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Welkom
ONS IS VERHEUG dat jy besluit het om by ons aan te sluit met hierdie Bybelstudie! Eerstens, weet 
asseblief dat daar vir jou gebid is! Dit is geen toeval dat jy aan hierdie studie deelneem nie. 

Ons gebed vir jou is eenvoudig: dat jy nader aan God sal groei soos wat jy elke dag in Sy Woord 
delf! Soos jy die dissipline ontwikkel om daagliks tyd in God se Woord te spandeer, bid ons dat dat jy 
Hom meer en meer sal liefkry terwyl jy tyd spandeer om die Bybel te lees.

Elke dag, voordat jy begin om die aangewese Bybelverse te lees, bid en vra God om jou te help om 
dit te verstaan. Vra Hom om met jou te praat deur Sy Woord. Luister dan. Dit is Sy werk om te spreek 
tot jou, en jou werk om te luister en te gehoorsaam.

Neem tyd om die verse oor en oor te lees. Ons lees in die Bybel: Soek en jy sal vind.  “Soek dit soos 
jy silwer sou soek, spoor dit op soos ‘n verborge skat. Dan sal jy weet hoe om die Here te dien, sal jy 
ontdek wat dit is om God te ken.” (Spreuke 2:4)

Ons is opgewonde om hierdie verskeidenheid van hulpbronne vir jou te verskaf terwyl jy deelneem 
aan ons aanlyn Bybelstudie:

 - Rut - Een Vrou se Reis van Verlies na Erfenis Studie Boek

 - Leesplan

 - Weeklikse Blogs (Maandae, Woensdae en Vrydae)

 - Weeklikse Memoriseerverse

 - Weeklikse Videos op Maandae

 - Weeklikse Uitdagings

 - Aanlyn Gemeenskap: Facebook, Twitter, Instagram, LoveGodGreatly.com

 - Hashtags: #LoveGodGreatly

Almal van ons hier by Love God Greatly kan nie wag vir jou om te begin nie, en ons hoop om jou 
by die wenstreep te sien. Volhard, druk deur — en moenie opgee nie! Kom ons eindig sterk met wat 
ons vandag mee begin. Ons sal elke tree van die pad hier wees om jou aan te moedig! Ons is saam in 
hierdie proses. Streef daarna om vroeg op te staan, om die spanning van die dag opsy te skuif, om alleen 
te sit en tyd te spandeer in God se Woord! Kom ons sien wat God vir jou wil leer in hierdie studie! Reis 
saam met ons soos ons leer om God heelhartig met ons lewens lief te hê!



Kopiereg © 2017 deur LoveGodGreatly.com

Toestemming word verleen om hierdie dokument af te druk en te reproduseer vir die doel 
om die Rut - Een Vrou se Reis van Verlies na Erfenis aanlyn Bybelstudie te voltooi.

Moet asseblief nie hierdie dokument op enige manier verander nie.
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Ons Gemeenskap
LOVE GOD GREATLY bestaan uit ‘n pragtige gemeenskap van vrouens wat ‘n verskeidenheid van tegnologie 
gebruik om mekaar verantwoordbaar te hou in God se Woord.

Ons begin met ‘n eenvoudige Bybel leesplan, maar dit eindig nie daar nie.

Sommige kom bymekaar in hulle plaaslike huise en kerke, terwyl ander aanlyn met vroue van reg 
oor die wêreld inskakel. Watter metode ons ookal gebruik, ons neem mekaar se hande liefdevol en 
verenig vir hierdie doel… 

Om God heelhartig met ons lewens lief te hê.

In vandag se vinnig-veranderende, tegnologie-gedrewe wêreld, is dit maklik om God se Woord te 
bestudeer in ‘n geïsoleerde omgewing wat nie aanmoediging en ondersteuning bied nie, maar dit is 
nie die doel hier by Love God Greatly nie. God het ons geskape om in gemeenskap met Hom en die 
mense rondom ons te leef.  

Ons het mekaar nodig, en ons leef die lewe beter saam. 

Sal jy dit oorweeg om uit te reik en hierdie sessie saam met iemand anders te bestudeer?

Almal van ons ken vrouens in ons lewens wat vriendskap en aanspreeklikheid nodig het, en wat ‘n 
begeerte het om dieper in God se Woord te delf.  Wees verseker dat ons reg hier saam met jou die studie 
gaan doen – ons gaan saam met jou leer, jou aanmoedig, die soete samesyn geniet, en van oor tot oor 
glimlag soos ons sien hoe God vrouens saamsnoer – doelgerig harte en gedagtes saambind tot Sy eer. 

Dit is nogal onwerklik – hierdie geleentheid wat ons het om nie net nader aan God te groei deur 
hierdie studie nie, maar ook aan mekaar. 

So hier is die uitdaging: betrek jou moeder, jou suster, jou ouma, die vrou oorkant die straat of die 
universiteitsvriendin aan die ander kant van die land. Betrek ‘n groep vrouens van jou kerk of werk, 
of ontmoet in ‘n koffiewinkel met vriende wat jy nog altyd beter wou leer ken. Gebruik die wonder 
van die internet vir inspirasie en aanspreeklikheid, en gebruik geleenthede om persoon tot persoon te 
ontmoet wanneer jy kan.

Arm om arm en hand in hand, Kom ons doen dit … saam
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Hoe om te SOAP
EK IS TROTS OP JOU.

Ek wil hê dat JY dit weet.

Ek is trots op jou dat jy die besluit geneem het om tyd in God se Woord deur te bring…..om dit 
elke dag te lees en toe te pas op JOU lewe......die pragtige lewe wat ons God vir JOU gegee het.

Met elke sessie verskaf ons ‘n studiejoernaal wat saamgaan met die verse wat ons lees. Hierdie 
studiejoernaal is ontwerp om jou te help om interaksie te hê met God se Woord en om jou te leer hoe 
om dieper te delf – om jou aan te moedig om tydsaam te oordenk wat God regtig vir jou sê op daardie 
dag.

