
Die hand van die Here is teen my. 
Teks: Rut 1: 1 - 14

Teksvers Rut 1: 13


1. Inleiding 
Vanoggend se boodskap begin nie op ’n goeie 
toon nie. Want die boek Rut begin eintlik op ’n 
donker plek. Ons gaan vanoggend fokus op 
die proloog tot die geskiedenis van die boek 
Rut. En in hierdie proloog word die donker 
konteks waarin die gebeure afspeel 
geopenbaar. Ons lees van dinge soos 
hongersnood, ballingskap en die afsterwe van 
eggenote. Genoeg om enige iemand in ’n 
depressiewe donker gat in te boender. Tog in 
die nuwe normaal met sy Pandemie en 
gevolge op die ekonomie en kerk voel hierdie 
konteks nie so vreemd nie. Selfs die 
ballingskap in ’n ander land word vir ons jong 
mense realiteite. 


Tog waar ons vandag hier bymekaar is, 
rondom die Woord van die Here, wil ons ook 
vra waar is die Here in al hierdie 
omstandighede? In ons teksvers vandag 
verklaar Naomi waar die Here is, in haar 
donker omstandighede. In haar belewing van 
die werklikheid, staan die Here in opposisie 
met haar. Dit is hierdie vraagstuk wat ons 
vandag ondersoek, onder die tema van die 
“hand van die Here wat teen my is”.


Tog in ’n toenemende ateïstiese wêreld, is 
hierdie bron van teëspoed nie meer so 
duidelik vandag nie. En selfs in die meeste van 
ons se geloofslewe, vervaag geloof en die 
teenwoordigheid van die Here in swaar 
omstandighede. Want ons koppel mos 
verlossing aan die Here. Maar uiteindelik is 
verlossing en die Here Jesus Christus so 
duidelik aanwesig, selfs hier in die eerste 
hoofstuk van Rut. 


En uiteindelik is dit ook vir ons vandag 
belangrik, want niemand van ons is gevrywaar 
van swaar tye nie, veral nie in die era waarin 
ons tans leef nie. Daarom is dit vandag so 
belangrik om te besef waar die Here is in ons 
donker omstandighede. Kom ons luister wat 
geopenbaar word in hierdie begin verse van 
die boek Rut.


2. Depressiewe uitkyk op 
bitterheid. 

Alhoewel Rut uiterard die hooffiguur in die 
boek Rut is, fokus ons vandag op Naomi. 
Want dit is haar geskiedenis van pyn en 
hartseer wat aan ons meegedeel word in 
hierdie eerste paar verse van die boek. Dit is 
hierdie verse wat natuurlik ons tekgedeelte 
vandag vorm. Kenmerkend van depressiewe 
gedrag, is om te fokus op die negatiewe. 
Dikwels is daar by ons as mens ook ’n 
oordrewe skuldgevoel. Dit werk soos volg in 
die lewe van Naomi.


Daar is oorgenoeg negatiewe dinge waarop 
Naomi kan fokus. Sy en haar gesin moet al 
met die intrapslag in vers 1, letterlik gaan 
brood soek in ’n ander land. Want hulle 
tuisdorp met die hebreeuse naam Betlehem, 
wat letterlik huis van brood beteken, het nie 
meer brood nie. Daar is hongersnood in die 
land. Dan tydens hulle ballingskap in die 
vyandige gebied van Moab sterf beide haar 
man en seuns. Sy het nou net twee 
skoondogters en hulle is van Moabitiese 
afkoms. 


Maar dan is daar is ook die oordrewe 
skuldgevoel wat ons raaksien by Naomi. Ons 
sien dit ook vandag om ons. Miskien glo ons 
dit van onsself vanoggend. Dit is die besef dat 
ek nie net verantwoordelik is vir my eie 
swaarkry nie, maar ook vir die mense om my 
se swaarkry. Met ander woorde die bekende 
idee, dat ongeluk en teëspoed my volg waar 
ek gaan. En daarom is dit swaar vir die mense 
rondom my. In hierdie lig verrig Naomi iets van 
’n genadehandeling in die wegjaag van haar 
skoondogters in ons teksvers. Want hulle 
moenie langer hier naby hierdie teëspoed 
wees nie.


