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26 Julie 2020 
 

 Woordverkondiging op Gereformeerde Kerk 
Potchefstroom-Oos Facebookblad en 

YouTube kanaal. 
 
 

09:30 OGGEND WOORDVERKONDIGING:  
Ds. Piet 

 
Tema: Kyk deur God se oë na jou 
swaarkrytyd en skep moed!          
 

Ek hoor uit gesprekke met lidmate hoedat al 
hoe meer mense swaarder begin dra aan die 
langdurigheid van hierdie grendelstaat. Ons 
is by vier maande verby en alle aanduidings 
is dat dit nog lank gaan duur. Dit begin 
ernstige negatiewe uitwerking toon op mense 
se gemoedstoestand en elke nuwe 
“inperkingterugslag” druk al hoe swaarder op 
‘n mens se gemoed. Selfs die grappies op 
sosiale media oor die rook- en drankverbod is 
nou nie meer snaaks nie en help nie om 
mense se gemoedere te lig nie!  
 

Die kwessie oor die skole wat weer sluit is ook 
nie ‘n grap nie! Onderwysers,  ouers en 
kinders vind dit swaar om hierdie onsekerheid 
en gedurig wisselende omstandighede te 
hanteer.  
 

Mag die Here ons vanmore laat moed skep 
deur sy Woord! Hy wil ons Sy perspektief gee 
op wat besig is om te gebeur, deur ons te wys 
op:  
1. Die heerlike sekerhede te midde van alle 

beproewinge  

2. Die heerlike krag waarmee ons staande 

sal bly en weer vreugde sal beleef!  

3. Die heerlike doel van hierdie swaarkry    
  
Vooraf samesang 
Lied 525: 1, 2, 3 en Lied 577: 1, 2, 3 
 

Skrifoordenking 
Votum; Gebed om seën; Sing Ps 146-2: 1, 4, 
5, 6; Geloofsbelydenis Sondag 10 van die 
Heidelbergse Kategismus.   
Verootmoediging: Wet uit 1 Johannes 4: 7-
21; Sing Lied 530: 1, 2, 3; Gebed. 
Skriflesing: 1 Petrus 1: 1 - 9;  
Teksverse: 5 - 7; Woordbediening. 
Gebed, Liefdegawes; Sing Sb 5-4: 1, 2, 5, 6; 
Gebed om seën.  

 
AAND WOORDVERKONDIGING:   

Ds. Daan Bakker 
 

Tema: God hou Sy hand oor jou - vertrou 
God voor die oë van ander. 

As jy die Here soek mag jy van een ding 
volledig seker wees:  God hou sy hand oor 
jou lewe. Esra is gebore in Ballingskap en het 
nog nooit Jerusalem gesien waarheen hy op 
pad is nie, maar Hy het die God van Israel 
leer ken uit die Woord van God (die Ou 
Testament). 

Esra het die God van Israel as die Here, Here 
leer ken:  Die Almagtige Verbondsgod wat sy 
hand hou oor die wat hom soek. Daar is net 
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een seker wyse waarop jy ook die hand van 
die Here oor jou eie lewe sal ervaar:  Jy moet 
net soos Esra God soek deur Hom te leer ken 
vanuit die Bybel. 

Esra bely nie net openlik dat die Here se hand 
oor hulle is nie, maar hy maak homself ook 
klein voor God in gebed saam met ander. 
Erens in ons lewens kom jy as gelowige te 
staan voor 'n situasie waarin jy weet dat jy 
diep afhanklik is van God. Maak jou klein  
voor God en bely jou sondeskuld en glo dat 
Jesus vir jou skuld volkome versoening 
gedoen het. En dra dan jou kommer in sy sorg 
op met gebed en smeking en vra dat God sy 
Vaderhand in Jesus Christus oor jou sal hou. 