By Love God Greatly, gebruik ons die S.O.A.P Bybelstudie metode. Voordat ons begin, wil ons 
graag tyd neem om hierdie metode te verduidelik, en deel HOEKOM ons aanbeveel dat jy dit gebruik 
tydens jou stiltetyd. 

Hoekom moet ek die S.O.A.P. metode gebruik?

Dit is een ding om net die Skrif te lees. Maar wanneer jy interaksie het met die Woord, doelbewus jou 
tyd neem om REGTIG daaroor te bepeins, dan staan woorde skielik uit.  Die SOAP metode maak dit 
vir jou moontlik om dieper te delf in die verse en meer te sien as wanneer jy net eenvoudig die verse 
lees en dan aangaan. Ons wil jou aanmoedig om jou tyd te gebruik om die daaglikse verse te S.O.A.P. 
en vir jouself te sien hoeveel meer jy sal kry uit jou daaglikse stiltetyd……. jy sal verbaas wees.

Wat beteken S.O.A.P.?

S- Die S staan vir Scripture- Skryf die teksverse neer. Jy sal verbaas wees om te sien wat God aan jou 
wil openbaar deur net die tyd te neem om die verse neer te skryf!

O- Die O staan vir Observation- wat sien jy in die verse wat jy lees? Wie is die gehoor? Is daar ‘n 
herhaling van woorde? Watter woorde staan vir jou uit?

A- Die A staan vir Application- dit is wanneer die Woord van God persoonlik word. Wat sê God vir 
my vandag? Hoe kan ek dit wat ek nou net gelees het toepas in my eie lewe? Watter veranderinge moet 
ek maak? Is daar iets wat ek moet doen?

P- Die P staan vir Prayer. Bid God se Woord terug na Hom. Spandeer tyd om Hom te bedank. As Hy 
iets aan jou geopenbaar het gedurende hierdie tyd wat jy in Sy Woord spandeer het, bid daaroor. Bely 
as Hy vir jou gewys het op sonde in jou lewe. En onthou, Hy het jou innig lief!

Om God se Woord te bestudeer kan so min of so veel tyd neem as wat jy het. Sommige dae kan dit 
10 – 15 minute wees, ander dae langer.
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Hoe S.O.A.P. ek?  Hier is ‘n voorbeeld!

Lees: Kolossense 1:5-8

S- Hierdie geloof en liefde is gegrond op die hoop wat vir julle in die hemel bewaar word 
en waarvan julle reeds gehoor het toe die waarheid, die evangelie, aan julle verkondig is. Die 
evangelie het julle bereik, en net soos dit in die hele wêreld vrug voortbring en verder versprei, 
gebeur dit ook by julle van die dag af dat julle van God se genade gehoor het en dit leer ken het 
soos dit werklik is. Julle is daarin onderrig deur Epafras, ons geliefde medewerker en ‘n getroue 
dienaar van Christus in julle belang. Dit is ook hy wat ons vertel het van die liefde wat deur 
die Gees in julle gewek is.

O- Wanneer jy geloof en liefde kombineer, kry jy hoop.
 - Ons moet onthou dat ons hoop in die hemel is......dit wag op ons.
 - Die evangelie is die Woord van Waarheid.
 - Die evangelie dra vrugte en groei van die eerste dag tot die laaste.
 - Dit neem net een persoon om ‘n hele gemeenskap te verander….Epafras.

A- God het een man, Epafras, gebruik om ‘n hele dorp te verander! Ek was daaraan herinner dat 
ons net geroep is om ander van Christus te vertel…….. God sal die evangelie laat versprei…… 
om dit te laat groei en vrugte te dra.  Ek voel dat vandag se verse direk spreek to LGG…“en 
net soos dit in die hele wereld vrug voortbring en verder versprei, gebeur dit ook by julle van 
die dag af dat julle van God se genade gehoor het en dit leer ken het soos wat dit werklik is.”

Dit is wonderlik wanneer God se Woord so lewendig word en ons aanmoedig, in ons huidige 
omstandighede! My passionate desire is dat al die vroue wat betrokke is met hierdie Bybelstudie, 
God se genade sal verstaan en sal dors na Sy Woord. Gemotiveer deur hierdie kwotasie in my Bybel 
kommentaar: “God se Woord is nie net vir ons informasie nie, dit is vir ons transformasie.”

P- Liewe Here, help my asseblief om ‘n “Epafras” te wees - om ander mense van U te vertel, en 
die resultate dan in U liefdevolle hande te los. Help my asseblief om dit wat ek gelees het, te 
verstaan en toe te pas in my persoonlike lewe, sodat ek elke dag meer en meer soos U kan word. 
Help my om ‘n lewe te lei wat vrugte dra van geloof en liefde. Anker my hoop in die hemel, nie 
hier op die aarde nie. Help my om te onthou dat die BESTE nog voorlê!

Onthou, die mees belangrikste bestandele in the S.O.A.P. metode is JOU interaksie met die Woord 
van God en jou TOEPASSING van SY Woord in JOU lewe.

