
113

15. Jefta, Simson en Rut
Rigters 11 - 16 en Rut 1 - 4

God verlos sy volk
Die Here gee aan die volk persone wat die volk van hul vyande verlos 
en hulle teruglei na Hom toe.  Hierdie hoofstuk fokus op die volgende 
hoofgedagtes:

God straf sy volk se ongehoorsaamheid.

As die volk hulle bekeer en volgens God se wil lewe, verlos Hy hulle 
van hul vyande.

God beskik dit so dat daar ook mense van heidense afkoms in 
Christus se geslagsregister opgeneem word

Die Israeliete vra Jefta om hul leier te word

Hy die Ammoniete om Kanaan vanuit die ooste binne te val.  Terselfdertyd 

Israeliete in baie moeilike omstandighede.  Toe verwyder hulle al die afgode 
wat hulle gedien het, uit hul midde en dien God weer in alle erns.

Die Ammoniete slaan hul laer op by Gilead.  Toe die Israeliete dit sien, trek 
hulle by Mispa byeen om teen die Ammoniete te veg.  Die Israeliete het egter 

Later willig Jefta wel in om hul aanvoerder te wees op voorwaarde dat hy 
steeds hul leier moet bly ook nadat die stryd met die Ammoniete afgehandel 
is.  Jefta probeer eers met die Ammoniete onderhandel, maar toe hulle nie tot 

en begin voorbereidings tref om Israel aan te val.
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Jefta verslaan die Ammoniete 
Jefta het niks om te vrees nie aangesien die Gees van die Here op hom 

uit sy huis tegemoet kom, uit dankbaarheid aan God sal afstaan.

112  Die 
Israeliete verslaan die Ammoniete heeltemal en verdryf hulle uit Kanaan. 
Hulle is baie bly oor die oorwinning en Jefta se dogter, sy enigste kind, is die 
eerste om hom vrolik te ontvang.  Jefta het  nou berou oor die gelofte wat hy 

om twee maande lank saam met haar vriendinne deur te bring, waarna sy  
haar hele lewe in diens van die Here stel.

Die Efraimiete kom nou teen Jefta in opstand.  Hulle beskuldig hom daarvan 
dat hy hulle nooit gevra het om saam met hom teen die Ammoniete te veg 
nie.  Jefta wys hulle daarop dat hy hulle wel opgeroep het, maar dat daar 
geen reaksie van hul kant af was nie.  Die gevoelens tussen Jefta en die 
Efraimiete loop so hoog dat Jefta die mans van Gilead byeenroep om teen 
Efraim te veg.  In die geveg wat volg, word  42 000 Efraimiete verslaan.

Van die volgende drie rigters lees ons nie veel nie.  Ná Jefta se dood het 

Die geboorte van Simson
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God se diens sal staan.

112  Heb. 11: 32
Gideon, Barak en Simson en Jefta, Dawid en Samuel en die profete sou 
verhaal,

113  Luk. 1: 30 en 31

Jesus noem.
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Die Engel dra ook sy boodskap aan Manoag oor.  Uit dankbaarheid bring 

Dit beteken die “Sterke” of “Geweldige”.  Hy mag nooit enige sterk drank 
drink of sy hare afsny nie.

vrou, maar later gaan hulle tog saam met hom na Timna waar sy woon.  
Hulle gaan onderhandel met haar ouers oor sekere voorwaardes met die 

dryf om na die Filistyne te gaan nie, want hy moet Israel van die Filistyne 
verlos.

hom met gemak dood.  Daarna gooi hy die leeu se karkas langs die pad neer. 

Huwelik van Simson

die karkas is.  Simson haal van die heuning uit en eet daarvan.

geskenk gee.  Toe die gaste nie daarin slaag om die raaisel te ontrafel nie, 
dreig hulle Simson se vrou en haar familie met die dood indien sy nie die 
antwoord aan hulle verskaf nie.

Simson se vrou soebat hom om aan haar die antwoord van die raaisel te 
gee.  Die raaisel handel oor die leeu wat Simson doodgemaak het en die 
bye se nes in die karkas.  Toe Simson die antwoord vir haar gee, gaan sy 
dadelik na die gaste en gee vir hulle die antwoord.  Simson moet nou aan 30 

dood te slaan en hul uitrustings te vat.  Simson is so kwaad dat hy sy vrou 
agterlaat en na sy ouers teruggaan.  Daarna gee sy skoonpa sy vrou aan 

dat sy vir iemand anders gegee is, is hy so kwaad vir die Filistyne dat hy 300 
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vasbind.  Daarna laat hy hulle in die Filistyne se koringlande los.  Die Filistyne 
is baie kwaad en verbrand haar en haar pa se huis.