Esra plaas nie maar net alles in die hande van 
God asof hy dan maar sonder voorbereidings 
op reis kan gaan nie. Nee, Esra verstaan dat 
God hom verantwoordelik gemaak het en 
kom van sy kant sy verantwoordelikheid na. 
Net soos Esra moet ons ook verant-
woordelikheid neem vir ons roeping in die 
omstandighede waarin die Here ons plaas. 

God het sy hand oor Esra gehou en hulle het 
veilig in Jerusalem aangekom en rus vir drie 
dae lank na die lang en moeisame reis. Maar 
op die vierde dag offer Esra en “die seuns van 
die ballingskap” dank offers aan die Here. 
Wanneer ons God se hand oor ons lewe 
ervaar het,  kan ons nie anders as om ook met 
diepe dank aan God die eer te gee nie. 

Saam met die dankoffers bring Esra ook 12 
ramme as sonde offers om daarmee 'n 
versoende Israel voor God te stel. Die volle 
vervulling van God se beloftes is Jesus 
Christus en deur sy offer aan die kruis, het Hy 
volle versoening gedoen vir al ons skuld en 
sondes. Ons is met God versoen en Hy het 
ons aangeneem as sy kinders. Wanneer jy as 
kind van God naby Hom lewe mag jy soos 
Esra seker wees:  God se Vaderhand is oor 
my. 

Soos Esra moet jy nie skaam wees om 
openlik te getuig:  God se Vaderhand is oor 
die wat Hom soek nie. As ons God bely as 
ons Vader wat sy hand oor ons hou, dan 
moet ons Hom ook voor ander mense 
vertrou. 

Moenie op mense staat maak nie, maar 
vertrou op God wat in Jesus Christus jou 
Vader is. Hy sal jou vertroue nooit beskaam 
nie en jy sal rede hê om te getuig: God hou 
sy hand oor my lewe. 

God en ons ontmoet mekaar 
Intreelied:  Lied 464: 1, 3; Votum; Gebed om 
seen; Loflied: Ps 33-1: 1, 11;  Gebed;  
  
God bedien aan ons sy Woord en ons 
ontvang dit aktief in geloof 
Skriflesing: Esra 8: 21-36 
Teksverse: Esra 8: 22 
Sing: Ps. 91-1: 1, 6; Woordverkondiging 
  
Ons antwoord op die Woordbediening 
Gebed; Liefdegawes; Sing: Ps. 146-1: 1, 2, 
8; Gebed om seën, Amenlied: Sb 13-3. 
 

MEELEWING 
● Marie Saaiman (Groep 5 - 082 532 8668) is 

verlede Donderdag geopereer vir 'n 

bloeiende maagseer en die operasie het 

goed afgeloop. Tans behandel hulle haar 

om 'n bloedklont wat hulle vermoed op die 

brein is, op te los. Dit veroorsaak dat sy met 

tye ophou om self asem te haal en dan moet 

hulle haar op ventilator sit. 

● Anja Coetsee (Groep 9 - 072 618 2425) se 

mangels is die afgelope week uitgehaal - sy 

sterk reeds tuis aan. 

● Oom Henk Freeke (Groep 5 - 082 550 7851) 

het geval en homself beseer. Hy is tuis maar 

kan nou glad nie meer self loop nie.  
  

Ons bid dat die Here beterskap, herstel, 
bemoediging en troos sal gee. 
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ONS VRA VOORBIDDING VIR DIE 
VOLGENDE LIDMATE WAT SUKKEL MET 

SIEKTE OF SWAK GESONDHEWID 
Bert Floor, Isak vd Walt, Magdaleen Venter, 
Koos en Marlene Jooste, Lana Labuschagne 
en  Annette Coetsee. 
 
 

ONDERSTEUNING VIR SIEKES 
Vir ondersteuning of besoeke kontak u 
ouderling of Adele (018 290 7690 / 082 532 
8658) om die nodige reëlings te tref. 
 