Dit gaan goed met die mens wat “in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag 
oordink. Hy is soos ‘n boom wat by die waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra 
en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak.” ~ Psalm 1:2-3
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Soap Leesplan
WEEK 1

 Lees: Rut 1:1-3; Levitikus 26:1-4,18-20 Soap: Rut 1:1-3
 Lees: Rut 1:4-5; Genesis 19:30 Soap: Rut 1:4-5
 Lees: Rut 1:6-14 Soap: Rut 1:8
 Lees: Rut 1:15-18; Spreuke 31:25 Soap: Rut 1:16,17
 Lees: Rut 1:19-22; 1 Petrus 4:19; Psalm 34:20 Soap: Rut 1:19-21

WEEK 2
 Lees: Rut 2:1-3; Spreuke 20:24 Soap: Rut 2:3
 Lees: Rut 2:4-7; Levitikus 19:9-10 Soap: Rut 2:7
 Lees: Rut 2:8-13; Psalm 57:2  Soap: Rut 2:11-12
 Lees: Rut 2:14-17; Psalm 34:11 Soap: Rut 2:17
 Lees: Rut 2:18-23; Psalm 119:68 Soap: Rut 2:20

WEEK 3
 Lees: Rut 3:1-5 Soap: Rut 3:3-4
 Lees: Rut 3:6-9 Soap: Rut 3:8-9
 Lees: Rut 3:10-11; Spreuke 31:31 Soap: Rut 3:11
 Lees: Rut 3:12-13 Soap: Rut 3:12-13
 Lees: Rut 3:14-18; 1 Tessalonisense 4:3-4 Soap: Rut 3:14-15

WEEK 4
 Lees: Rut 4:1-6 Soap: Rut 5:5-6
 Lees: Rut 4:7-10 Soap: Rut 4:9-10
 Lees: Rut 4:11-12; Genesis 29:31; Gen. 30:22 Soap: Rut 4:11-12
 Lees: Rut 4:13-16; Psalm 30:12 Soap: Rut 4:14-15; Psalm 30:12 
 Lees: Rut 4:17-22; Matteus 1:1,21 Soap: Rut 4:17; Matteus 1:21

Maandag
Dinsdag

Woensdag
Donderdag

Vrydag
Reaksie Dag

Maandag
Dinsdag

Woensdag
Donderdag

Vrydag
Reaksie Dag

Maandag
Dinsdag

Woensdag
Donderdag

Vrydag
Reaksie Dag

Maandag
Dinsdag

Woensdag
Donderdag

Vrydag
Reaksie Dag
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Doelwitte
ONS GLO DAT DIT belangrik is om doelwitte neer te skryf vir elke sessie. Neem nou tyd om drie doelwitte 
neer te skryf waarop jy wil fokus tydens hierdie sessie, soos ons elke dag opstaan en in God se Woord 
delf. Maak seker dat jy terugverwys na hierdie doelwitte tydens die volgende vier weke, om jou te help 
om gefokus te bly. JY KAN DIT DOEN!!!!

My doelwitte vir hierdie sessie is:

1.

2.

3.

Handtekening: ___________________________________________________________   

Datum: ______________________
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Inleiding
ONS IS BAIE opgewonde om die boek Rut saam met jou te bestudeer. 

Die boek Rut speel af gedurende die tyd van die Rigters, en wanneer ons begin lees, sien ons die 
openingstoneel van tragedie. Naomi, wat reeds haar man verloor het, treur oor die verlies van beide 
haar seuns. 

Wanneer Naomi die moeilike besluit maak om die huis te verlaat wat sy met haar man en kinders 
gedeel het, en terug te keer na die land waar sy grootgeword het, besluit Orpa, haar skoondogter, om 
terug te keer na haar familie in Moab. Nog meer verlies. 

Maar dan ontmoet ons vir Rut. Rut is ook ‘n Moabitiese vrou, maar dit is duidelik dat sy die een 
ware God as haar eie God aanvaar het (Rut 1:16). Met hierdie liefde vir die Here, kom ‘n liefde en 
gehegtheid aan Naomi, wat veroorsaak dat sy haar lewe aan haar toewy. Hierdie twee weduwees reis 
saam na Naomi se tuisdorp, Betlehem. 

Hoewel Rut ‘n verhaal is van verlies en hartseer, sien ons ook dat rou verander na ‘n dans van 
vreugde. Ons sien hoe vrouens wat alleen en behoeftig is, liefde en aanvaarding vind. Ons sal temas 
van lojaliteit, goedheid, dapperheid, liefde en verlossing sien. Maar, uiteindelik is Rut ‘n boek oor 
die voorsienigheid van God. Terwyl hierdie twee vrouens met absolute hartseer en vrees vir die 
onbekende, na Betlehem gereis het, het hulle nie besef dat God besig was om hulle te lei na ‘n plek van 
hoop en verlossing nie. 

In die boek van Rut sien ons Romeine 8:28 tot uiting kom:

Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk  
vir dié wat Hom liefhet,  

dié wat volgens sy besluit geroep is. 
In Rut sien ons hoe God gewone mense deur pynlike gebeurtenisse neem, om Sy glorie te 

openbaar en alles ten goede vir hulle te laat meewerk. Ons moet nooit die oënskynlike klein 
gebeurtenisse in ons lewe gering ag nie. Of dit is om vir ons familie te sorg, te trou, te werk, om 
goedheid teenoor ons naaste te wys, of kinders groot te maak… dit alles word deur God ten goede 
gebruik vir dié wat Hom liefhet, vir Sy glorie en vir die verlossing van ander. 

Geen gebeurtenis of persoon is onbelangrik in God se plan nie. Hierdie studie sal ons met hoop 
vul, wanneer ons sien dat elke gebeurtenis en elke persoon soewerein geplaas is in God se pragtige 
lappieswerk, waarvan die laaste stuk Christus se wederkoms sal wees.

Kyk na Jesus,

Jen
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Week 1
Week 1 Uitdaging (Nota: Jy kan dit vind in ons Maandag blog):

Gebedsfokus vir hierdie week: Jou Familie

 Gebed Lofprysing

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

LiefGodGrootliks.wordpress.com



Want waar u gaan, sal ek gaan;  
waar u bly, sal ek bly;  

u volk is my volk; u God is my God;
RUT 1:16
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Teksverse vir Week 1
MAANDAG
RUT 1:1-3

1In 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.

LEVITIkUS 26:1-4
1 “Julle mag vir julle geen gode maak nie. 
Julle mag geen beelde of klippilare oprig 
nie. Julle mag in julle land geen klippe 
met afbeeldings hê wat deur julle vereer 
word nie. Ek, die Here, is julle God. 2 Julle 
moet my sabbatte vier en eerbied hê vir my 
heiligdom. Ek is die Here. 3 “As julle my 
voorskrifte nakom, my gebooie gehoorsaam 
en daarvolgens lewe, 4  sal Ek vir julle reën 
gee op die regte tyd, sodat die lande oeste sal 
lewer en die bome vrugte sal dra.