Die slag by Legi
Uit reaksie op die Filistyne se optrede berokken Simson hulle weer groot 

dat hulle Simson met toue vasbind om hom aan die Filistyne uit te lewer.  
Simson laat toe dat hulle hom vasbind en aan die Filistyne oorhandig.

lewer.  Die Gees van die Here kom egter oor Simson en die toue en bande 
wat sy arms vasbind beteken niks nie.  Die Here gee hom die krag om dit 

daarmee 1 000 Filistyne dood.  Dit wat Josua aan die volk beloof het, word 
bewaarheid.114  Hy noem die plek Legi wat “Kakebeenshoogte” beteken.

Delila verraai Simson

die Filistyne wil help om Simson te verslaan.  By drie geleenthede probeer 
sy om Simson se geheim uit te vind, maar sonder sukses.  Elke keer het 
Simson die Filistyne maklik verslaan.  Sy speel so goed op sy gevoel dat hy 

is.  As al sy hare afgesny word, sal sy krag verdwyn en sal hy swak word en 
soos al die mense wees.

die Filistyne op hom is.  Simson staan soos die vorige kere op om hulle te 
verslaan, maar toe besef hy dat sy hare afgesny is.  Die Here is nie meer met 

hulle hom in die tronk toesluit.  Hier moet hy swaar werk verrig.

Simson se dood

114  Jos. 23: 10
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hy Simson in hulle mag gegee het.  Die Filistyne sien hul oorwinning oor 

Toe die fees in volle swang is, laat roep die vrolike feesgangers Simson 
om hulle in sy leed te verlustig.  Sy hare het egter intussen weer begin 
groei en sy krag het teruggekeer.  Toe Simson in die tempel kom, vra 
hy dat hulle hom teen die twee pilare waarop die hele tempel rus, laat 

feesgangers sit hy sy arms om die pilare en trek hulle om sodat die hele 
tempel ineen stort.  Die feesgangers en ook Simson sterf toe die tempel 
inval.  Sy familie gaan haal sy lyk en begrawe hom in dieselfde graf waarin 
hulle sy pa begrawe het.

In die Nuwe Testament word Simson as een van die geloofsgetuies 
genoem.115  Hy wys heen na Christus.  Simson is bereid om te sterf om sy 

sondaarmense van hul sondes te verlos.116  Simson kon die volk net tydelik 
van hul onderdrukking verlos, maar Christus het volkome verlossing gebring 
met sy sterwe aan die kruis.117

Die geskiedenis van Rut 

in Kanaan uit.  Om nie te sterf van die honger nie trek Elimeleg weg uit 
Betlehem om kos vir hom en sy vee te gaan soek.  Saam met Elimeleg trek 

en sy twee seuns trou met Moabitiese vroue.  Die twee Moabitiese vroue is 

terug te gaan, want die Here het uitkoms gegee en kos is weer volop.

Naomi dring by haar twee skoondogters aan om in hul eie land te bly maar 
al twee, Rut en Orpa, wil saam met Naomi gaan. Toe Naomi hulle aanhou 
smeek om liewer te bly, draai Orpa om en gaan terug na haar mense toe. 
Naomi vra vir Rut om dieselfde te doen, maar sy antwoord: “Moenie by my 

115  Heb. 11: 32
Barak en Simson en Jefta, Dawid en Samuel en die profete sou verhaal, 

116  Joh. 4: 42

117  Joh. 19: 30
gebuig en die gees gegee. 
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aandring om om te draai nie, want waar u gaan, sal ek gaan; en waar u 
vertoef sal ek vertoef; u volk is my volk en u God is my God.” Toe Naomi sien 
dat Rut vas besluit het om nie terug te gaan nie, het sy opgehou om haar te 
probeer oorreed. Hulle reis saam verder en kom in Betlehem aan. 