Dikwels is dit natuurlik waar, juis as gevolg 
van die sonde. Die sonde wat ek doen het nie 
net ’n ernstige nagevolge vir myself nie, maar 
ook vir die mense om my. Ons sien dit duidelik 
ook in die geval van Jona. Maar net soos in 
die boek Rut, is meeste van hierdie 
donkerheid al verby aan die einde van 
hoofstuk 1. Maar wat gee dan die hoop in 
hierdie depressiewe tye, vir my en die mense 
om my?


3. God is steeds in beheer 
Vir Naomi in ons teksvers is dit skynbaar baie 
duidelik waar haar teëspoed vandaan kom. Sy 
glo dat die hand van die Here swaar op haar 
rus. En sy is nie alleen in hierdie oortuiging in 

Eerste Preek 2021-09-12 1



die Ou Testament nie. Ook in Psalm 32 wat 
ons vooraf saam gesing het, hoor ons ’n 
uitroep dat die hand van die Here swaar op 
die sondaar rus. Ook in Job19:21 kla Job dat 
die hand van die God hom getref het. Vir die 
antieke mens was dit baie logies. Die Here 
hou die reën terug en daar is hongersnood. En 
by die afstrewe van ’n geliefde, is dit duidelik 
dat die Here wat lewe gee, dit ook weer neem.


Vandag in ’n toenemende ateïstiese wêreld, is 
daar meer struikelblokke vir gelowiges. Die 
wetenskap waar aangevoer as die verklaarder 
van alles wat gebeur. Van natuurverskynsels, 
tot mediese liggaamlike agteruitgang. En 
ongelukkig is daar ook in die wetenskap die 
wat dit verkeerd beoefen, met die alleenlik 
doel om die Here te verwyder uit die 
verduideliking van alles. Dikwels het hierdie 
oortuiging die geloof al so ingestoom, dat God 
heeltemal van Sy bonatuurlike mag gestroop 
word. Want daar word maklik gesê dat God 
tog by die natuurwette moes of moet bly. 


Tog vir die ware gelowige bly die Here steeds 
in beheer van alles. Die slegte wat gebeur, 
gebeur daarom nie buite die beheer van die 
Here nie. En daarom is die eintelike vrees in 
die lewe, die vir die Here. In ons sondigheid 
verdien ons die skerp oordeel van die Here. 
Daarom is die nie onregverdig as die Here ons 
straf nie. Inteendeel, dit is eintelik juis presies 
wat ons verdien. Daarom is Naomi se uiting 
van die frase, die Here se hand is swaar op 
my, nie ’n verskoning nie. Dit is nie ’n manier 
om haar verantwoordelikheid op iemand 
anders te pak nie. Dit is eerder ’n besef, dat sy 
die verdiende straf vir ongeregtigheid ontvang. 
Maar dan is daar ook by die Here genade. 


4. Verlossing is oppad 
Genadiglik is daar nie net oordeel by die Here 
nie, daar is ook genade. En dit is al van die 
begin al duidelik aanwesig in ons teks 
gedeelte. In vers 1 van ons teksgedeelte lees 
ons al van die stam Juda. Elimeleg en Naomi 
kom uit die stam gebied van Juda. En ons 
almal weet dat verlossing uiteindelik van die 
Leeu van Juda kom. Maar om dit net nog 
verder presies te maak, kom Elimeleg en 
Naomi uit Bethlehem. En Bethlehem is vir die 
gelowige bekend omdat ons Verlosser, die 
Here Jesus Christus daar gebore word jare 
later.