Levitikus 26:18-20

18 As julle ná al hierdie dinge nog nie na 
My luister nie, sal Ek julle nog swaarder 
straf oor julle sondes: Ek sal alles waarop 
julle staatmaak, laat verdwyn. Daar sal geen 
druppel reën val nie: dit sal wees asof die 
hemel van yster en die grond van brons is. 
Julle sal julle kragte tevergeefs inspan: daar 
sal geen oes op julle lande wees nie, en julle 
bome sal geen vrugte dra nie.

DINSDAG
RUT 1:4-5

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.

GENESIS 19:30
30 Lot het toe van Soar af weggegaan en met 
sy twee dogters in die berge gaan bly. Hy 
was bang om in Soar te bly en het toe met sy 
twee dogters in ‘n grot gaan woon.

WOENSDAG
RUT 1:6-14

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 
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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.

DONDERDAG
RUT 1:15-18

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.

SPREUkE 31:25
25 Alles aan haar spreek van ‘n sterk en edel 
persoonlikheid; sy ken geen kommer oor die 
toekoms nie.

VRYDAG
RUT 1:19-22

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. (Mara beteken 

“bitter”.) 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.

1PETRUS 4:19
19 Daarom moet dié wat ly omdat God dit 
wil, hulle lewe toevertrou aan die getroue 
Skepper, en aanhou goed doen.

PSALM 34:20
20 Al word die regverdige ook deur hoeveel 
rampe getref, die Here red hom uit almal.



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

Observations - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.

16

LEES:
SOAP:
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Rut 1:1-3; Levitikus 26:1-4,18-20
Rut 1:1-3

Maandag



Applications - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

Pray - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.

17

- Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog! -
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Maandag



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

Observations - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.

18

LEES:
SOAP:
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Rut 1:4-5; Genesis 19:30
Rut 1:4-5

Dinsdag



Applications - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

Pray - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.

19LiefGodGrootliks.wordpress.com WEEk 1

Dinsdag



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

Observations - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.

20

LEES:
SOAP:

LiefGodGrootliks.wordpress.comWEEk 1

Rut 1:6-14
Rut 1:8

Woensdag



Applications - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

Pray - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.

21

- Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog! -

LiefGodGrootliks.wordpress.com WEEk 1

Woensdag



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

Observations - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.

22

LEES:
SOAP:

LiefGodGrootliks.wordpress.comWEEk 1

Rut 1:15-18; Spreuke 31:25
Rut 1:16,17

Donderdag



Applications - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

Pray - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.
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Donderdag



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

Observations - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.

24

LEES:
SOAP:

LiefGodGrootliks.wordpress.comWEEk 1

Rut 1:19-22; 1 Petrus 4:19; Psalm 34:20
Rut 1:19-21

Vrydag



Applications - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

Pray - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.

25

- Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog! -

LiefGodGrootliks.wordpress.com WEEk 1

Vrydag



LiefGodGrootliks.wordpress.com26 WEEk 1

1. Hoekom dink jy het Orpa na Moab teruggekeer, in plaas daarvan om Rut en Naomi te volg? 

2. Hoekom wou Naomi haar naam verander na Mara? 

3. Hoekom sê Naomi dat God ‘n ramp oor haar gebring het? 

4. Dink jy dat Naomi vir God vertrou of wantrou?  

5. Hoe word die stad waarnatoe hulle teruggekeer het (Betlehem) belangrik in die latere Bybelverhaal? 

Oordenkingsvrae
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My Reaksie
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Week 2

LiefGodGrootliks.wordpress.com

Week 2 Uitdaging (Nota: Jy kan dit vind in ons Maandag blog):

Gebedsfokus vir hierdie week: Jou Land

 Gebed Lofprysing

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag



Mag die Here jou beloon vir wat jy gedoen 
het. Mag jy 'n welverdiende beloning 

ontvang van die Here die God van Israel 
onder wie se vleuels jy kom skuil het.

RUT 2:12



30

Teksverse vir Week 2

LiefGodGrootliks.wordpress.comWEEk 2

MAANDAG
RUT 2:1-3

1 Naomi het ‘n vermoënde familielid gehad 
van haar man Elimelek se kant af. Sy naam 
was Boas. 2 Rut, die Moabitiese vrou, vra 
toe vir Naomi: “Mag ek lande toe gaan om 
are op te tel by iemand wat my toelaat om 
dit te doen?” Naomi antwoord haar: “Gaan 
gerus maar, my dogter.” 3 Sy het toe geloop 
om in die land te gaan are optel agter die 
graansnyers aan. Sy het uitgekom by dié deel 
van die land wat behoort het aan Boas, die 
familielid van Elimelek.

SPREUkE 20:24
24 Die Here bepaal ‘n mens se koers; hoe sal 
‘n méns weet waarheen hy moet gaan?

DINSDAG
RUT 2:4-7

4 Boas het toe juis self uit Betlehem daar 
aangekom en hy het vir die snyers gesê: 
“Mag die Here by julle wees,” en hulle het 
hom geantwoord: “Mag die Here u seën.” 
5 Boas vra toe vir sy voorman: “Wie is 
daardie meisie?” 6 en hy antwoord: “Sy is ‘n 
Moabitiese meisie wat saam met Naomi van 
Moab af gekom het. 7 Sy het gevra of sy are 
agter die snyers mag optel. Sy het toe gekom 
en is nog al die tyd besig van vanmôre af tot 
nou toe. Sy rus nou net ‘n bietjie.”

LEVITIkUS 19:9-10
9 “Wanneer julle julle lande afoes, moet julle 
nie die wenakkers afoes nie en ook nie die 
are wat bly lê, agterna optel nie. 10 Julle moet 
ook nie die wingerde ‘n tweede keer oes of 
die korrels wat val, optel nie. Laat dit alles 

bly vir die armes en die vreemdelinge. Ek is 
die Here julle God.