 

KATKISASIE LESPROGRAM 
Ouers en kinders moet Les 14 
vir vandag doen en Les 15 vir 
volgende Sondag.  
 

 
PROGRAM VAN DIE WEEK 

Vandag op Facebook en YouTube 
09:30 Oggenddiens  
18:00 Aanddiens 
 

Woensdag 
19:00 Diakonie Zoom vergadering 
 

Donderdag 
18:00 Na-skooljeug Bybelstudie in Elim 
 
 

VERJAARSDAE 
Baie geluk aan almal wat DV 

hierdie week verjaar! 
Sondag, 26 Julie 
Jbr Corniel Coetzer      082 888 1421 
Br Hendrik vd Walt      079 022 2526 
Br Dawie v Zyl       082 774 7936 
Br Jaco Venter       082 766 9153 
 

Maandag, 27 Julie 
Jsr Lindsey de Kock  
Br Gert Kruger       064 904 8526 
Br Jurie Quass       082 348 1135 
 

Dinsdag, 28 Julie 
Br Paul du Plessis (78)      084 504 6640 
Jsr Tiarie Joubert   
Jsr Arianna v Deventer 
Br Ab Yssel (91)       082 078 4608 

Woensdag, 29 Julie 
Br Riaan Andersen      081 543 8793 
Sr Duolene Leach       082 677 9808 
      

Donderdag, 30 Julie 
Jsr Lenè v Niekerk       
  
Vrydag, 31 Julie  
Br Louis Abrie       078 708 8804 
 

Saterdag, 1 Augustus 
Br JD Aucamp       084 500 4221 
 

WOORDKAFEE in die 
COVID-19-tyd 

Soos alle bedieninge wat 
Koninkrykswerk doen, tans die beperkings 
en optrede-riglyne wat deur die owerheid 
ingestel is, in ag neem, moes Woordkafee 
ook sy werkswyse vir hierdie tyd aanpas. Die 
beheerraad van Woordkafee het daarom 
besluit dat ons nie tans kan voortgaan om op 
weeksdae geskeduleerde oop ure te 
handhaaf nie. Van die begin af was dit 
Woordkafee se oogmerk dat besoekers op 
weeksdae daar toegang tot 
Bybelverklarende en Christus-gerigte 
evangeliemateriaal, of ’n gesprek daaroor, 
moet kan kry. Die aanpassing wat die 
beheerraad daarom gemaak het, is om ter 
wille van verantwoordelike beheer oor die 
gebruik van ons fasiliteite ’n stelsel van 
afspraakmaking te implementeer. Daarmee 
kan ons steeds ’n sentrum bedryf waarin 
uitreikwerk kan plaasvind en waarin mense 
wat minder geredelik toegang tot internet-
gesteunde onderrigmateriaal het, wel 
gehelp kan word om geestelik te groei.  
Die Woordkafee-selfoon (082 403 5130) 
word nou deur ons as Bestuurders van 
Woordkafee as toegangsmiddel vir kontak 
gebruik. Daardeur kan u reël vir individuele 
gesprekke met een of twee van die persone 
wat tans by die daaglikse bedryf van die 
uitreiksentrum betrokke is, of kan 
groepsbyeenkomste van tot 6 persone (wat 
onafhanklik van deelname deur 
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Woordkafeehelpers plaasvind) vir enigeen 
van die 3 beskikbare kamers gereël word. Vir 
sulke groepsbyeenkomste moet die 
organiseerder(s) dan self toesien dat al die 
regeringsvoorskrifte wat daarop van 
toepassing is, nagekom word. 
 
