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Inleiding 

Oupa Nybakken was ’n skrynwerker en het sy dienste 

aangebied om kratte te maak vir die klere wat sy 

gemeente na die weeshuis in Sjina wou stuur.  Nadat 

hy heeloggend aan die kratte help bou het, was hy op 

pad huis toe, toe hy sy hand in sy sak steek om sy bril 

uit te haal. Dit was nie daar nie. Hy kon onthou dat hy 

dit nog daardie oggend gebruik het, daarom het hy 

omgedraai, terug na die kerkgebou toe. 

Maar hy kon sy bril nêrens kry nie. Toe hy die verloop van die oggend stukkie vir stukkie in sy geheue 

oproep, besef hy skielik wat heel waarskynlik gebeur het: Dier bril het met die gewerkskaf uit sy 

hempsak geval, binne-in ’n krat, en dié was nou almal stewig toegespyker. Sy splinternuwe bril was 

oppad Sjina toe!  

Dit was in die ergste dae van die depressie, en Oupa-hulle het ses kinders gehad. Hy het die vorige 

week nogal ’n gevoelige bedrag vir die bril betaal. Dit sou maande van raap en skraap kos voordat hy 

weer een kon bekostig. “Dit is nie reg nie, Here,” het hy op pad huis toe gemurmureer. “Ek staan 

getrou van my tyd en geld af vir U saak, en kyk nou wat kry ek daarvoor.” 

’n Jaar later het die direkteur van die weeshuis tydens sy verlof al die gemeentes wat hulle ondersteun, 

besoek. Een Sondagaand was dit oupa-hulle se gemeentetjie se beurt. Die sendeling het begin deur 

die mense vir hulle getroue ondersteuning te bedank. “Maar die meeste van alles” het hy afgesluit, 

“wil ek dankie sê vir daardie bril wat julle verlede jaar gestuur het. Want sien, toe julle bydrae daar 

aankom, het die kommuniste pas die weeshuis soos ’n orkaan getref en alles verwoes – ook my bril. 

Ek was moedeloos. Selfs al sou ek die geld vir ’n nuwe een gehad het, was daar eenvoudig geen manier 

waarop ek in daardie afgeleë deel van Sjina ’n bril in die hande sou kry nie. Buiten dat ek nie ordentlik 

kon sien nie en dus nie my administratiewe werk kon doen nie, het ek ook elke dag hoofpyn gehad. 

Die pyn het gemaak dat ek later ongeduldig met die kinders en kollegas geraak het. 

“Toe daag julle geskenk-kratte daar op. En heel bo in een lê ’n bril. Toe ek die bril opsit, 

was dit asof dit spesiaal vir my gemaak is!”         

Die gemeente het nie geweet waarvan hy praat nie. Hulle kon nie onthou dat ’n bril een van die sake 

op die lys was nie. Maar een man in die gehoor het sy oë afgevee. Met trane oor sy wange het die 

skrynwerker besef dat hy op ’n buitengewone manier gebruik is. Dit was nie God wat hom te na gekom 

het nie. Dit was ’n fyn uitgewerkte plan van bo. 

Julle sal wonder wat het die verhaal van Rut, die verhaal van Oupa Nybakken in Chicago en vanoggend 

se erediens waar ons op die huwelik fokus, met mekaar te doen. Die laaste sin van die verhaaltjie het 

dit gesê: Dit is ’n fyn uitgewerkte plan van bo. 



Ek wil juis vanoggend  vir Eion en June, vir elke getroude egpaar, herinner dat elke huwelik nie maar 

net mense se eie keuse is om die res van hulle lewe saam deur te bring nie. Dit is ja, maar dit is veel 

meer. Dit is God se fyn uitgewerkte plan. 

En as ek sê ek wil julle daaraan herinner, moet ook ’n nog ’n verdere regstelling maak. Dit is nie ek wat 

julle daaraan herinner nie. Dit is God wat ons almal daaraan herinner. God kom opnuut vir ons almal 

herinner aan sy meesterplan vir ons lewe.   

Die feit dat elke huwelik God se fyn uitgewerkte plan is, bring ’n nuwe perspektief op elke huwelik. Dit 

maak dat ons elkeen ons eie en elke ander huwelik in ’n  totaal nuwe lig sien. Wat meer is: Dit maak 

dat ons elkeen ons huweliksmaat in ’n nuwe lig sien. 