WOENSDAG
RUT 2:8-13

8 Boas sê toe vir Rut: “Luister, my dogter, 
moenie op ‘n ander land gaan are optel nie; 
moet ook nie hier weggaan nie. Bly hier 
by die meisies. 9 Bly op die land waar hulle 
oes, en volg hulle. Ek het die mans aangesê 
om jou nie lastig te val nie. En wanneer jy 
dors is, gaan na die waterkruike toe en drink 
van die water wat die werksmense vir hulle 
geskep het.” 10 Rut het diep gebuig voor 
Boas en gevra: “Waarom is u so goed vir my 
en stel u belang in my, in ‘n buitelander?” 11 
Boas antwoord haar toe: “Ek weet van alles 
wat jy vir jou skoonma gedoen het na die 
dood van haar man en dat jy jou ouers en 
jou geboorteland verlaat het en na ‘n volk toe 
gekom het waarvan jy vantevore niks geweet 
het nie. 12 Mag die Here jou beloon vir wat jy 
gedoen het. Mag jy ‘n welverdiende beloning 
ontvang van die Here die God van Israel 
onder wie se vleuels jy kom skuil het.” 13 Sy 
het geantwoord: “Meneer, u bewys my ‘n 
guns, u laat my goed voel, u is vriendelik met 
my, al is ek nie eers een van u slavinne nie.”

PSALM 57:2
2 Wees my genadig, o God! Wees my 
genadig, want by U soek ek skuiling. Onder 
u vleuels sal ek skuil tot die bedreiging verby 
is.

DONDERDAG
RUT 2:14-17

14 Toe dit etenstyd was, sê Boas vir haar: 
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“Kom hierheen en eet ‘n stukkie brood en 
doop dit in die wynsous.” Sy het toe by die 
snyers gaan sit, en Boas het vir haar gebraaide 
koring gegee. Nadat sy genoeg geëet het en 
selfs oorgehou het, 15 het sy opgestaan om 
weer te gaan are optel. Boas het sy werkers 
toe beveel: “Sy mag selfs tussen die gerwe are 
optel en julle mag haar nie pla nie; 16 julle 
moet ook van die are uit die gerwe haal en 
dit op die grond laat val. Sy mag dit optel 
sonder dat julle haar daaroor aanspreek.” 17 
Rut het tot die aand toe are opgetel in die 
land. En toe sy uitslaan wat sy opgetel het, 
was dit ongeveer dertien kilogram.

PSALM 34:11
11 Selfs leeus ly gebrek en kry honger, maar 
wie die Here se hulp vra, kom niks kort van 
al die goeie dinge nie.

VRYDAG
RUT 2:18-23

18 Sy het dit gevat en saamgeneem stad 
toe. Haar skoonma het gesien hoeveel sy 
bymekaargemaak het. Rut het ook van die 
kos wat sy oorgehou het, vir haar skoonma 
gegee. 19 Haar skoonma vra haar toe: “Waar 
het jy vandag are opgetel en wat het jy alles 
gedoen? Mag dié een wat in jou belang gestel 
het, deur die Here geseën word.” Sy het toe 
vir haar skoonma vertel wat sy gedoen het 
en dat die man by wie sy die dag gewerk 
het, se naam Boas is. 20 Naomi sê toe vir 
haar skoondogter: “Mag hy geseën word 
deur die Here wat nie nalaat om sy trou aan 
lewendes en dooies te bewys nie. En,” het 
Naomi bygevoeg, “hierdie man is familie van 
ons. Hy is een van ons lossers.” 21 Rut, die 
Moabitiese vrou, sê toe: “Hy het ook nog vir 
my gesê ek moet by sy werksters bly totdat 
hulle klaar geoes het.” 22 Hierop sê Naomi 
vir haar: “Dit is goed vir jou, my dogter, 
dat jy saam met sy werksters uitgaan. Op ‘n 
ander land sal jy dalk gemolesteer word.” 23 

Rut het toe saam met die werksters van Boas 
are opgetel totdat die gars- en koringoes 
ingesamel was. Sy het nog by haar skoonma 
gewoon.

PSALM 119:68
68 U is goed en U doen goed; leer my u 
voorskrifte.



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

Observations - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.

32

LEES:
SOAP:

LiefGodGrootliks.wordpress.comWEEk 2

Rut 2:1-3; Spreuke 20:24
Rut 2:3

Maandag



Applications - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

Pray - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.

33

- Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog! -

LiefGodGrootliks.wordpress.com WEEk 2

Maandag



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

Observations - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.

34

LEES:
SOAP:

LiefGodGrootliks.wordpress.comWEEk 2

Rut 2:4-7; Levitikus 19:9-10
Rut 2:7

Dinsdag



Applications - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

Pray - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.
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Dinsdag



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

Observations - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.

36

LEES:
SOAP:

LiefGodGrootliks.wordpress.comWEEk 2

Rut 2:8-13; Psalm 57:2 
Rut 2:11-12

Woensdag



Applications - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

Pray - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.

37

- Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog! -

LiefGodGrootliks.wordpress.com WEEk 2

Woensdag



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

Observations - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.

38

LEES:
SOAP:

LiefGodGrootliks.wordpress.comWEEk 2

Rut 2:14-17; Psalm 34:11
Rut 2:17

Donderdag



Applications - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

Pray - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.
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Donderdag



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

Observations - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.

40

LEES:
SOAP:
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Rut 2:18-23; Psalm 119:68
Rut 2:20

Vrydag



Applications - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

Pray - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.

41

- Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog! -

LiefGodGrootliks.wordpress.com WEEk 2

Vrydag
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1. Rut besluit om are te gaan optel in Boas se land. Wat beteken dit om are op te tel, en wat leer ons 
van Rut se karakter?