Iets wat Woordkafee se beheerraad veral wil 
aanmoedig, is dat medegelowiges ons 
fasiliteite gebruik vir eie inisiatiewe om 
Koninkrykswerk te doen. Een voorbeeld sou 
wees om ’n Bybelstudieprojek saam met ’n 
huishulp of tuinwerker te onderneem en dit vir 
’n gereëlde weeklikse tydgleuf in Woordkafee 
te skeduleer. Die feit dat ons perseel binne 
maklike loopafstand vanaf die taxi-terminus 
geleë is, kan in hierdie opsig ’n bate wees. 
Ons nooi lidmate van die gemeente uit om 
sulke Koninkryks-inisiatiewe met ons te 
bespreek. Onthou ook dat die fasiliteite en 
media-hulpmiddels in Woordkafee vir hierdie 
doel gratis beskikbaar gestel word. 
Theo en Ena Jooste (072 486 1325) 

 

KERKVERBAND NUUS 

KURATORE RAPPORT AAN KERKE 

 1.               AGTERGROND 
In die geskiedenis sal 2020 as die COVID-19-
jaar bekendstaan. Die verspreiding van die 
virus, die gevolglike gesondheids-, sosiale en 
ekonomiese impak en veral ons as mense se 
reaksie op die pandemie, het weer gewys hoe 
belangrik die evangelie van Jesus Christus vir 
ons wêreld is. Dit is hoekom dit ‘n groot 
voorreg was om op 21 Julie as Kuratore van 
die Teologiese Skool Potchef- stroom virtueel 
te vergader om aandag te gee aan die 
opleiding van ons broers wat toegerus word 
om bedienaars van die Woord van ons Here 
te wees in die situasie waarin ons leef. 
 
As Christene het ons – in lyn met Efesiërs 1 – 
die voorreg om in hierdie tyd te leef voor die 
God van ons Here Jesus Christus, die Vader 
aan wie die heerlikheid behoort, Hy wat sy 

Gees van wysheid en openbaring aan ons 
gee. Ons lewe in die hande van ons Here 
Jesus Christus wat bo alles verhef en 
aangestel is as Hoof van die kerk. In Hom 
ervaar ons die vrede en genade van ons 
Here en God en die onvergelykbare kragtige 
werking van sy Gees. 
 
2.               KURATORE 
Die kuratore word deur die onderskeie 
Streeksinodes aangewys vir  ‘n tydperk van 
drie jaar. Met die besluit om die Algemene 
Sinode van Januarie 2021 na Januarie 2022 
uit te stel, is die dienstyd van die kuratore ook 
tot Januarie 2022 verleng. ‘n Nuwe voorsitter 
is aangewys aangesien ds. Piet Venter die 
kuratore versoek het om van sy 
verantwoordelikhede onthef te word. Ons 
waardeer die enorme werk wat hy gedoen 
het en veral die wyse waarop hy 
deursigtigheid in die werk van die kuratore 
bevorder het. Dr. Gerard Meijer 
(Gereformeerde Kerk Oos-Moot) is as die 
nuwe voorsitter aangewys, terwyl dr. Deon 
Lartz (Gereformeerde Kerk Edenvale) en ds. 
Fanie Coetzee (Gereformeerde Kerk 
Potchefstroom - Die Bult) as vise-voorsitters 
aangewys is. Ons dra hulle aan ons Here op 
vir Sy leiding! 
 
3.               PERSONEEL  EN  STUDENTE  
VAN  DIE TEOLOGIESE SKOOL 
Die kuratore het die verantwoordelikheid om 
vir die personeel en studente van die 
Teologiese Studente te sorg. Gedurende 
2020 het ons professore en administratiewe 
personeel asook ons studente buitengewone 
uitdagings beleef. Die normale manier van 
doen moes verander, met die skuif na 
aanlyn-onderrig en uitdagings met die 
praktiese werk en die lewer/aanbieding van 
preke. Ons personeel was egter in staat om 
ons studente op besondere maniere te 
begelei, waarvoor ons ons Here dank! Ons 
waardeer ook die manier waarop die NWU 
studente bygestaan het met die nodige 
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tegnologiese ondersteuning om met hul 
studies te kon voortgaan. 
 
