
 
 
 
 
 
 
 

Tema: U God is my God…Die storie van Rut 
Episode 4: Liefde wat voorsien en beskerm 

 
Inleidend: Waar pas Rut in, in die 
groot verhaal van die Bybel? 
Enigste boek in die Bybel wat 
vernoem is na ’n voorvader 
(voormoeder) van Jesus, enigste 
boek in die OT vernoem na ’n nie-
Jood en net 2 boeke in die Bybel 
vernoem na vroue. Haar naam 
beteken vriendskap.  

• Wanneer speel die storie af? In 
die tyd van die Rigters. Josua lei 
die Jode die beloofde land in en 
daar was nog nie ’n koning gesalf 
nie. Dit is dus die tyd tussen Josua 
en voordat Saul as koning gesalf 
word. 

• Dit gaan sleg met die volk want 
ons lees van die sogenaamde “sin 
circle”: die volk jaag aan, God 
straf hulle, hulle voel sleg en vra 
verskoning, en God kom verlos 
hulle deur ’n Rigter op te rig en 
dan gaan dit weer vir ’n rukkie 
goed – maar, soos in ons eie 
lewens, herhaal die siklus wee 
ren weer. 

• Twee van die Rigters, Esra en 
Nehemia se antwoord vir die volk 
op hulle verval is dat die tempel 
herbou moet word end at die volk 

streng moet hou by die 
godsdienstige en kultiese wette. 

• Binne hierdie konteks word die 
verhaal van Rut vertel en word 
daar ‘n venster ge-open op die 
hart van God. 

• Die verhaal van Rut word deur 
kenners van die narratiewe genre 
beskou as van die beste 
voorbeeld van hoe mens nou 
eintlik ’n storie moet skryf. 

 
Hoofstuk 3 Episode 4 
Skriflesing: Rut 3:1-18 Preek notas 
RUT EN BOAS BY DIE DORSVLOER 
31Naomi, Rut se skoonmoeder, het 
vir haar gesê: “My dogter, moet ek 
nie vir jou 'n tuiste soek waar dit met 
jou goed sal gaan nie?  
 
2020 vertaling = tuiste 
1983 vertaling = heenkome 
1933 vertaling = rusplek 
 
Dit is dieselfde sentiment wat Naomi 
hier het as wat ons gesien het in Rut 
1 waar sy haar twee skoondogters 
aanmoedig om na haar seuns se 
dood by hulle familie in Moab te bly 
en in Rut 1:9 sê sy dan: “Mag die 



Here vir julle elkeen weer ‘n goeie 
man en ‘n heenkome gee.” 
Die term het hier te doen met die 
sekuriteit en sorg wat destyds verkry 
is deur ‘n huwelik.  Die feit dat hulle 
nou weduwees is beteken dat hulle 
geen sekuriteit gehad het nie (geen 
lewensversekering of polisse nie).   
Naomi se motivering is tweërlei: 1) 
Sy voel verantwoordelik teenoor 
haar skoondogter. 2)  Naomi sou ook 
self hierby baat, want sy is in die 
krisis situasie dat sy geen hoop op ‘n 
nageslag het nie. 
 
2Kyk, Boas saam met wie se 
werksters jy gewerk het, is mos 
familie van ons. Hy dors vannag gars 
op die dorsvloer. 
 
Hier is 2 dinge belangrik:  

• Boas is ’n wettige kandidaat om 
Rut se man te wees. Hy is familie 
van ons. Hy is ’n bloedverwant 
losser. Baie belangrike begrip in 
Ou Israel en volgende week lank 
daarby stilstaan.  

• Boas dors gars – hoe dit gewerk 
het, is dat hulle die koring uit die 
gerwe geslaan het, maar dan het 
daar baie semels saam met die 
pitte agtergebly. Nou gaan staan 
hulle op die dorsvloer en die gars 
en semels word in die lug 
ingegooi en die wind waai dan die 
ligte semels weg en die swaarder 
pitte val op die grond. Dit het 
gewoonlik laat middag en vroeg 
in die aand gebeur. Dan het die 
werkers gaan slaap, maar dan is 

die dorsvloer opgepas teen 
diefstal. Boas sou dus vir die doel 
(oppas van die dorsvloer) die nag 
op die dorsvloer wees.  Gewoonlik 
was die dorsvloer ook ’n meer 
private ruimte as die oop lande en 
Rut kon nie sommer op die lande 
openlik na Boas toe gegaan het 
nie. Maar hier is nou ’n kans.  

