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Ruth1 
 
Plaats van het boek Ruth 
De plaats die het boek Ruth inneemt in de Bijbel zegt iets over de wijze waarop wij de 
boodschap moeten verstaan. 
 
- Na Richteren 

- 1:1 ‘ in de dagen dat de richters richten’ 
- Een positief aanhangsel bij het boek Richteren als tegenhanger van het negatieve 

aanhangsel in Ri 17-21 
 
- Voor Samuël 

- Toewerkend naar de climax van de geboorte van koning David (4:22) 
- De brug tussen ‘de (miserabele) dagen dat er geen koning was in Israël’ (Ri 17:6; 

21:25) en het glorieuze koningschap van David 
- Leiders in de Bijbel komen voort uit onmogelijke situaties2 

- Mozes (na de moord op alle jongentjes) 
- Isaäk, Jacob, Simson, Samuël (uit een aanvankelijk onvruchtbare vrouw) 
- David (indirect uit de weduwes Tamar (Gn 38) en Ruth) 
- De Heer Jezus (uit een maagd; uit de vrouwen uit het geslachtsregister van 

David) 
- Let op de opmerkelijke reeks vrouwen in het geslachtsregister van de Heer 

Jezus (Tamar, Gn 38; Rachab, Jz 2; Ruth; Bathseba ‘de vrouw van Uria’, 
2Sm 11-12; Maria)  

 
Het afwezige koningschap in het boek Richteren (zie aantekeningen Richteren): 
- De wanorde ten tijde van de richteren was te wijten aan het ontbreken van een (goede) 

koning (Ri 17:6; 18:1; 19:1; 21:25) 
- Veel richters voldeden niet aan de criteria van Dt 17 die voor een koning moesten 

gelden 
- De op de achtergrond aanwezige Koning is de Engel des Heren, die wij kunnen 

associëren met de Vorst van het heer des Heren (Jz 5).  
- Beiden staan op gelijk aan God zelf (vergelijk de ontmoeting van Mozes en Jozua; 

Ex 3:5/Jz 5:15) 
- Uitgelegd als Christofaniën (verschijningen van Heer Jezus in het Oude 

Testament) 
 
De op de achtergrond aanwezige Koning in het boek Ruth ligt verborgen in de naam van 
Elimelek: ‘mijn God is koning’ (vergelijk Abi-melek: ‘mijn vader is koning’). 
- God heeft in het boek Ruth de touwtjes duidelijk in handen. Daar alle omstandigheden 

heen stuurt Hij de levens van eenvoudige mensen op die manier dat daaruit de grote 
koning David wordt geboren (Ru 4:22) en later zelfs de Heer Jezus (Mt 1) 

 
 
 
- Hebreeuwse Bijbel: tussen Spreuken en Hooglied3 
                                                
1 Een interessante lezingenserie van Willem Ouweneel over Ruth is te vinden op het internet 
(http://www.groeieningeloof.com/Ruth.htm) 
2 Inleiding op het Oude Testament, Dillard & Longman (p 167) 
3 Inleiding op het Oude Testament, Dillard & Longman (p 161) 
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- Geplaatst tussen het loflied op de deugdelijke vrouw uit Sp 31 
- ‘Haar man is bekend in de poorten als hij nederzit te midden van de oudsten des 

lands’ (Sp 31:23) 
- geïllustreerd in Boaz (Ru 4:1, 11). 

- ‘Een vrouw die de Heer vreest, die is te prijzen’ (Spr 31:30) 
- geïllustreerd in Ruth (Ru 1:16). 

- En aan de andere kant de lofzang op de bijzondere bruid uit het Hooglied 
- Volgens sommigen ook van buitenlandse (vgl. Ruth) afkomst (Libanon, Hgl 4:8, 

‘Sullamitische’, Hgl 6:13) 
 
- Hebreeuwse Bijbel: als onderdeel van de Megilloth (feestrollen) 
 

De Thora is de wet en bevat de boeken Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Deze 
verzameling van vijf boeken wordt ook wel de ‘pentateuch’ genoemd, dat letterlijk ‘de vijf boeken’ 
betekent. 
De Nebhiim zijn de profeten, die onderverdeeld zijn in twee groepen:  
- Vroege profeten, bestaande uit de boeken Jozua, Richteren, Samuël en Koningen 
- Late profeten, bestaande uit de boeken Jesaja, Jeremia, Ezechiël en de twaalf profeten 
De Chetubhim zijn de geschriften,die onderverdeeld zijn in drie groepen: 
- Dichterlijke boeken: Job, Psalmen en Spreuken 
- Feestrollen (Megilloth): Ruth, Hooglied, Klaagliederen, Prediker, Esther 
- Historische boeken: Daniël, Ezra-Nehemia, Kronieken  

 
Hooglied Pasen (1e maand) Herdenking uittocht Egypte 
Ruth Oogstfeest (3e maand) Offeren van eerstelingen (7 weken na Pesach) 
Klaagliederen 5e maand Herdenking verwoesting Jeruzalem 
Prediker Loofhuttenfeest (7e maand) Herdenking veilige tocht door de woestijn 
Esther Purim/Lotenfeest (12e maand) Herdenking redding joodse t.t.v. Esther 
 

- Let op het belang van de twee ‘vrouwen’-boeken: Esther en Ruth4 (en eigenlijk 
gaat Hooglied ook voor een groot gedeelte over een bijzondere vrouw): 
- Ruth was een heidense die een Jood trouwt 
- Esther was een Joodse die een heiden trouwt 
- Beiden worden gebruikt om Israël, het volk van God, te redden. Ruth als 

voormoeder van de grote koning David en de Allergrootste Koning Jezus. 
Esther met het tegenhouden van Hamans geplande vernietiging. 