Vir die res van die jaar gaan die studente hul 
studies via die aanlyn-leer-platform voortsit, 
terwyl die plaaslike gemeentes betrokke is 
met die lewering van die preke. Die vierde tot 
sesde jaar studente gaan op 28 Julie met hul 
werk begin om hulle in staat te stel om hul 
studies betyds vir die kuratore se vergadering 
in November 2020 af te handel, terwyl die 
ander studente eers met die tweede semester 
op 24 Augustus sal begin – in lyn met die 
reëlings wat deur die NWU gemaak is. 
Gedurende 2020 het sestig (60) broers begin 
om hulle as Bedienaars van die Woord te 
bekwaam. Ons is die Here dankbaar dat agt 
broers vir die eerste keer by die Teologiese 
Skool begin studeer het, terwyl ses (6) 
studente besig is om hulle voor te berei om - 
as die Here dit wil – by die onderskeie 
Streeksinode aan te meld vir toelating tot die 
diens van bedienaar van Woord en 
Sakrament. Terwyl dit tans nie haalbaar is om 
die studente persoonlik te ontmoet nie, het die 
kuratore tog van die tegnologie gebruik 
gemaak om pastorale gesprekke met 
sommige van die studente te hê. Waar 
studente uitdagings ervaar, probeer beide die 
professore en kuratore om persoonlik met die 
studente kontak te maak en hulle te help om 
hul situasies aan te spreek. 
 
Die prediking van die evangelie is een van die 
belangrikste verantwoordelikhede van ‘n 
predikant. Daarom het die kuratore aandag 
gegee aan die manier waarop studente 
begelei word om preke voor te berei. Vir beide 
die kuratore en die professore is hierdie ‘n 
baie belangrike saak wat voortdurend aandag 
kry. Kerke word daarom ook gevra om die 
professore en kuratore te help juis wanneer 
studente in gemeentes preek deur 
genoegsame terugvoer aan die TSP te gee. 
 
Ons het tans dertien professore wat geroep is 
om ons studente toe te rus asook drie hoogs 

gewaardeerde administratiewe perso-
neellede. Terwyl die kuratore 
verantwoordelik is om oor die opleiding 
toesig te hou, het ons professore die 
verantwoordelikheid om die daaglikse 
werksaam- hede van die TSP te orden en uit 
te voer. Om hulle te lei, word ‘n Rektor en 
twee Vise-Rektore aangewys. Aangesien 
prof. Gert Breed aan die einde van 2020 
emeriteer, is ‘n nuwe Rektor (met ingang van 
Januarie 2021) aangewys in die persoon van 
prof. Henk Stoker. Prof. Francois Muller is as 
Vise-Rektor vir Studentesake aangewys, 
terwyl prof. Francois Viljoen steeds die Vise-
Rektor vir Akademiese sake is. 
 
4.               VERHOUDING MET DIE NWU 
Die verhouding tussen die GKSA en 
Noordwes Universiteit is steeds deel van die 
agenda van die kuratore. Gesprekke gaan 
voort om die verhouding tussen die GKSA en 
die NWU te omskryf en om die pad vorentoe 
te bepaal ten opsigte van die teologiese 
opleiding vir ons kerke. 
Die finansiële beperkinge wat beide ons eie 
kerke asook teologiese opleiding in die 
algemeen ervaar, saam met die verdere 
implikasies van COVID-19 in hierdie saak, 
bemoeilik sake. Die kuratore gaan egter die 
ekstra tyd voor Sinode 2022 probeer gebruik 
om ‘n sinvolle voorstel aan die Sinode te kan 
voorberei. 
 
