – en dat 

Paulus en die Hebreërskrywer die LXX vertaling aanhaal. Dit was nie ’n heeltemal korrekte 

vertaling nie! 

Maar die belangrike is dit wat Paulus en die Hebreërskrywer vir ons leer. Dit is presies wat 

Martin Luther ontdek het in sy worsteling. Ons word vrygespreek deur God as ons glo in God. En 

as mense wat vrygespreek is, is ons verlos en ontvang ons die lewe. Dit is een van die 

kernwaarhede van ons geloof: Verlossing en redding is genade wat ons van God ontvang. 

Verlossing en redding kom deur geloof.  

Dit is wat Luther ontdek het. Dit was waaroor die Hervorming gegaan het. Ons kan op geen 

manier ons verlossing en redding verdien nie. Die liefdevolle God gee dit vir ons. En dit is juis wat 

ons vanoggend met die Nagmaal vier. Christus wat ons straf gedra het en ons deur geloof laat 

deel kry aan sy verlossing. 

Hoe versoen ons dit met Habakuk wat sê God oordeel ongehoorsaamheid en beloon 

geregtigheid?  

 Dit is so vir ongelowiges. God straf ongehoorsaamheid. Dit is op grond van hulle sonde 

dat ongelowiges gestraf word.   

 Vir gelowiges is dit anders. Ons word gered op grond van geloof. En omdat ons glo, 

omdat ons gered is, wil ons reg leef. Met ander woorde: gehoorsaamheid is nie die 

voorwaarde vir verlossing nie; gehoorsaamheid is die gevolg van verlossing. Dit is juis die 

uniekheid van die Christelike geloof. Dit is wat ons onderskei en anders maak as ander 

gelowe. Genade en geloof en nie verdienste nie. 

Slot 

Martin Luther se lewe is aangrypend. Aangrypend die effek wat sy lewe en insigte op die geskiedenis 

van kerk-wees gehad het. Maar nou gaan dit nie oor Martin Luther nie. Dit gaan oor God: God wat 

mense wat glo vryspreek. God wat Christus in ons plek laat sterf het sodat ons kan glo en lewe. 

Kom ons vier dit. 



 

 


