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jou storie

E
 
 
 
lkeen van ons het ’n storie om te vertel: Ons eie lewensverhaal. Nes enige 
ander verhaal is daar karakters: die hoofkarakter, ander belangrike karak-

ters en kleiner rolle. Dié kleiner rolle is soms net vir ’n tyd, net ’n oomblik deel 
van die verhaal, maar vervul tog ’n belangrike rol. 

Die agtergrond waarteen ’n storie afspeel is baie belangrik. Dit bepaal hoe 
die karakters se optredes verstaan moet word. Sommige verhale is liefdesver-
hale, ander verhale is vol intrige, dramas en kinkels,  en ander is weer die een 
tragedie na die ander. Laastens het elke storie ’n storielyn, ’n tydlyn van hoe die 
storie verloop. Dit loop uit op die slothoofstuk. Die slothoofstuk bepaal of die 
storie ’n “happy ending” of ’n “sad ending” het. 

Wat vertel jou lewensverhaal van wat jy glo? Is jou storie op die regte pad? 
Ons gaan nou die boek Rut ondersoek om ons eie stories te evalueer. 

WAT IS JOU STORIE?
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In die lewe moet ons gedurig besluite neem. Soms gaan ’n klomp deure vir ons oop 
en dan moet ons besluit watter deur ons gaan kies. Al die deure is nie noodwendig 
reg nie – daar is partykeer net een regte deur! Dit maak die besluit baie moeilik. 
Hoe weet ek wat om te besluit wanneer daar ’n klomp deure vir my oopgaan? Hoe 
weet ek of ek die regte besluit geneem het met die deur wat ek gekies het? En, hoe 
beïnvloed my besluit my storie?

1. BESLUITE BEPAAL JOU STORIE

DINK AAN DIE BESLUIT WAT ELIMELEK GENEEM HET:
1 Het hy die regte besluit geneem en hoekom sê jy so?
2 Het hy slegte bedoelings met sy besluit gehad?
3 Dink jy hy het die Here vir leiding gevra toe hy die besluit geneem het?
4 Hoe het Elimelek se besluit sy storie beïnvloed? 

DINK NOU OOR JOU EIE LEWE:
1 Moes jy al moeilike besluite neem?
2 Watter verkeerde besluite dink jy het jy al geneem?
3 Watter regte besluite dink jy het jy al geneem?
4 Hoe het die Here deel gevorm van die besluite wat jy geneem het?
5 Hoe het jou besluite al jou storie beïnvloed?

LEES: RUT 1:1-5
Ons sien dat Elimelek besluit om saam met sy familie uit die beloofde land 
(die land wat die Here aan sy mense gegee het) weg te trek na ’n heidense 
land, as gevolg van hongersnood. Maar daar in die heidense land Moab beleef 
hulle familie net teëspoed. Eers sterf Elimelek. Daarna trou sy twee seuns met 
heidense (Moabitiese) meisies. Maar die twee seuns sterf ook. Naomi bly alleen 
agter in ’n land met kos, maar ’n land wat nie in die Here glo nie.
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LEES: RUT 3
In die boek Rut het ons verskillende karakters leer ken. Rut en Naomi was van plan 
om saam deur die lewe te sukkel. Skielik verskyn Boas op die toneel, en is daar 
uitkoms, want nou is daar iemand wat vir hulle kan sorg. Die Jood Boas word die 
hoofkarakter – Rut trek haarself selfs mooi vir hom aan! (Rut 3:3)
Maar agter dit alles staan die groot hoofkarakter van alle tye – God Almagtig, wat 
besig is om te sorg vir sy kinders. God wat besig is om die gebeure só uit te werk, 
dat die Enigste Verlosser Jesus Christus gebore kan word.
Dieselfde beginsel geld vir jou – jou held bepaal jou storie. As die Drie-Enige God 
jou held is, dan bepaal Hy jou storie, en die kwaliteit daarvan. Maar as jy dink jy is 
in beheer van jou eie storie – dan is jy jou eie held, en die gevolge daarvan is nie ’n 
“happy ending” nie!

1 Hoe kan jy weet dat Christus jou hoofkarakter is?  
2 Wat gebeur wanneer Christus jou held/hoofkarakter is?
3 Is Christus werklik jou hoofkarakter? Kan mense dit in jou lewe sien?
4 Is jy bereid om jou storie in Christus se hande oor te gee, sodat Hý koning van 
jou lewe kan wees?
5 Kyk na Rut 3:3:  “Was jou, maak jou mooi en trek jou netjies aan en gaan na die 
dorsvloer toe.” Hoe dink jy raak elkeen van die ons verhouding met Christus?
6 Watter dinge is daar waarvan jy ontslae moet raak, sodat jy ook jouself soos Rut 
kan was, om vir Christus as ’t ware “lekker te ruik”?

2. JOU HELD BEPAAL JOU STORIE

Elke storie het ’n held. Gaan kyk maar enige fliek, of lees ’n boek. In baie stories 
sien ons die held as iemand wat die dinge reg doen, wat al die skurke tot by 
die hoofboef roer, en die skoonheid wen! Gewoonlik is dit ook die held wat die 
hoofkarakter van die storie vorm. Daar word mooi gekyk na die regte akteur vir 
die rol. Dink net, as die hoofrol (held) deur ’n swak akteur gespeel word, is die 
hele storie sommer swak.