5.               DIE PAD VORENTOE 
Met die vergadering van die kuratore aan die 
einde van 2019 het die kuratore gebid dat 
ons Here sal sorg dat almal wat met ons 
teologiese opleiding betrokke is in 
verbondenheid met, gewortel in en gebou op 
ons Here Christus Jesus sou lewe. Min het 
ons geweet wat in die eerste ses maande van 
2020 sou gebeur en hoe ons almal net nog 
meer vanuit Christus, ons Rots, sou moes 
leef! 
Vir die dae wat voorlê herinner ons mekaar, 
ons professore en studente en al ons broers 
en susters wat deel is van die GKSA aan die 
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woorde van ons Here in Jesaja 43: Moenie 
bang wees nie, Ek verlos jou, Ek het jou op 
jou naam geroep, jy is Myne. As jy deur water 
moet gaan, is Ek by jou, deur riviere, hulle sal 
jou nie wegspoel nie; as jy deur vuur moet 
gaan, sal dit jou nie skroei nie, die vlamme sal 
jou nie brand nie, want Ek is die Here jou God, 
die Heilige van Israel, jou Redder! 
 

U broers in Christus 

 
BEROEPE NUUS 

BEROEP ONTVANG: Proponent GJ Venter 
(Jonker) na GK Totiusdal. 

 
 

 

ALGEMENE INLIGTING: 

 

LIEFDEGAWES VIR BARMHARTIGHEID 
(DIAKONIE) 

ZAPPER (Selfoon toepassing) 
Hierdie QR-simboolkode is gekoppel aan die 
Diakonie se rekening en slegs bydraes vir 
Barmhartigheid kan daarmee gemaak word - 
geen ander betalings aan die Diakonie of 
kerkraad nie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KOLLEKTES VIR KERKVERBAND 
Al die gemeentes in die kerkverband dra ook 
kollektes af vir besondere behoeftes in die 
kerke. Vandag se kollektes is egter alles vir 
ons eie Diakonie.   
 
 

SOSIALE MEDIA VIR ONS GEMEENTE 
WhatsApp:  GK Potch-Oos nommer:  
                    067 713 2332 

Webblad:  www.oosdoppers.co.za 
Facebook:  www.facebook.com/oosdoppers 
 

Videos van elke erediens kan hier gesien 
word:  Facebookblad: Geref Kerk Potch-Oos 
Videos van preke by: http://ow.ly/ivfZ309vsdc  
 

Ds. Piet stuur weekliks sy preke per e-pos uit.  
Laat weet hom indien jy dit wil ontvang. 

 

KONTAKBESONDERHEDE:  

PREDIKANT, HULPDIENS, KANTOOR EN 

KOSTER 

Ds. Piet:  018 290 5635 / 082 779 1237 

Hulpdiens:  Ds. Pieter vd Walt - 082 851 3637 

                  Erasmus Venter - 072 154 9410 

Kerkkantoor: Adele - 018 290 7690 /  

                  082 532 8658  

                  kerkkantoor@oosdoppers.co.za 

Koster:  Dawie v Zyl - 082 774 7936 

 

BANKBESONDERHEDE 

Geref. Kerk Potchefstroom-Oos  

ABSA Bank 

Tjekrek:  670 340 066 

Takkode:  632-005 

 

Diakonie 

ABSA Bank 

Tjekrek:  670 280 160 

Takkode:  632-005 

 

Susters 

Capitec Bank 

Spaarrek: 145 652 5695 

Takkode: 470-010 

http://www.oosdoppers.co.za/
http://www.facebook.com/oosdoppers
http://ow.ly/ivfZ309vsdc
mailto:kerkkantoor@oosdoppers.co.za
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SUSTERS IN DIE GELOOF 
Intimiteit met God 

Laat my gebed soos reukwerk voor U aangesig staan, die 

opheffing van my hande soos die aandoffer. 

                               Psalm 141:2 
 

 

 

 

Sustersbydrae 

Die susters se fondse word uit elke suster se vrywillige bydrae (R150 per jaar) verkry 

asook die fondse wat tydens fondsinsamelingsgeleenthede geïn word. Hierdie geld 

word gebruik om na minderbevoorregtes uit te reik en daar word jaarliks aan 

verskillende verdienstelike instansies, donasies gegee. 