- Betekenis lezen Ruth 
- Aanvankelijk: oogstfeest 

- Lv 23:4-16 
- Periode tussen Pasen en Pinksteren 

- Grieks ‘pentecoste’: letterlijk vijftig dagen (7 x 7 weken) 
- Hebreeuws: het Wekenfeest (‘Sjawoe’ot’) 

- Tijdslijn van het boek Ruth loopt van het begin van de gersteoogst (Ru 
1:22) totdat de gersteoogst en de tarweoogst afgelopen waren (Ru 2:23). 
 
Zie onderstaand overzicht:5 

 
 

Maand Namen Onze maanden Bijzonderheden Feesten 
1 Abib/Nisan Maart-April Late regen Paasfeest 

                                                
4 Expository Outlines on the Old Testament, Wiersbe (p 246) 
5 Verantwoord Bijbelgebruik, Boekhout (p 51) 
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2 Ziw/Ijjar April-Mei 
3 Siwan Mei-Juni 

Graanoogst Pinksterfeest 

4 Tammuz Juni-Juli  
5 Ab Juli-Augustus 

Dadel-, vijgen-, 
olijven-, rijstoogst  

6 Elul Aug.-September 
7 Etanim/Tishri September-Oktober 

Nazomer, wijnoogst Grote Verzoendag, 
Loofhuttenfeest 

8 Bul/Marcheshwan Oktober-November 
9 Kishlew Nov.-December 

Zaaitijd, vroege 
regen 

Feest van de 
Tempelvernieuwing 

10 Tebet December-Januari  
11 Sebat Januari-Februari 

Winter 
 

12 Adar Februari-Maart Nawinter, late regen Purimfeest 
13 We-Adar    

 
- Naomi arriveerde dus met Pasen terug in het land Israël. Let op het 

belang dat Joden gaandeweg hun geschiedenis (ook in de donkere 
dagen!) gehecht hebben aan het Paasfeest.  

- Later: vreugde van de wetgeving 
- Ruth illustreert de wet als zegen niet als juk  

- Dt 23:3 ‘en Ammoniet of Moabiet zal niet in de gemeente des HEREN 
komen; zelfs hun tiende geslacht zal nimmer in de gemeente des 
HEREN komen’ 

- Dt 25:5 ‘wanneer broeders tezamen wonen, en een van hen sterft zonder 
een zoon na te laten, dan zal de vrouw van de gestorvene niet buiten de 
familie de vrouw van een vreemde man mogen worden; haar zwager zal 
gemeenschap met haar hebben, haar tot vrouw nemen en zo het 
zwagerhuwelijk met haar sluiten’ 
- De grote koning David was het derde geslacht vanaf de Moabitische 

Ruth 
- Ruth toont aan dat onder de wet ook genade was 

- Na de wetgeving: ‘Here Here, God, barmhartig en genadig’ (Ex 34:6) 
en Mozes reageert: ‘als ik genade in Uw ogen gevonden heb’ (Ex 34:8). 

 
Inhoud van het boek Ruth 
 
Literair 
- Een soort streekroman, met een belangrijke historische ontknoping: het 

geslachtsregister van koning David 
- Een soort toneelstuk 

- Hoofdpersonen: Naomi, Ruth, Boaz, andere losser 
- Figuranten: de opziener van Boaz, de oudsten in de poort, de buurvrouwen 
- Aantal bedrijven met dialoog 

- Inleiding 
- Terug naar Bethlehem (dialoog: Ruth 1:8-17) 
- Ruth ontmoet Boaz (dialoog: Ruth 2:4-13) 
- Ruth bezoekt de dorsvloer (dialoog: Ruth 3:9-14) 
- Boaz lost en trouwt Ruth (dialoog: Ruth 4:4-12) 
- Epiloog  

- Het frame bestaat steeds uit: probleem – oplossing 
 
 
Hoofstuk 1 
- Het vertrek van Elimelek en Naomi uit Bethlehem ’broodhuis’ vanwege hongersnood 
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- Met de intentie om tijdelijk in Moab te blijven (‘als vreemdeling te vertoeven’) 
- Wegtrekken wegens hongersnood heeft nooit veel goeds opgeleverd. 