GEBED: Vader, dankie dat U die hoofkarakter van my lewe wil wees. Dankie dat U 
bereid was om U Seun Jesus te laat kruisig, sodat my storie U storie kan wees. 
Help my om so te lewe, dat ander die held in my storie kan raaksien. Amen.
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Ons leef in ’n tyd van geweldige rusteloosheid en onrustigheid. Mense is gefrus-
treerd met hulle omstandighede. En meer nog, mense is onseker oor die toekoms. 
Daarom soek baie mense naarstiglik na kalmte en sekuriteit en rus. Dit is waarvoor 
ons as Christene in hierdie wêreld is. Ons moet Christus se liefde so aan mekaar 
bewys dat mense by die Here rus kan vind.

3. GOD SKRYF ‘N LIEFDESVERHAAL

DINK OOR DIE VOLGENDE VRAE:
1 Hoe wys Naomi haar liefde vir Rut?
2 Hoe wys Rut haar liefde vir Naomi?
3 Hoe wys Boas sy liefde vir Rut en Naomi?
4 Wat gebeur wanneer mense hulle liefde teenoor mekaar uitleef?
5 Hoe laat die Here alles ten goede uitwerk?

LEES RUT 3
In Rut 3 lees ons van Naomi wat by Rut so ’n gebrek aan rus opgemerk het. 
Naomi is aangesteek deur Rut se toewyding en waagmoed in die geloof. Nou is 
sy (Naomi) besorg oor Rut se toekoms, en sy is bereid om planne te maak. Net 
soos Rut planne gemaak het om te gaan are optel (Rut 2). Sy besef dat die Here 
besig is om dinge te laat gebeur. Rut het nie toevallig by Boas se land uitgekom 
nie. En, dit was nie toevallig dat Rut met 13 kg gars van Boas by die huis aange-
kom het nie. Daarom maak Naomi ook planne.
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“‘n Mens kan sy voornemens hê, maar die laaste woord daaroor kom van 
die Here af. ‘n Mens beplan sy pad, maar die Here bepaal hoe hy loop.” 

SPREUKE 16:1 EN 9

4. GOD SKRYF DIE LAASTE HOOFSTUK
Elkeen van ons se lewensverhaal ken vreugde en swaarkry. Ons verhale vertel van 
tye toe dit goed gegaan het, en die lewe vir ons lekker was, maar ook van tye van  
teleurstellings; diep en donker tye waaroor ons moeilik praat.  
Die troos en die hoop wat die verhaal van Naomi en Rut ons gee, gee ons dié seker-
heid: In Christus sal God die laaste hoofstuk skryf, ook in elkeen van ons stories. Al 
voel dit dalk nou vir jou of jou lewensverhaal nie ’n mooi storie is nie en dat dit nie 
op ’n mooi einde afstuur nie, in Christus verseker God jou van die mooiste einde. 

LEES: RUT 4
As God die laaste woorde van Naomi se verhaal laat neerpen, dan lees ons: 
“Obed (is die vader) van Isai, en Isai was die vader van Dawid” (Rut 4:22) Obed 
beteken letterlik “kneg” = die een wat ander dien, wat vir ander tot seën is. God 
sorg dat Naomi se verhaal na Dawid wys. Dawid uit wie se geslag Christus die 
Verlosser gebore is. In Christus kry ons deel aan al die seëninge wat daar in die 
hemel is. Daarom het ons nou hierdie hoop in ons (Romeine 8:23), dat ook ons 
laaste hoofstuk by Christus sal eindig.  

Al ken jou lewensverhaal swaarkry en ellende; en al bring die lewe jou by plekke 
waar dit vir jou moeilik is om God se liefde raak te sien of te ervaar; moet jy nie dat 
dit jou laat glo dat God nie vir jou omgee nie. God wil met die verhaal van Naomi, 
jou dié sekerheid gee: Ook in jóú lewe is Hy liefdevol betrokke. In Christus het hy 
jou reeds van alle sondeskuld vrygemaak. 
Deur sy Gees lei Hy ons, bring Hy die regte mense op ons lewenspad, stuur Hy alles, 
selfs jou swaarkry sodat ook jóú laaste hoofstuk by Christus en by God sal eindig.
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DINK HIEROOR NA: 
Z Wie is die hoofkarakter in jou verhaal? 
Z Wie skryf jou storie? Wie gaan jou laaste hoofstuk skryf?
Z Wat leer jy uit die negatiewe gebeurtenisse in jou lewensverhaal? 
Z Wat vertel jou storie van jou, en van jou geloof?
Z  Kyk na jou tydlyn: Is jy op die regte pad? Is daar enige veranderinge wat jy 

aan jou lewe moet maak om jou storie te verander? 

DINK HIEROOR NA NADAT JY DIE TYDLYN VOLTOOI HET: 
Z Wie is die hoofkarakter? 
Z Noem van die ander belangrike rolspelers.
Z Beskryf die agtergrond waarteen die verhaal afspeel.
Z Het die slegte gebeurtenisse in die verhaal tot iets goed gelei? 
Z Is die einde “happy” of “sad”? 

Z VOLTOOI DIE STORIELYN VAN DIE BOEK RUT OP DIE TYDLYN.  
Noudat jy die deur die hele boek van Rut gewerk het, voltooi die tydlyn om al die 
gebeure op te som. Dui positiewe gebeure bo en negatiewe gebeure onder die lyn: 
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Z TREK JOU EIE STORIELYN
Trek nou ’n storielyn vir jou eie lewe. Begin by jou geboorte en voeg hoogte- en 
laagtepunte in. 


