
Huisgeloof2016#36 <> Habakuk 2:1-4 
1 Ek wil op my uitkyktoring gaan staan, my plek op die vestingmuur gaan inneem, ek wil wag om te verneem wat die 
Here vir my sal sê en wat ek moet antwoord wanneer mense my verwyt. 2 Die 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. 3 Die 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.  4 Dit is die boodskap: Wie nie reg gesind is nie, sal sy verdiende loon kry, 
maar wie reg doen, sal lewe omdat hy getrou bly. 
 
Habakuk gee ŉ paar riglyne as die lewe sy donker kant of sy onduidelike kant vir ons wys, veral as al die antwoorde 
wat ons hoor soos “blowing in the wind” klink. 
# Beweeg na jou wagpos (gebedspos) en luister (Habakuk 2 vers 1) Lees weer vers 1 
Hier is ook die Message se weergawe daarvan: 
What’s God going to say to my questions?  I’m braced for the worst. I’ll climb to the lookout tower and scan the 
horizon. I’ll wait to see what God says, how he’ll answer my complaint. 
Wat maak Habakuk as hy breekpunt bereik en alles om hom donker lyk? Sit hy in sak en as? Nee, hy kom in beweging 
en gaan staan op die uitkyktoring, wag om te hoor wat God gaan sê. Die wagtoring is amper ŉ soort van simbool vir 
gebed – ŉ plek waar jy weg van ander, met God kan kommunikeer. 
 
#Leer om te wag (en die tyd te lees soos God dit doen) vers 2, 3 Lees vers 3 en hier is the Message weergawe 
daarvan:  And then God answered: “Write this. Write what you see. Write it out in big block letters so that it can be 
read on the run. This vision-message is a witness pointing to what’s coming. It aches for the coming—it can hardly 
wait! And it doesn’t lie. If it seems slow in coming, wait. It’s on its way. It will come right on time. 
Pyn en swaarkry het nooit die laaste sê of lag nie.“There will come a time when you believe that everything is 
finished.  That will be the beginning” – Louis L’Amour  
Wat moet jy en ek nou in tye wanneer dit lyk soos dit nou is, doen? WAG, want God is altyd aan die werk! Glo en 
wag is sinonieme. In die boek Zorba the Greek, herroep Zorba hoe hy een môre ŉ kokon in die holte van ŉ boom 
ontdek het. Hy het opgemerk dat ŉ skoenlapper besig was om uit die kokon te voorskyn te kom. Die proses het lank 
geneem en Zorba het besluit om te help. Hy het op die skoenlapper geblaas om dit warm te maak en hierdie daad 
van hom het die proses verhaas. Die skoenlapper uitgekom, maar tot sy skok, was sy vlerke nog teruggevou en 
opgekrummel. Die skoenlapper het dapper aan gesukkel en uiteindelik doodgegaan.  Zorba het die skoenlapper 
gedwing om voor sy regte tyd uit te kom. Terwyl hy die lewelose skoenlapper in sy hand hou, het hy besef wat ’n 
aaklige ding hy gedoen het. ŉ Tyd daarna het hy weer oor die insident nagedink en gesê: “Ons moet nie gejaag wees 
nie, moet ook nie ongeduldig wees nie, maar ons moet met sekerheid aan die ewige ritme gehoorsaam wees.” 
 
#Lewe deur die geloof vers 4 Lees vers 4 > Hier is the Message se weergawe: 
“Look at that man, bloated by self-importance— full of himself but soul-empty. But the person in right standing 
before God through loyal and steady believing is fully alive, really alive. 
Dit is woorde wat Paulus gegryp het om die betekenis van die Goeie Nuus van Jesus in ’n neutedop aan ander te 
verduidelik. Hierdie sin is die goeie nuus in ŉ neutedop. Hy haal dit aan in Romeine 1:17 en Galasiërs 3:11. Mense 
wat die waarheid in neutedop al gesnap het, se hele lewe is positief verander! Dit was sondag Hervormingsondag, 
wat ons laat dink aan ŉ beweging wat die kerk hervorm het en dit het begin by hierdie vers 4 soos dit in Romeine 
1:17 deur Paulus gebruik word en deur Martin Luther raakgelees is en die boodskap daarvan het hom so aangegryp 
dat hy beweeg is om op 31 Oktober 1517 sy 95 stellings teen die kerk se deur in Wittenberg vas te spyker. 
 