2. Wat leer ons uit verse 8-16 van die tipe man wat Boas was? 

3. Volgens vers 11, wat merk Boas op oor Rut wat veroorsaak dat hy haar wil help?

4. Naomi noem Boas “een van ons lossers.” Wat bedoel sy hiermee?

5. In hoofstuk 1 sien ons dat Naomi waarlik worstel. Dink jy dat vers 20 ‘n verandering in perspektief 
en gesindheid aandui? Hoekom of hoekom nie? 

Oordenkingsvrae
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My Reaksie
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Week 3

LiefGodGrootliks.wordpress.com

Week 3 Uitdaging (Nota: Jy kan dit vind in ons Maandag blog):

Gebedsfokus vir hierdie week: Jou Vriende

 Gebed Lofprysing

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag



Gee haar wat haar toekom  
vir alles wat sy doen;  

laat haar werk haar roem  
wees in die stadspoorte.

SPREUKE 31:31



46

Teksverse vir Week 3

LiefGodGrootliks.wordpress.comWEEk 3

MAANDAG 
RUT 3:1-5

1 Rut se skoonma Naomi het vir haar gesê: 
“My dogter, dit is my verantwoordelikheid 
om vir jou ‘n heenkome te soek sodat dit met 
jou goed kan gaan. 2 Kyk, Boas saam met wie 
se werksters jy gewerk het, is mos familie van 
ons. Hy dors vannag gars op die dorsvloer. 3 
Was jou, maak jou mooi en trek jou netjies 
aan en gaan na die dorsvloer toe. Moenie 
dat hy jou gewaar voordat hy klaar geëet en 
gedrink het nie. 4 Wanneer hy gaan slaap, 
sorg dat jy weet waar hy gaan lê. Dan gaan jy 
soontoe en kruip by sy voete in. Hy sal jou 
dan sê wat jy moet doen.” 5 Toe antwoord 
Rut: “Ek sal doen wat u gesê het.”

DINSDAG
RUT 3:6-9

6 Sy het na die dorsvloer toe gegaan en alles 
gedoen wat haar skoonma vir haar gesê het. 7 
Nadat Boas geëet en gedrink het, was hy baie 
vrolik en het hy langs die mied gaan lê. Rut 
het toe stilletjies gekom, sy voete oopgemaak 
en by sy voete ingekruip. 8 Toe hy in die 
middel van die nag wakker skrik en omdraai, 
was hy baie verbaas toe hy ‘n vrou by sy 
voete gewaar. 9 Hy vra toe vir haar: “Wie is 
jy?” en sy antwoord: “Ek is Rut, ek is van u 
afhanklik, en u is my losser; neem my nou 
onder u beskerming.”

WOENSDAG
RUT 3:10-11

10 Hy sê toe: “Mag die Here jou seën, my 
dogter! Wat jy nou doen, naamlik dat jy 
agter geen jongman, arm of ryk, aanloop nie, 

is baie beter as die liefde wat jy aan die begin 
aan jou skoonma bewys het. 11 Moet nou nie 
verder bekommerd wees nie, my dogter. Alles 
wat jy my vra, sal ek doen, want al die mense 
weet dat jy ‘n goeie vrou is.

SPREUkE 31:31
31 Gee haar wat haar toekom vir alles wat sy 
doen; laat haar werk haar roem wees in die 
stadspoorte.

DONDERDAG
RUT 3:12-13

12 Dit is waar dat ek jou losser is, maar nou 
is dit ook so dat daar ‘n ander losser is wat 
nader familie is as ek. 13 Slaap vannag hier. As 
hy dan môreoggend bereid is om as jou losser 
op te tree, goed, maar as hy nie wil nie, sal ek 
so seker as die Here leef, as losser optree. Bly 
hier tot môreoggend.”

VRYDAG
RUT 3:14-18

14 Sy het toe by sy voete bly lê tot die oggend, 
maar voordat dit lig genoeg was om iemand 
te herken, het sy opgestaan, “want,” het Boas 
gesê, “dit moenie bekend word dat ‘n vrou na 
die dorsvloer toe gekom het nie.” 15 Hy het 
ook gesê: “Bring die tjalie wat jy om het en 
hou dit oop.” Sy het dit oopgehou, en hy het 
ses en twintig kilogram gars vir haar daarin 
afgemeet en dit op haar rug getel. Hy is toe 
stad toe, 16 en sy het na haar skoonma toe 
gegaan. Sy vra toe vir Rut: “Hoe het dit toe 
gegaan, my dogter?” Sy het haar vertel wat 
Boas alles vir haar gedoen het en 17 gesê: “Hy 
het vir my hierdie ses en twintig kilogram 
gars gegee, want hy het gesê ek mag nie met 
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leë hande by my skoonma aankom nie.” 18 
Naomi sê toe: “Wag maar en kyk wat nou 
gaan gebeur, my dogter. Die man sal beslis 
nie vandag rus voordat die saak afgehandel is 
nie.”

1 TESSALONISENSE 4:3-4
3 Dit is die wil van God dat julle heilig moet 
lewe. Weerhou julle van onsedelikheid. 4 
Elkeen van julle moet weet dat hy met sy 
vrou heilig en eerbaar moet saamlewe;



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

Observations - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.

48

LEES:
SOAP:

LiefGodGrootliks.wordpress.comWEEk 3

Rut 3:1-5
Rut 3:3-4

Maandag



Applications - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

Pray - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.

49

- Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog! -

LiefGodGrootliks.wordpress.com WEEk 3

Maandag



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

Observations - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.

50

LEES:
SOAP:

LiefGodGrootliks.wordpress.comWEEk 3

Rut 3:6-9
Rut 3:8-9

Dinsdag



Applications - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

Pray - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.
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Dinsdag



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

Observations - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.

52

LEES:
SOAP:
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Rut 3:10-11; Spreuke 31:31
Rut 3:11

Woensdag



Applications - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

Pray - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.