Kom ons kyk eers na  

1. God se plan met Rut en Boas se huwelik 

Eintlik moet ’n mens hierdie hele verhaal deur lees. Dit is nie nou moontlik nie en daarom gaan ek dit 

in kort vertel. 

Ons het gelees van Elimelek en sy vrou Naomi wat met hulle seuns Maglon en Giljon in ’n tyd van 

droogte heenkome gaan soek het in Moab. Moab was suid van Israel geleë. Tydens die verblyf van 

tien jaar in Moab het die twee seuns met Moabitiese meisies getrou. In wat ’n mens amper as die 

wrede noodlot wil beskryf, is eers Elimelek en daarna die twee seuns dood. En so bly net Naomi en 

haar twee skoondogters oor. Naomi besluit om terug te keer na Israel. Sy probeer haar skoondogters 

ompraat om terug te keer na hulle familie. Die een doen dit wel. Maar Rut volhard om saam met haar 

skoonma na Israel te trek. 

Die verhaal gaan voort in Israel as Rut aanbied om te gaan are optel op die lande. Die gebruik was dat 

weduwees en armes mense op enige land agter die werkers wat oes, kon aanloop en die are wat val, 

kon optel. Die wat oes mag nie die ’n tweede keer deur die land geloop het om die are wat geval het, 

te oes nie. Dit moes bly lê vir die armes. Op die manier is voorsiening gemaak vir die armes. 

Sy kom by die lande van Boas uit en daar tel sy are op. Die verhaal ontvou verder as Boas haar goed 

behandel en haar skoonma haar terug stuur na die lande van Boas. Ons lees dat Boas een van die 

lossers was.  

Ook hier moet ek vinnig die gebruik verduidelik. As ’n man kinderloos sou sterf, moes sy losser met 

die weduwee trou en by haar ’n kind verwek. Die kind is as die kind van die eerste man gereken. 

Gewoonlik het die losserstaak gegaan na die broer van die man wat dood is. As daar nie ’n broer was 

nie – soos in die geval - moes een van die ander nabye familie die lossersreg uitoefen. Daar het ’n – 

kom ek noem dit -’n ranglys bestaan. ’n Volgorde waarin die lossersreg uitgeoefen moes word. 

Daarom dat Boas te kenne gee dat hy nie die eerste losser is nie. Die eerste losser stel nie belang nie. 

Juis omdat die kind wat uit so ’n verbintenis gebore sou word nie as sy eie kind gereken sou word nie. 

Wat opvallend is vir ons in vandag se lewe is hoe gering die vrou in die hele transaksie geag word. Die 

eintlike onderhandelinge gaan oor die grond. Eers teen die einde word die vrou as soort van ’n 

toevoeging bygevoeg. Die vrou het ook nie eers ’n keuse in die onderhandelinge nie. 



Ek dink nie ons as mans moet daaruit enige boodskap probeer kry nie. Ons sal net moeilikheid kry. Ek 

lees die week dat die verskil tussen ’n goeie huwelik en ’n middelmatige huwelik is die vermoë om te 

kies om drie tot vier keer per dag eerder stil te bly. Maar nou is ek van die punt af. 

Hoe dit ook al sy: Boas word die losser en trou met Rut. En dan word Obed gebore.  

Wat opmerklik is in hierdie verhaal, is die verandering wat intree. As Naomi terugkeer uit Moab, sê sy: 

“Moet my asseblief nie meer Naomi noem nie, noem my Mara, want die Almagtige het my lewe bitter 

gemaak.” Nadat Obed gebore is lees ons dat die vrouens sê: “Aan die Here kom die lof toe omdat Hy 

vandag vir Naomi ’n losser gegee het.” Ons kry die ommeswaai van bitterheid teen God na 

lofbetuiging. 

Van Naomi se reaksie lees ons niks – net dat sy die seuntjie aangeneem het en groot gemaak het. Ek 

wonder of sy iets van God se plan verstaan het. Ek glo nie sy het geweet dat sy so oumagrootjie van 

die bekendste koning van Israel sou word. Vier geslagte later sou Dawid gebore word. Sy het beslis nie 

geweet dat sewe en twintig geslagte later is Jesus uit haar nageslag gebore sou word nie. 

