
 
 

WBS Pinkster Reeks 2020 Mei 28 
Dag 8 van 10: 

 
Skakel na video: https://youtu.be/M6BcHpEcNs8 

 

 

1. Tema vir Dag 7: 

1.1. Hulle sê … WAT sê hulle?!:   

“Geniet nou…betaal later” 

1.2. Agtergrond gedagte: 

Kyk gerus na die video van die miljoenêr en visionêr wat die Apple Maatskappy gestig het, Steve Jobs 

(https://www.youtube.com/watch?v=9y6Dg7pXfmw). Hy was ook die stigter van PIXAR rekenaar animasie 

films, wat Toy Story, Finding Nemo en Cars digitaal vervaardig het. “Sometimes when you innovate you 

make mistakes. It is best to admit them quickly and get on with improving your other innovations.” 

Het hierdie vir hom geluk gebring? Steve se laaste woorde is die van iemand wat die naderende dood in die 

oë moes kyk. Dit laat jou bestek opneem van jou lewe. Steve se versugting is jare vroeër in John Drescher se 

boekie: “As ek weer kon begin” verwoord. En nog voor dit, kom daar iets uit Psalm 16 van nog iemand wat 

ook na sy lewe moes kyk. Dan begin die plesier en geluk wat ons so najaag in die wêreld, hul glans verloor. 

Dan begin ons die geheim van lewe raaksien. Ironies genoeg, is daar juis oorvloed lewe in en by Jesus. 

Wanneer die dood aan jou deur kom klop, stuur geloof en hoop om dit oop te maak! 

https://youtu.be/M6BcHpEcNs8
https://www.youtube.com/watch?v=9y6Dg7pXfmw


Soms sê mense hulle gaan NOU doen wat hulle geniet, wat later kom sal hul dan hanteer. En so geniet baie 

gevaarlike fisies aktiwiteite en ekstreme sporte, want die adrenalien pomp nou in die oomblik geweldig. 

Net so geniet ander om te rook, oormatig drank te gebruik, met dwelms te eksperimenteer – alles dinge 

wat in die “nou!” geniet kan word. Die teenkant van hierdie “nou”-ingesteldheid, is dat daar later betaal 

word daarvoor: dikwels met swak gesondheid en om op ander se hulp aangewese te wees. 

Waar vind ons die Here in hierdie tuimeldroeër adrenalien wêreld waarin ons “nou” pret wil hê, ongeag die 

konsekwensies later. Word God nie juis as ‘n “Pretbederwer” gesien nie? As ‘n “Spaarwiel” hanteer vir 

ééndag as ek Hom nodig het nie? Hoe lank moet God met ons geduldig wees, terwyl ons Sy liefde en omgee 

verwerp en ons eie gang gaan?  

Die Boek Rut help ons nogal hieroor nadink… Hoe diensbaar kan ons werklik aan ander wees, terwyl ons 

lewens filosofie is om ons eie genot en pret bo alles anders prioriteit te gee? Kan mense met ‘n “geniet-

nou-betaal-later” ingesteldheid werklik iemand ander as hulself raaksien? Wat dink jy? 

2. Kuier om die tafel: 

2.1. Volg die instruksies van elke Pinkster-dag so goed moontlik;  

2.2. Nooi jou gesin uit om saam met jou om die tafel te sit;  

(dalk kan jy met iemand ander ‘n “video call” gesprek voer as jy alleen is…) 

2.3. Bely die volgende verklaring: 

Omdat ons in Jesus glo … 

  …IS ons anders, 

  …Kyk ons anders 

  …Lééf ons anders, 

2.4. Gebeds-tyd: 

2.4.1. Maak tyd vir Gebed en vra die Here om Self met jou / julle te praat; 

2.4.2. Bid vir die familie, die gemeente, die land, die effek van die covid-19 pandemie. 

2.5. Fokus op mekaar – ons praat oor mense: 

2.5.1. Wat is die langste wat jul al op ‘n plek gebly het? Was was die lekkerste daar? 

2.5.2. Waar sou jy graag wil bly? En waarom dink jy juis aan daardie plek? 

2.5.3. Wie het die grootste invloed tot dusver op jou lewe gehad? Waarom juis die persoon? 

2.6. Fokus op God - Gesels met mekaar oor God: 

2.6.1. Vir wie het die Here oor jou lewenspad gestuur, wat groot opofferings vir jou (of jou gesin) 

gemaak het? 

2.6.2. Dank die Here vir spesiale mense wat Hy oor jou lewenspad gestuur het, mense wat jou lewe 

verryk het of op ‘n nuwe koers help stuur het. 

2.7. Skrif oordenking: Rut 1. 

2.7.1. Lees die aangeduide Skrifgedeelte in meer as een vertaling; 



2.7.2. Lees die betrokke Skrifgedeelte ‘n twee keer deur; 

2.7.3. Wat staan vir jou uit of “praat” met jou? Skryf dit iewers neer om nou-nou te deel. 

2.8. Video inleiding: 

2.8.1. Luister nou na die video. 

2.9. Kuier saam rondom die Tema: 

2.9.1. Waarom dink jy het Naomi haar lewe as “vol” en daarna as “leeg” beskou (vgl. vers 21)? 

 

 

2.9.2. Op watter manier voorsien die Here vir Naomi, toe dit die swaarste met haar gegaan het (vgl. 

vers 16 en inleidende woorde) 

 

 

2.9.3. Vers 16 vorm ‘n kern draaipunt aan as Rut haar aan aomi verbind. Wat tref jou in wat Rut hier 

sê en wat dink jy het dit vir Naomi beteken (vgl. ook inleidende opmerkings): 

 

 

2.9.4. Dink jy mense sal vandag nog so alles-opofferend kan wees soos Rut? Wat dink jy kan keer 

dat dit gebeur? Waar dink jy sal ons sulke opoffer-liefde vandag nog sien? 