 
3Was jou, smeer geurige olie aan en 
trek jou beste klere aan. Dan gaan jy 
af dorsvloer toe. Maar moenie dat 
die man weet dat jy daar is voordat 
hy klaar geëet en gedrink het nie. 
 
4En as hy gaan slaap, maak seker van 
die plek waar hy lê. Gaan dan nader, 
maak sy voete oop en gaan lê daar. 
Hy sal dan self vir jou sê wat jy moet 
doen.” 
 
Dit is duidelik uit die konteks wat 
Naomi se bedoeling is met Rut. Sy wil 
vir haar ‘n toekoms verseker.  Sy 
begin met 4 positiewe opdragte:  
was jou, salf jou, trek jou klere aan 
en gaan af na die dorsvloer. Daar is 
’n baie goeie teks in  
2 Samuel 12:20 wat omtrent 
woordeliks dieselfde is as hier: Toe 
het Dawid van die grond af 
opgestaan. Hy het gaan was, 
reukolie aangesmeer, aangetrek en 
na die heiligdom toe gegaan om te 
aanbid. Hierna is hy huis toe en het 
hy kos gevra. Hulle het hom 'n ete 
voorgesit en hy het geëet. 
 



Koning Dawid staan op nadat sy kind 
oorlede is en dan doen hy die 
reiniging rituele want hy los nou iets 
agter, dit is simbolies dat hy iets 
agterlaat en nou vorentoe kyk. Hy 
beweeg weg van die rouproses van 
sy kind en leef vorentoe. 
Dit klink of Naomi vir Rut hier 
aanmoedig dat hulle tyd van rou nou 
verby is en dat ‘n nuwe toekoms op 
hulle wag… 
 
En dan gaan die opdrag Voort:  Gaan 
dan nader, maak sy voete oop en 
gaan lê daar. 
 
En nou kry ons drie woorde in 
Hebreeus wat gevul is met seksuele 
ondertone. 

• Maak oop 

• Voete of bene 

• en gaan lê  
 
5Rut het geantwoord: “Ek sal alles 
doen wat u sê.”  
6Sy het na die dorsvloer toe afgegaan 
en alles gedoen wat haar 
skoonmoeder haar voorgesê het.  
 
Kan julle glo – verbeelding – 
vroegaand. Rut netjies aangetrek 
staan en kyk wat gebeur waar Boas 
heengaan. Mens hoor amper Rut se 
hartklop in haar keel as sy hom 
dophou. Ek glo twyfel was deel van 
haar gedagtes – wat gaan met my 
gebeur?  
 
7Nadat Boas geëet en gedrink het, en 
sy hart vrolik was, het hy aan die kant 

van die hoop graan gaan lê. Sy het 
stilletjies nadergegaan, sy voete 
oopgemaak en daar gaan lê.  
8In die middel van die nag skrik Boas 
wakker. Iets raak aan hom, en 
sowaar, daar lê 'n vrou by sy voete!  
 
9“Wie is jy?” vra hy.  
Sy antwoord: “Ek is Rut, u slavin.  
 
Slavin – Rut 2:13 gebruik sy ’n ander 
woord – die laagste van die laagste 
op die voedselketting. Maar nou ’n 
ander woord in Hebreeus – ek wil jou 
dien in liefde en ek is bereid om jou 
slaaf te wees omdat ons vir mekaar 
lief is. Ek is bereid om in ’n 
verhouding met jou in te gaan. Ek 
onderwerp my gewillig aan jou wil. 
 
Rut het nou Naomi se raad gevolg tot 
hier en nou volg sy haar eie kop, sy 
waag dit verder… – sy sê vir Boas  
 
10Hy sê toe: “Mag jy geseën word 
deur die HERE, my dogter. Jou trou 
aan die familie blyk nou nog 
duideliker as voorheen, aangesien jy 
nie agter jong mans, of hulle arm of 
ryk is, aanloop nie.  
 