Toe Luther hierdie vers in Romeine lees, het twee goed gebeur:  
1. Vreugde (daarom het hy later graag gesê: “As jy nie toegelaat gaan word om in die hemel te lag nie, wil ek nie 
daarnatoe gaan nie!) en  
2. Hy het die wawyd oop hekke van die hemel raakgesien. Daardeur het hy besef dat ons nie allerhande goeie goed 
doen sodat ons in die hemel kan kom nie, maar ons doen goeie goed omdat ons hemel toe gaan.  
Hy het daardie dag ŉ God van liefde ontdek - die Vader wat ons aangeneem as Sy kinders. Daar het ŉ vreugde in 
Luther se lewe losgebars en hy wou hê almal moes hierdie vreugde beleef - die vreugde dat jy ŉ mens van God is! 
 
Martin Luther, die man wat God gebruik het om die kerk weer terug te bring by die “basics” van genade!  Die besef 
dat niemand hoef te probeer om God se guns te wen nie, God het almal lankal reeds vergewe en vrygespreek. Dis 
genade - jy kry wat jy nie verdien nie!  
Nou weet ons ons doen goeie goed - nie SODAT ons hemel toe kan gaan nie, maar OMDAT ons hemel toe gaan nie! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lees: Hab 1:1-4, 2:1-4 

Oopskop vraag:  Wat het jou geraak in die teksgedeelte en watter vrae 

het by jou opgekom? 

Raakvat vrae:  

 Wat maak wag so moeilik? 

 Wat kan ons help om te wag? 

 Waarom sê die Here: “gaan staan op ’n uitkyktoring”? 

 Waar gaan dit swaar met jou en bid jy vir uitkoms? 
 

Sit julle “kliptafel” op ’n 

prominente plek in julle 

huis en elke dag moet jy 

ten minste twee keer aan 

dit vat. Praat aan die einde 

van die week daaroor of dit 

vir jou enigiets beteken 

het.  

 

Neem iemand wat 

swaarkry saam met jou 

na ’n “uitkyktoring”. Dalk 

is dit ’n berg of koppie 

naby jou of dalk regtig 

net ’n balkon in ’n huis of 

die kerktoring! Staan vir 

’n paar minute in stilte  

saam met die persoon 

daar.  

So: Hab 1:1-4, 2:1-4 

Ma- Di: 2 Tess.1: 1-4, 11-12 

Wo- Do: Psalm 119: 137-144 

Vr.–Sat: Lukas 19: 1-10 

 

 

Die Here sê vir Habakuk om die boodskap op kliptafels te skryf om 

hulle te help moed hou. Maak ook vir julle ’n “kliptafel” van papier en 

skryf daarop woorde wat julle help wag en positief hou oor sake wat 

vir julle moeilik is.    

Dankgebed (Gebed voor ete) 
Dankie, dat elke bors kos ons herinner dat U vir ons sorg en as ons wag vir die kos om gaar te 
raak leer ons ook wag op U sorg. 

Oorgee-gebed 
Help my om geduldig te wees . 
 

Seëngebed  (Seën mekaar elke oggend so) 
Mag jy vandag regkry om te wag op God.     

Ons wag op die Here 

 

Hab 2: 2 Skryf die gesig op en graveer dit op tafels, sodat hulle dit in die verbygaan kan lees.3 

Want die gesig sal nog duur tot op die vasgestelde tyd; maar dit spoed na die einde en sal nie 

teleurstel nie. As dit mag vertoef, wag daarop; want alte seker sal dit kom en nie versuim nie:  
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