Naomi kom in Betlehem

vra vir mekaar of dit regtig Naomi is.  Naomi is baie hartseer aangesien sy 
besef dat sy sonder haar man en seuns na Betlehem terugkeer.  Daarom vra 
sy dat die mense haar nie Naomi noem nie, maar Mara, want Mara beteken 
bitter.

Naomi en haar skoondogter is baie arm aangesien hulle alles in Moab verloor 
het.  Daarom moet Rut gaan gars optel in die lande wat gestroop word, sodat 
hulle iets het om te eet.  Sy loop agter die mans aan wat die gars sny en tel 
al die are op wat hulle laat val of per ongeluk nie afgesny het nie.118

werk en dat sy nie soos die ander vroue is wat kort-kort in die skaduwee 
gaan sit om te rus nie.  Hy vra sy dienaars wie sy is.  Hulle vertel hom alles 
wat met Rut gebeur het en hoe sy en Naomi alleen uit Moab teruggekeer het.  

Boas is baie beïndruk deur Rut en bowendien besef hy dat hy familie van 
Naomi en dus ook van Rut is.  Hy gee die werkers opdrag om met opset van 
die gars te laat val sodat sy dit kan optel.  Daarna gaan Boas na Rut en vra 
haar om asseblief nie op ander lande gars te gaan optel nie.  Hy nooi haar 
ook om saam met sy diensmeisies te eet en te rus.

Daardie aand vertel sy opgewonde aan Naomi van Boas wat so vriendelik 
teenoor haar opgetree het.  Naomi is baie bly en verduidelik aan haar dat 
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118  Lev. 19: 9 en 10
nie heeltemal afoes en die are wat val, nie versamel nie.  Jou wingerd 

119  Lev. 25: 24 en 25

losser wat sy nabestaande is, kom en hy moet los wat sy broer verkoop 
het.
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Rut vra Boas om haar losser te wees
Naomi verduidelik aan Rut hoe die lossingsreg werk, waarna Rut een nag 

op te tree.  Boas luister aandagtig.  Daar is net een saak waaraan hy eers 

Hy belowe dat hy die saak deeglik sal ondersoek en hulle sal help sover hy 
kan.

maar doen wat reg is.  Boas weet presies wat Rut wil bereik en erken dat sy 

Rut terug na Naomi se huis toe. 

Boas hou sy belofte aan Rut.  Hy roep tien manne uit die oudstes van die 
stad byeen om aan hulle sy saak te verduidelik.  Die ander familielid is ook 
teenwoordig en hoewel hy bereid is om as losser op te tree, sien hy nie 
kans om met Rut te trou nie.  Dit was die plig van die losser om ook met die 

sy naam in Israel in stand te hou.

Boas trou met Rut
Nou kan Boas as losser optree en ook met Rut trou.  As bewys dat die saak 
in orde is, moet die persoon wat nie as losser wil optree nie, sy skoen uittrek 

besit.120  Só wys die familielid dat hy aan Boas die geleentheid gee om as 

en hulle noem hom Obed.  Hy erf alles wat aan Elimeleg, Naomi se man, 
behoort het.  Obed se seun is Isaï en hy is die pa van Dawid, uit wie se 
nageslag Christus gebore is.121  So vervul God sy belofte dat daar Een sal 
kom wat die mense sal verlos.122

120  Ps. 60: 10
Filistea!

121  Matt. 1: 5 en 6  en Salmon die vader van Boas by Ragab, en Boas die vader van Obed 
by Rut, en Obed die vader van Isai, en Isai die vader van koning Dawid, 
en koning Dawid die vader van Salomo by die vrou van Uría, 

122  Gen. 3: 15

byt.
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Boas wys as losser heen na Christus.  Soos Boas vir Rut as losser opgetree 
het, het Christus ook vir ons ingetree om ons van ons sonde te verlos.

Aanbevole leesstukke

DE GRAAF, S.G.  1935.  Verbondsgeschiedenis: Schetsen voor de vertelling 

335 - 347 en 354 - 359 p.

DBU.  169 - 199 p.

KROEZE, J.H.  2008.  Handboek Bybelse geskiedenis: Die Ou Testament.  
Pretoria: DBU.  225 - 242 p.

342 - 366 p.

VAN DER WAAL, C.  1998.  Sola Scriptura.  Gids vir Bybelstudie.  Deel 2: 
Rigters - Hooglied.  Pretoria: DBU.  14 - 22 p.