Waar ons darem nog lees van Naomi wat klein Obed aangeneem en grootgemaak het, lees ons van 

arme Rut glad niks na die geboorte nie. Ek wonder of sy as Moabitiese meisie geweet het dat haar 

agterkleinseun die koning van Israel was. Sy sou ook nie geweet het dat sy ’n plek in die voorgeslag 

van Jesus van Nasaret gehad het nie.   

Naomi en Rut was sekerlik nie na die dood van hulle mans bewus van God se plan nie.  Vir hulle was 

dit net mara – bitterheid. Hulle was self na Obed se geboorte sekerlik nie heeltemal bewus van God 

se plan nie. Al het hulle toe gejubel. 

Maar ons is jare later getuies van God se plan. God se plan van ’n huwelik tussen Boas en die 

Moabitiese Rut waaruit Jesus Christus jare later sou kom. 

2. God se plan met julle – en ons  - huwelike 

Ek is oortuig dat God met Eion en June se huwelik, soos ook met elkeen van ons hier teenwoordig se 

huwelik ook ’n plan het. Dit is God se fyn uitgewerkte plan. 

 God bring man en vrou bymekaar uit. Dink maar net hoe julle mekaar ontmoet het. 

 God maak man en vrou lief vir mekaar. Dink maar aan die pad wat julle saam gestap het tot 

vandag. 

 God maak dat julle kans sien om julle lewens saam te leef. Dink maar aan alle drome en ideale. 

Dit is seker so dat die plan met julle of met enige ander huwelik nie so aangrypend gaan wees soos die 

huwelik van Boas en Rut nie. Dit maak ook nie saak nie. Maar die feit bly: God het ’n doel en plan met 

elke huwelik. 

En dit bring my by huweliksmaats se verantwoordelikheid. Iets wat ek nog nie uitgelig het in die 

verhaal van Boas en Rut nie, is die rol van die onderskeie spellers. Almal het ’n bepaalde funksie gehad. 

Naomi het teruggetrek na Israel. Rut het besluit om saam te gaan en om are te gaan optel. Naomi het 

Rut teruggestuur na Boas. Rut het teruggekeer en die nag by Boas se voete gaan slaap soos Naomi 

gesê het. Boas het haar goed behandel, met die losser onderhandel en met haar getrou. 



Alhoewel dit God se plan was, het hy nie met hulle elkeen soos pionne of marionette gehandel nie. 

Elkeen het as indiwidu sy eie rol gespeel. 

Net so het ons elkeen in God se meestersplan met ons huwelik ’n rol om te speel.  

 As ons iets verstaan dat ons huwelik God se plan vir ons is, sal ons met die grootste 

omsigtigheid bou en werk aan ons verhouding. Ons sal met nougesetheid waak oor dit wat 

God vir ons gegee het. Niks sal te veel gevra wees om ons huwelik te maak wat God bedoel 

en beplan het dit moet wees nie. 

 As ons verstaan dat ons huwelik God se plan vir ons is, sal ons ons maat met die grootste 

liefde, respek, waardering hanteer. Ons sal onself en ons eie belange op die agtergrond skuif 

en ons beywer vir die van ons maat.     

Oor hierdie twee aspekte sou ek nog lank kan uitbrei. In kort wil ek volstaan deur te sê dat ons 

voortdurend en in elke situasie vir onsself die toetsvraag kan afvra: Hanteer ons ons huwelik en 

mekaar op so ’n manier dat God sy plan met ons huwelik kan verwesenlik? 

Slot 

Oupa Nybakken se storie, Rut se storie vertel van ’n God wat ’n fyn uitgewerkte plan het. 

 So fyn dat ’n bril wat verloor duisende kilometers ver die presiese afwyking van ’n sendeling 

se oë aanspreek. 

 So fyn dat Jesus dertig geslagte of wat later gebore sou word.  

Dit is die God wat julle as indiwidue deel van sy plan gemaak het. Dit is die God wat julle huwelik deel 

van sy plan gemaak het. Mag julle by mekaar pas soos ’n verlore bril uit Chicago en ’n paar swak oë in 

Sjina. 

         

 