11Moet dus nie bang wees nie, my 
dogter. Alles wat jy vra, sal ek doen. 
Al my mense in die dorp weet 
immers dat jy 'n deugsame vrou is.  
 
Hoor net Boas se opmerking:  Hy wys 
haar daarop dat al die mense in die 
stad bewus is dat Rut ‘n deugsame 
vrou is.  Hy gebruik hier dieselfde 



woord wat die skrywer gebruik het in 
die begin van hfst. 2 wanneer Boas 
aan ons bekend gestel word.  Daar is 
na Boas verwys as ‘n vermoënde 
man en iemand met sosiale status.  
Hier kan dit nie na haar sosiale status 
of rykdom verwys nie, maar Boas 
beklemtoon haar integriteit.  Dink 
net wat moes hierdie opmerking vir 
Rut beteken het.  Vir ‘n vreemdeling 
uit Moab om te hoor dat Boas haar 
die versekering gee dat die 
samelewing van Bethlehem haar 
aanvaar – wat ‘n vertroosting!! 
 
12Dit is nou wel waar dat ek 'n losser 
is, maar daar is ook 'n losser wat 
nader familie is as ek. 
 
13Bly vannag hier. En môreoggend, as 
hy jou wil loskoop, goed, laat hy jou 
dan loskoop. Maar as hy jou nie wil 
loskoop nie, dan sal ek, so waar as 
die HERE leef, dit self doen. Bly nou 
maar lê tot môreoggend.” 
 
14Sy het tot die môre toe by sy voete 
bly lê. Nog voordat 'n mens iemand 
anders sou kon herken, het sy 
opgestaan, want hy het gesê: “Dit 
mag nie bekend word dat 'n vrou na 
die dorsvloer gekom het nie.”  
 
15Boas sê toe vir haar: “Gee die sjaal 
wat jy om het en hou dit oop.” Sy het 
dit oopgehou, en hy het ses mate 
gars daarop afgemeet en dit op haar 
skouer getel. Daarna is hy die dorp 
in.  
 

16Toe sy by haar skoonmoeder kom, 
vra sy vir haar: “Hoe het dit toe 
gegaan, my dogter?” Sy het haar 
alles vertel wat die man vir haar 
gedoen het. 
 
17Sy het ook gesê: “Hierdie ses mate 
gars het hy vir my gegee, want hy het 
gesê, ‘Jy mag nie met leë hande by 
jou skoonmoeder aankom nie.” 
 
 
In Rut 1:21 sien ons hoe Naomi met 
leë hande van Moab af terugkeer, 
maar nou  
 
Ek het leeg teruggekom – moenie 
met leë hande teruggaan nie.   

• Hierdie beeld is seker vir my een 
van die mooiste beelde in die 
boek van Rut. Tye wanneer ons 
leeg voel, verlate en alleen is dalk 
net mooi die tye wat God die 
dekor skuif vir ons mees 
oorvloedigste momente in ons 
lewens. 

• Rut 1 – Naomi – ek het niks – ek is 
op – ek is leeg. Langs haar staan 
’n Moabitiese vrou, weduwee, 
vyand uit ’n heidense volk en 
nooit ooit in haar stoutste 
verwagtinge het sy gedink dat juis 
die vrou Rut die manier en die 
persoon gaan wees waardeur 
God se genade en versorging en 
beskerming gaan bring en gee 
nie. 
 

 



18Naomi antwoord: “My dogter, wag 
nou maar totdat jy weet hoe die saak 
uitval. Die man sal nie tot rus kom 
tensy hy die saak vandag nog 
afhandel nie.” 
 
In Rut 3 sien ons hoe chesed liefde 
absoluut gestalte vind in verskillende 
uitdrukkings: 
 

• In geduld (Patience) 

• In versorging en voorsiening 
(Provide) 

• In beskerming (Protection) 

• In heiligheid (Pure) 
In prysgawe (price) 
 