Maar ook verder in die teks erken Naomi 
alreeds die onmiddelik genade in haar leeftyd. 
Eerstens is sy in hierdie teksgedeelte juis 
besig om terug te keer na Bethlehem, want 

daar is nie meer hongersnood nie. En hoor 
hoe mooi verwoord sy die verlossing in haar 
tuisland in vers 6: “6Toe sy verneem dat die 
Here vir sy volk uitkoms gebring het deur vir 
hulle ’n goeie oes te gee, het sy en haar 
skoondogters klaargemaak om van Moab af 
terug te gaan.”  Naomi koppel die verlossing 
uit hongersnood 100% aan die Here.


Maar daar ook nog verdere ter sprake. In vers 
8 en 9 seën sy haar twee moabietiese 
skoondogters, met die woorde: “Mag die Here 
sy liefde aan julle bewys” en “9Mag die Here 
vir julle elkeen weer ’n goeie man en ’n 
heenkome gee”. Naomi weet dat “17Elke goeie 
gawe en elke volmaakte geskenk kom van Bo. 
Dit kom van die Vader wat die hemelligte 
geskep het, maar wat self nie soos hulle 
verander of verduister nie.” soos ons in 
Jakobus 1:17 ook lees. 


Maar uiteindelik is die grootste seëning nog 
oppad. Dit is iets wat uiteindelik deur Naomi 
sal loop en ook ons verlossing sal insluit. Want 
Naomi kom nie maar net toevallig uit dieselfde 
dorp waar Jesus Christus later gebore sou 
word nie. Nee, haar skoondogter Rut sou 
uiteindelik opgeneem word in dit fisies 
voorgeslag waaruit ons Here Jesus Christus 
gebore is. Daarom kan ons die preek afsluit 
met die gedagte, dat al is die hand van die 
Here swaar op ons, is Sy hand van verlossing 
steeds sterker. Dit is uiteindelik die hand wat 
nie ons Here Jesus Christus spaar nie, maar 
Hom kom offer in die plek van ons 
menigvuldige sonde. 

5. Slot 
Ons kan hierdie preek afsluit met ’n laaste 
verwysing na die gevoel dat ek die oorsaak is 
van ongeluk. Dat dit ek is wat teëspoed bring 
na die omgewing en mense waar ek gaan. En 
soos ons gesien het, deur die sonde is dit 
waar. Maar daar is ook meer as dit. Deur die 
genade word ons ook gered. Ons word 
wedergebore tot ’n nuwe lewe in Christus. En 
skielik is ons dan nie meer die persoon wat 
die teëspoed en pyn in ’n omgewing en 
mense bring nie. Ons is dan nuwe mense.


Hierdie nuwe mense is natuurlik eerstens 
verlos van die sonde. En daarom is die sonde, 
nie meer so ’n groot deel van hulle lewe nie. 
Ons lewe as wedergebore gelowiges, met die 
doel om die Here alleen te eer en te verheerlik. 
En omdat wedergebore gelowige aktief stry 
teen die sonde, is die effek van die sonde op 
hulle en die gemeenskappe om hulle ook baie 
kleiner. 
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Tog is dit nie uiteindelik die grootste voordeel 
wat ’n gelowige vir ’n ongelowige 
gemeenskap bring nie. Die grootste voordeel, 
is die evangelie. Gelowiges kan die evangelie, 
van verlossing in Christus alleen verkondig in 
’n ongelowige gemeenskap. Deur hierdie 
woordverkondiging werk die Heilige Gees die 
geloof in uitverkore mens se harte. En 
wanneer hulle dan weer tot geloof kom, hou 
hulle geloof dieselfde voordele vir die 
gemeenskap nie.


Uiteindelik is dit duidelik dat die Here se hand 
nie swaar op ons is, om ons te vernietig nie. 
Maar dit is daar om ons juis weer nader aan 
Hom te trek.


Amen    
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