Dankie vir die susters wat op gereelde basis ‘n bydrae vir hierdie werk gee. 

Blikkies-warmharte 

Die doel van die blikkies (wat jy in die voorportaal van die kerk kan kry) is dat 

almal hulle lastige kleingeld in ’n blikkie sal gooi en die vol blikkie dan in die 

voorportaal van die kerk sal neersit. Die geld word dan gebruik om blomme of 

iets toepaslik aan te koop vir iemand wat deur beproewing gaan.  Baie dankie 

vir julle getroue bydraes! 

Maak gerus steeds vir ons kleingeld bymekaar in enige blikkie / sakkie tot jou 

beskikking. 

Kansa-projek 

Liewe suster, soos jy reeds weet ondersteun ons gemeente jaarliks vir 

KANSA. Ons wil steeds hierdie jaar probeer om hulle te ondersteun. 

Indien jy, familie of vriende tot hierdie projek wil bydra kan jy gerus 

jou donasie aan die kerk oorbetaal met verwysing “KANSA” sodat ons 

weet om die geld aan hulle oor te betaal. 

 

Omgee-uitreik 

Dankie aan Christelle Vorster wat ‘n hele paar jaar groepsusters en lidmate namens die 

Susters bygestaan het waar behoefte was, bv met afsterwe van ‘n gesinslid ens.  Die Susters 

wil haar graag bedank vir die liefde en getrouheid waarmee sy hierdie taak verrig het! 

Carina Coetsee sal van nou af vir ons hierdie taak verrig.  Baie dankie vir jou bereidwilligheid 

en entoesiasme waarmee jy dit aanpak! 
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Oosdoppertjies 
 

Sagaria 2:8 B “ Wie aan julle vat, vat aan my oogappel.” 
 

 

NUUS UIT DIE BYBELKOERANT  
 

HUWELIKSKLOKKE VIR BOAS EN RUT 

BETLEHEM. - Boas, ‘n gesiene boer van die stad, het vanoggend in die stadspoort bekend gemaak dat 

hy en Rut, ‘n jong weduwee en skoondogter van Naomi en wyle Elimelek, eersdaags in die huwelik gaan 

tree. 

Rut het inwoners se verbeelding aangegryp deur die liefdevolle wyse waarop sy haar skoonma 

bygestaan het na die tragiese heengaan van hulle albei se mans.  Dit is ook hoe haar en Boas se paaie 

gekruis het. Sy het as armlastige gars gaan optel om haar en haar skoonma aan die lewe te hou en 

toevallig by Boas se lande uitgekom.  Boas het haar opgemerk en toe hy verneem wie dit is, sy snyers 

opdrag gegee om ekstra are te laat val, sodat sy genoeg kan hê.  Daarby het hy ook nog vir haar gevra 

om vir die duur van die oes by sy werksters te bly, sodat sy nie dalk op ‘n vreemde se land aangerand 

sal word nie. 

Die een ding het tot die ander gelei en vandag is die hele stad saam met Rut bly oor die goeie nuus.  

Rut was nie vir kommentaar beskikbaar nie, maar Naomi is oorstelp van vreugde.  “Ek het gedink die 

Here het ons vergeet en kyk nou net hoe wonderlik sorg Hy vir ons,” het sy gesê. 

Boas wou nie veel oor die hele aangeleentheid sê nie, behalwe dat hy van die begin af, met geen 

bybedoeling, vir Rut gehelp het.  “Ek het gehoor van alles wat sy vir haar skoonma gedoen het na die 

dood van haar man en dat sy haar ouers en haar geboorteland verlaat het om haar skoonma by te 

staan.  Daarom wou ek haar help, want ek het sommer geweet sy moet iemand besonders wees.  En 

ek was nie verkeerd nie.” 

 

Lees hiervan in Rut 2. 
 

 

 