53

- Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog! -

LiefGodGrootliks.wordpress.com WEEk 3

Woensdag



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

Observations - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.

54

LEES:
SOAP:
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Rut 3:12-13
Rut 3:12-13

Donderdag



Applications - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

Pray - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.
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Donderdag



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

Observations - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.

56

LEES:
SOAP:
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Rut 3:14-18; 1 Tessalonisense 4:3-4
Rut 3:14-15

Vrydag



Applications - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

Pray - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.

57

- Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog! -

LiefGodGrootliks.wordpress.com WEEk 3

Vrydag
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1. In verse 1-4 gee Naomi vir Rut vreemde instruksies. Wat moet Rut doen, en wat is die doel van haar 
optrede?

2. Wat is Boas se reaksie op Rut se versoek?

3. Vir sommige mense mag dit lyk asof die interaksie tussen Rut en Boas onvanpas was. Hoe sal jy 
verduidelik wat gebeur het?  

4. Hoekom moes Boas eers met die ander losser gaan seker maak?

5. Hoekom het Boas vir Rut laat bly tot die volgende oggend? 

Oordenkingsvrae
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My Reaksie
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Week 4
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Week 4 Uitdaging (Nota: Jy kan dit vind in ons Maandag blog):

Gebedsfokus vir hierdie week: Jou Kerk

 Gebed Lofprysing

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag



Ek was in die rou,  
maar U het my van vreugde laat dans.  

U het my rouklere uitgetrek  
en vir my feesklere aangetrek.

PSALM 30:12
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Teksverse vir Week 4

LiefGodGrootliks.wordpress.comWEEk 4

MAANDAG
RUT 4:1-6

1 Ondertussen het Boas na die stadspoort 
toe gegaan en daar gaan sit. Juis toe kom die 
losser van wie Boas gepraat het, daar verby 
Boas roep toe: “Kom sit hier, my vriend.” 
Nadat hy kom sit het, het Boas 2 ook tien 
leiers van die stad gevra om daar te kom sit, 
en hulle het dit gedoen. 3 Boas sê toe vir 
die losser: “Naomi, die vrou wat uit Moab 
teruggekom het, bied die stuk grond wat aan 
ons familielid Elimelek behoort het, te koop 
aan. 4 Ek het gedink ek behoort dit vir jou 
te sê. Koop dit nou in die teenwoordigheid 
van almal wat hier sit en voor die leiers van 
die volk; indien jy bereid is om as losser 
op te tree, doen dit dan, maar indien nie, 
sê dit vir my dat ek dit weet, want ek is 
ná jou die volgende een wat die lossersreg 
moet uitoefen.” Hy antwoord toe: “Ek is 
bereid om as losser op te tree.” 5 Daarop 
sê Boas: “Wanneer jy die stuk grond van 
Naomi koop, kry jy terselfdertyd vir Rut die 
Moabitiese weduwee sodat die grond in die 
oorledene se familie bly.” 6 Die losser sê toe: 
“In daardie geval sal ek my reg om as losser 
op te tree, laat vaar, want anders sou dit 
beteken dat my eie eiendom in gevaar kom. 
Tree jy nou maar as losser op, want ek sien 
nie meer daarvoor kans nie.”

DINSDAG
RUT 4:7-10

7 In Israel was dit gebruiklik by die 
lossingsprosedure of by die ruil van enige 
eiendom dat die een party ‘n skoen uittrek en 
aan die ander party gee. Dit was die manier 
waarop die bekragtiging van ‘n transaksie 
in Israel plaasgevind het. 8 Die losser sê toe 

vir Boas: “Jy kan dit maar koop,” en die 
losser het sy skoen uitgetrek. 9 Hierop sê 
Boas vir die leiers en almal teenwoordig: 
“Julle is vandag getuies dat ek alles wat aan 
Elimelek en Kiljon en Maglon behoort het, 
van Naomi gekoop het en dat 10 ek ook 
die Moabitiese vrou Rut, die weduwee van 
Maglon, vir my as vrou gekry het. So sal 
die grond in die oorledene se familie bly 
en sy nagedagtenis nie vergeet word in die 
volkslewe nie. Ja, julle is vandag getuies.”

WOENSDAG
RUT 4:11-12

11 Die leiers en almal wat in die stadspoort 
bymekaar was, het toe bevestig: “Ons is 
getuies. Mag die Here die vrou wat nou in 
jou huis inkom, soos Ragel en Lea maak wat 
saam gebou het aan die volk Israel. Verwerf 
aansien in Efrata en maak naam vir jouself in 
Betlehem. 12 Mag die nageslag wat die Here 
jou uit hierdie jong vrou sal gee, wees soos 
dié van Peres wat deur Tamar vir Juda in die 
wêreld gebring is.”

GENESIS 29:31
31 Toe die Here sien dat Jakob nie vir Lea 
liefhet nie, het die Here vir haar kinders 
gegee, terwyl Ragel kinderloos gebly het.

GENESIS 30:22
22 God het op Ragel ag geslaan en haar gebed 
verhoor. Hy het haar nie langer kinderloos 
gelaat nie.
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DONDERDAG
RUT 4:13-16

13 Boas het toe met Rut getrou en hy het 
gemeenskap met haar gehad. Die Here 
het haar swanger laat word, en Rut het ‘n 
seuntjie in die wêreld gebring. 14 Die vrouens 
sê toe vir Naomi: “Aan die Here kom die lof 
toe omdat Hy vandag vir jou ‘n losser gegee 
het. Mag die losser se naam bekend wees in 
Israel, 15 en mag hy vir jou vreugde bring en 
jou op jou oudag versorg. Jou skoondogter 
wat jou liefhet en wat vir jou meer werd is as 
sewe seuns, het hom in die wêreld gebring.” 
16 Naomi het toe die seuntjie op haar skoot 
gevat en as haar eie aangeneem.

PSALM 30:12 
12 Ek was in die rou, maar U het my van 
vreugde laat dans. U het my rouklere 
uitgetrek en vir my feesklere aangetrek.