 

 

2.9.5. Fokus na buite – Gesels oor ons medemens: 

2.9.5.1. Watter verbintenis (“Commitment”) dink jy vra Jesus vandag van ons teenoor die 

mense in ons geloofs-families (kerk) en die gemeenskap rondom ons? 

 

 

2.10. Aanvullende Bybelteks:  

Lees gerus Mat 28:20b - Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld. Met 

Paasfees so pas verby, stel Jesus die mees uitnemende voorbeeld van “commitment”! Jesus sê 

nie: “As daar tyd is nie”. Hy sê: “NOU is die tyd om lojale liefde prakties uit te leef!” 

2.11. Gebeds-Aksie: 

2.11.1. Bid om deur die Heilige Gees se hulp met groter lojaliteit diensbaar te wees in God se 

Koninkrykswerk. 

2.11.2. Bid vir ons familie en vriende om deur die Woord van God aangeraak en nader aan mekaar 

gebring te word. 

2.12. Afsluiting tot môre: 

2.12.1. Herinner mekaar daaraan om môre weer saam te kom vir die opvolg-dag. 



 

TEKS van Dag 7: 

Rut 1 

(1) In die tyd van die leiers was daar op 'n keer 

hongersnood in die land, en 'n man met sy vrou en 

sy twee seuns het uit Betlehem in Juda weggetrek 

om 'n heenkome te soek in die gebied van 

Moab.  (2)  Die man was Elimelek, sy vrou Naomi, 

en sy twee seuns Maglon en Kiljon. Hulle was 

afkomstig uit Efrata in Betlehem in Juda. Hulle het 

in Moab aangekom en hulle daar gevestig.  (3)  Toe 

Naomi se man, Elimelek, sterf, het sy en haar twee 

seuns alleen agtergebly.  (4)  Die twee seuns het 

later getrou met die Moabitiese meisies Orpa en 

Rut. Naomi en haar seuns het omtrent tien jaar in 

Moab gebly.  (5)  Toe haar twee seuns Maglon en 

Kiljon ook sterf, het sy alleen agtergebly sonder 

haar seuns en sonder haar man.  (6)  Toe 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.  (7)  Sy en haar skoondogters het 

saam vertrek uit die plek waar hulle gebly het, op 

pad na Juda toe.  (8)  Toe sê Naomi vir haar twee 

skoondogters: "Julle moet liewer teruggaan na 

julle ouerhuise toe. Mag die Here sy liefde aan julle 

bewys, soos julle aan die oorledenes en aan my 

liefde bewys het.  (9)  Mag die Here vir julle elkeen 

weer 'n goeie man en 'n heenkome gee." Toe sy 

van hulle wou afskeid neem, het hulle begin 

huil  (10)  en vir haar gesê: "Nee, ons wil met Ma 

saamgaan na Ma se volk toe."  (11)  Maar Naomi 

het weer vir hulle gesê: "Gaan terug, my dogters. 

Waarom sou julle saam met my wou kom? Het ek 

nog enige hoop om seuns in die wêreld te bring, 

sodat julle met hulle sou kon trou?  (12)  Gaan 

asseblief maar terug, my dogters, ek is te oud om 

weer te trou; selfs al sou ek sê daar is nog hoop vir 

my, al sou ek vannag by 'n man slaap, al sou ek nog 

seuns in die wêreld bring,  (13)  sou julle kon wag 

tot hulle groot is? Sou julle julle ondertussen 

daarvan kon weerhou om te trou? Dit is 

onmoontlik, my dogters. Nee, my lot is swaarder 

as julle s'n: die Here het teen my 

gedraai."  (14)  Toe het Naomi se skoondogters 

weer begin huil, en Orpa het van haar afskeid 

geneem, maar Rut het by haar gebly.  (15)  Toe sê 

Naomi: "Kyk, jou skoonsuster het teruggegaan na 

haar volk en na haar gode toe. Gaan jy nou ook 

saam met haar terug."  (16)  Maar Rut het 

geantwoord: "Moet my tog nie dwing om van u af 

weg te gaan en om om te draai nie, want waar u 

gaan, sal ek gaan; waar u bly, sal ek bly; u volk is 

my volk; u God is my God;  (17)  waar u sterf, sal 

ek sterf en daar sal ek begrawe word. Ek lê 'n eed 

af voor die Here: net die dood sal ons 

skei."  (18)  Naomi het besef dat Rut vasbeslote 

was om saam met haar te gaan en sy het opgehou 

om haar te probeer ompraat.  (19)  Hulle twee is 

toe saam na Betlehem toe. Met hulle aankoms in 

Betlehem was daar groot opgewondenheid in die 

stad, en die vrouens het gesê: "Maar dis mos 

Naomi!"  (20)  Hierop het Naomi vir hulle gesê: 

"Moet my asseblief nie meer Naomi noem nie, 

noem my Mara, want die Almagtige het die lewe 

vir my baie bitter gemaak.  (21)  My lewe was vol 

toe ek hier weg is, maar die Here het my leeg laat 

terugkom. Waarom noem julle my nog Naomi? Die 

Here het dan teen my gedraai, die Almagtige het 

'n ramp oor my gebring."  (22)  So het Naomi uit 

Moab teruggekom en Rut, haar Moabitiese 

skoondogter, was by haar. Hulle het in Betlehem 

aangekom aan die begin van die garsoes. 


