
 
 
 
 
 
 
 

Tema: U God is my God…Die storie van Rut 
Episode 3: Genadige gevolge 

 
Agtergrond 
Enigste boek wat vernoem is na ’n 
voorvader (of dan eerder 
voormoeder) van Jesus, enigste boek 
in die Ou Testament vernoem na ’n 
nie-Jood en net 2 boeke in die Bybel 
vernoem na vroue. Haar naam 
beteken vriendskap. Die verhaal 
speel af in die tyd van die Rigters toe 
dit moreel eties baie sleg gegaan het. 
 
Die skrywer van die boek Rut kom 
vertel vir ons dat die lewe soms maar 
altyd net oor 2 dinge gaan en dit is 
“food and family”. In ons gedeelte 
vandag sien ons hoe die Here deur 
mense mense versorg en voorsien in 
hulle daaglikse lewe. In die gedeelte 
net voor ons teks sien ons hoe ’n 
Jood, die eienaar van ’n plaas sorg vir 
’n Moabiet en hoe hy gasheer is vir 
hierdie “vyand” of dan vreemdeling. 
 
En nou word ons deel van die 
volgende bedryf van die verhaal 
waar ons sien hoedat die genade wat 
Boas aan Rut bewys het oorspoel 
ook na Naomi. 
 
In vers 17 lees ons dat Rut ongeveer 
’n efa se gars opgetel het en 

alhoewel ons nie heeltemal seker is 
hoeveel dit was nie word dit geskat 
op omtrent 13 kg. As ons besef dat in 
die outydse Babilonië was die 
daaglikse vergoeding vir ’n slaaf 
maar slegs ’n halwe kilogram na ’n 
kilogram koring per dag dan hoor 
ons die oorvloed waarmee Rut 
geseën word. 
 
Ons sien die voorafskaduwee van die 
Nuwe Testament waar ons God leer 
ken as die “prodigal” God wat ons 
kom oorspoel met sy genade van 
liefde en versorging. ’n God wat 
roekeloos spandabelrig is met sy 
genade. 
 
Die gevolg van hierdie genade wat 
Boas aan Rut bewys het maak dat 
Rut verander van gas na gasvrou as 
sy dan weer op haar beurt vir Naomi 
sorg. Letterlik laat hierdie daad van 
Boas alles verander. Naomi wat 
haarself Mara (bitter) genoem het 
word weer Naomi – die 
“sweetheart”. Hoor hoe mooi sê die 
Engelse dit: 
 

“From bitterness to blessedness” 
 



Dit is presies hoe genade werk. 
Genade herstel mense weer, maak 
hulle weer heel.  
 
As Naomi vir Rut vra in vers 19 waar 
sy gewerk het en wat sy gedoen het 
hoor ons ook die vraag aan ons 
elkeen. Waar werk jy en wat doen jy? 
Maar dit is nie ’n vraag van oordeel 
nie, maar van aanmoediging. Daar 
waar jy werk (bly en leef) wees die 
kanaal waardeur die genade van God 
mense se lewens kan verryk en 
herstel. 
 
Daar is n ou gesegde wat sê:  
 
"'n Toeval is 'n wonderwerk waarin 

God verkies om anoniem te bly." 
 
In die derde bedryf van hierdie 
toneelstuk gaan Rut uit om gars op 
te tel om haar en Naomi te 
onderhou, en “soos dit gebeur het, 
het sy by die deel van die veld gekom 
wat aan Boas behoort” (2:3). Boas is 
'n pilaar van die gemeenskap (wie se 
naam aan een van die pilare van die 
tempel geheg is) wat toevallig 
verwant is aan Naomi se dooie man. 
 
God praat nie uit brandende bosse in 
hierdie boek nie; God verdeel ook 
nie die see nie. In plaas daarvan tree 
God op deur omstandighede, en 
deur die getrouheid van gewone 
mense. God se “hesed” (sy 
verbondstrou) is vergestalt in 
menslike optrede. Boas prys Rut vir 
haar lojaliteit aan haar skoonma 

(2:11): “Mag die HERE jou beloon vir 
jou dade, en mag jy 'n volle beloning 
van die HERE, die God van Israel, 
onder wie se vleuels jy skuil hê” (Rut 
2:11-12). 
 
In vandag se verhaal sien Naomi die 
verstommende hoeveelheid gars 
wat Rut opgetel het (iets soos 13 
kilogram), en vind uit dat dit Boas is 
wat Rut gehelp het. En dit is eers dan 
dat Naomi van wanhoop na hoop 
begin beweeg. Sy herken in hierdie 
wending van gebeure die hand van 
God en sy is gou om God as die bron 
van seën te noem: “Geseënd is hy 
[Boas] deur die HERE wie se 
goedertierenheid (hesed) nie die 
lewendes of die dooies verlaat het 
nie!” (Rut 2:20). 
 
Die gety is besig om te draai. 
Leegheid word gevul. Hoop word 
gebore. En dit is 'n ou weduwee (een 
wat meer as haar deel van hartseer 
gesien het) wat die hand van God 
herken in hierdie skynbaar toevallige 
omstandighede. Miskien is dit 
dikwels so: Diegene wat lank 
ondervinding het om God aan die 
werk te sien, kan daardie tye in ons 
eie lewens herken en stilweg vir ons 
wys wanneer wonderwerke begin 
gebeur. 
 
Vir Kleingroepe: 
 
Ontmoet mekaar 
Deel met mekaar hoogtepunte en 
laagtepunte van die week.  



 
Ontmoet God 
Laat een persoon ‘n kers aansteek en 
probeer fokus hoekom julle as groep 
bymekaar is. Laat iemand ‘n gebed 
doen. 
 
Deel met mekaar 
Laat iemand die teks lees uit Rut 
2:17-23. 
 

• Gee geleentheid dat elkeen deel 

wat hulle in die gedeelte hoor en 

wat vir hulle uitstaan? 

• Deel met mekaar momente waar 

jy voel jy genade ontvang het en 

nie eens daarvan bewus was nie. 

• Bemoedig mekaar om daar waar 
jy werk en leef ook ’n kanaal te 
wees van God se oorvloedige 
genade.  

 

Bid saam 
Draai 2/2 na mekaar en bid in kleiner 
groepies vir mekaar se persoonlike 
behoeftes en vra ook vir die Here om 
jou sensitief te maak om te sien waar 
jy sy genade kan laat “oorspoel”. 
 
Vir interessantheid: Hervorming 
Sondag 
Vandag 504 jaar gelede presies 
hierdie dag - 31 Oktober 1517, gaan 
’n jong Katolieke priester en gaan 
slaan 95 stellings wat hy neergeskryf 
het met spykers teen ’n kerk in 
Duitsland se deur vas. Hiermee het 
hy, Martin Luther, openlik teen sy 
kerk geprotesteer. Sy protes sou die 

kerk en die aard van die Christelike 
geloof onherroeplik verander. Hier is 
’n foto van die sogenaamde 
Schlosskirche in Wittenberg 
Duitsland aan wie se deur Luther sy 
95 stellings gaan vasslaan het.  
 

 
 
Reformasie word in ootmoed gebore 
en in dankbaarheid geleef. Altyd 
weer, want Luther sou die laaste een 
wees om te sê dit is klaar: Gód gaan 
ons vooruit die vir ons onbekende in. 
En kán ons Hom in vertroue volg, 
want so was Luther oortuig: 
“Verbum Dei manet in aeternum”. 
God se Woord bly ewig. Dit laat ’n 
mens kniel. 
 
 