VRYDAG
RUT 4:17-22

17 Haar buurvroue het die seuntjie toe ‘n 
naam gegee. Hulle het hom Obed genoem 
en gesê: “‘n Seun is vir Naomi gebore.” Obed 
was die voorvader van Dawid. 18 Hier is 
nou die geslagsregister van Peres: Peres was 
die vader van Gesron, 19 Gesron van Ram, 
Ram van Amminadab, 20 Amminadab van 
Nagson, Nagson van Salmon, 21 Salmon van 
Boas, Boas van Obed, 22 Obed van Isai, en 
Isai was die vader van Dawid.

MATTEUS 1:1
1 Die geslagsregister van Jesus Christus, die 
Seun van Dawid, die seun van Abraham:

MATTEUS 1:21
21 Sy sal ‘n Seun in die wêreld bring, en jy 
moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat sy 
volk van hulle sondes sal verlos.”



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

Observations - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.
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LEES:
SOAP:

LiefGodGrootliks.wordpress.comWEEk 4

Rut 4:1-6
Rut 5:5-6

Maandag



Applications - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

Pray - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.
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- Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog! -
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Maandag



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

Observations - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.
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LEES:
SOAP:
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Rut 4:7-10
Rut 4:9-10

Dinsdag



Applications - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

Pray - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.
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Dinsdag



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

Observations - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.
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LEES:
SOAP:
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Rut 4:11-12; Genesis 29:31; Genesis 30:22
Rut 4:11-12

Woensdag



Applications - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

Pray - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.
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- Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog! -
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Woensdag



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

Observations - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.
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LEES:
SOAP:
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Rut 4:13-16; Psalm 30:12
Rut 4:14-15; Psalm 30:12 

Donderdag



Applications - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

Pray - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.
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Donderdag



Scripture - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

Observations - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.

72

LEES:
SOAP:
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Rut 4:17-22; Matteus 1:1,21
Rut 4:17; Matteus 1:21

Vrydag



Applications - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

Pray - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.
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- Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog! -
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Vrydag
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1. Hoekom het die man wat eerste in lyn was om Rut se losser te wees, dit van die hand gewys?

2. Watter rol het Obed gespeel in die Bybelse stamboom? 

3. Hoe is die verhaal van Rut ‘n beeld van Christus en Sy bruid? 

4. Wat leer ons van God in die boek Rut?

5. Watter bemoediging kan jy vind in hierdie boek? 

Oordenkingsvrae
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My Reaksie
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God het jou lief. 

Selfs as jy onwaardig voel en voel asof die wêreld teen jou is, het God jou lief – ja, jou – en Hy het jou 
vir ‘n groot doel geskape. 

God se Woord sê, “God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié 
wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê” (Joh. 3:16).

Ons sonde skei ons van God.

Ons is almal van nature en deur keuses sondaars, en as gevolg van dit, is ons geskei van God, wat heilig 
is.

God se Woord sê, “Almal het gesondig, en het nie deel aan die heerlikheid van God nie” (Rom. 
3:23).

Jesus het gesterf sodat jy die lewe kan hê.

Die gevolg van sonde is die dood, maar jou storie hoef nie daar te eindig nie! God se gratis geskenk 
van verlossing is aan ons beskikbaar, want Jesus het die straf vir ons sonde gedra toe Hy aan die kruis 
gesterf het.

God se Woord sê, “Die loon wat die sonde gee, is die dood; die genadegawe wat God gee, is 
die ewige lewe in Christus” (Rom. 6:23); “Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat 
Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was” (Rom. 5:8).

Jesus leef!

Die dood kon Hom nie vashou nie, en drie dae nadat Sy liggaam in die graf geplaas is, het Hy 
opgestaan, en sonde en die dood vir ewig oorwin! Hy leef vandag in die hemel en is besig om ‘n plek 
in die ewigheid voor te berei vir almal wat in Hom glo.

God se Woord sê, “In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou 
Ek nie vir julle gesê het Ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as Ek gegaan het en 
vir julle plek gereed gemaak het, kom Ek terug en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan 
wees waar Ek is” (Joh. 14:2-3).

Ken hierdie waarhede van God se Woord…
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Ja, jy kan WEET dat jy vergewe is.

Aanvaar Jesus as die enigste weg na verlossing…

Om Jesus as jou Verlosser te aanvaar is nie oor wat jy kan doen nie, maar eerder om geloof te hê 
in wat Jesus alreeds gedoen het. Dit verg dat jy herken dat jy ‘n sondaar is, glo dat Jeus vir jou sondes 
gesterf het, en vra vir vergifnis deur jou volle vertroue te plaas in Jesus se werk aan die kruis vir jou. 

God se Woord sê, “As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat 
God Hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons, en ons word 
vrygespreek; en met die mond bely ons, en ons word gered” (Rom. 10:9-10).

Hoe lyk dit prakties? Met ‘n opregte hart kan jy ‘n eenvoudige gebed soos hierdie bid:

God, 
Ek weet dat ek ‘n sondaar is. 

Ek wil nie nog ‘n dag leef sonder om die liefde en  
vergifnis wat U vir my het met ope arms aan te neem nie.  

Ek vra vir U vergifnis. 
Ek glo dat U gesterf het vir my sondes  

en opgestaan het uit die dood.  
Ek gee alles wat ek is oor, en vra  
U om Here van my lewe te wees.  

Help my om weg te draai van my sonde en U te volg. 
Leer my om te weet wat dit beteken om in  

vryheid te wandel soos ek onder U genade leef, 
en help my om te groei in U weë terwyl  

ek nastreef om U beter te ken. 
Amen.

As jy nou net hierdie gebed gebid het (of iets soortgelyk in jou eie woorde), sal jy ons e-mail by info@
lovegodgreatly.com? Ons sal jou graag wil help om te begin met hierdie opwindende reis as ‘n kind 
van God!