- Abraham (Gn 12:10-20) 
- De slavernij in Egypte was ook begonnen vanwege een verhuizing na 

hongersnood (Gn 46 e.v.) 
- Israël is het land van de belofte. Wanneer er geen brood is, mag dat geen reden zijn 

om het heil ergens anders te zoeken, maar moeten de Israëlieten zich afvragen: 
waarom is er geen brood? 

- De familie vestigt zich definitief in Moab. De zonen Machlon en Kiljon trouwen – 
tegen het gebod van de Heer God in – met Moabitische vrouwen. 
- Vaak zien wij in de Bijbel dat deze vrouwen de ondergang van de Israëlitische 

mannen inhouden. Let op de positieve uitzondering die Ruth is. Zij kiest niet 
alleen voor Naomi, maar juist ook voor de Heer God en Zijn volk (1:16 ‘uw volk 
is mijn volk en uw God is mijn God’). 

- De houding van Naomi 
- Naomi (‘mijn genot’)  Mara (‘verbitterd’) 
- Naomi is verbitterd op God 

- Zij adviseert haar schoondochters terug te gaan naar hun eigen land en hun 
afgoden (1:15), want ‘de hand van de Heer is tegen mij’ (1:13) 

- Let op het gebruik van ‘de Almachtige’ 
- 1:20 ‘de Almachtige heeft mij veel bitterheid aangedaan’ 
- 1:21 ‘de Almachtige heeft mij kwaad aangedaan’ 

- Het boek Ruth gaat over genade 
- Ruth, als heidense vrouw, ontvangt genade 
- Naomi, als Joodse vrouw die de genade de rug heeft toegekeerd, wordt hersteld 

- 2:20 ‘de Heer, die Zijn goedertierenheid niet heeft onttrokken aan de levenden, 
noch aan de doden’ 

- Het boek vangt aan met de dood van de zonen van Naomi en eindigt met de 
geboorte van Obed ‘op de schoot van Naomi’ (4:16) 

 
Hoofdstuk 2 
- ‘Bij geval’ komt Ruth op het veld van Boaz (2:3). 

- Komt drie keer voor in de Bijbel: Ru 2:3; 2Sm 20:1; Lk 10:31 (de Heer Jezus zelf 
gebruikt het in Zijn gelijkenis van de barmhartige Samaritaan). 

- ‘Bij geval’ benadrukt het ontbreken van menselijke inmenging. Ruth wist niet wie 
Boaz was. Naomi had haar daar niet heengestuurd.  

- ‘Bij geval’ benadrukt eigenlijk de Goddelijke voorzienigheid. De Heer God laat 
het Ruth (en Naomi) toevallen. 

- Introductie van Boaz 
- Een oudere man: hij noemt Ruth met regelmaat ‘mijn dochter’ (zie ook Ru 3:10)  
- ‘een zeer vermogend man’ of ‘geweldig van vermogen’ (2:1, SV) 
- Boaz betekent ‘in hem is kracht’6 

- Introductie van het begrip losser 
- Vakterm uit de wet van Mozes 
- Vier aspecten 

1. Vrijkopen van een stuk land (Lv 25:23-28) 
Wanneer een Israëliet door geldgebrek genoodzaakt was om zijn land te 
verkopen, dan verkocht hij nooit zijn land zelf, maar een aantal oogsten. Een 

                                                
6 Hebrew-German lexicon, Online Bijbel Studie-editie 2005 
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losser kon dit land vrijkopen. Anders kwam het land vrij in het jubeljaar (50e 
jaar). 

2. Vrijkopen Israëlitische slaaf  (Lv 25:47-55) 
Een Hebreeuwse slaaf moest zijn meester zes jaar dienen en kwam na het 
zevende jaar vrij (Ex 21:2). Een losser mocht hem dus ook eerder vrijkopen. 

3. Het leviraatshuwelijk (het zwagerhuwelijk; Dt 25:5) 
In het boek Ruth gekoppeld aan het losserschap (4:5). Het gaat dan ook om het 
nakomelingschap van de overledene. 

4. ‘Bloedlosser’ (Dt 19:4-13) 
Een bloedverwant die zich wreekt op de doodslager van een familielid. 

- De zegen komt via Boaz 
- 2:12 Boaz: ‘de Heer, de God van Israël, onder Wiens vleugels u bent komen 

schuilen’ 
- 3:9 Ruth: ‘spreidt uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want u bent de losser’ 

 
Hoofdstuk 3 
- Opmerkelijk: vinden van rust 

- 1:9 Naomi adviseert Ruth (en Orpa) om rust te vinden in het heidense Moab met 
zijn afgoden. 

- 3:1 Naomi adviseert Ruth om rust te zoeken bij Boaz (en hij zal niet rusten voordat 
hij haar heeft, 3:18) 

- Verschuiving van initiatief 
- Hoofdstuk 2: Ruth 
- Hoofdstuk 3: Naomi 
- Hoofdstuk 4: Boaz 

- Verzoek tot een huwelijk (Ru 3:9) 
 
Hoofdstuk 4 
- De anonimiteit van de andere losser (Ru 3:9) 

- Ru 4:1 ‘zijn naam is niet van belang’ (NBV), ‘gij, zulk één’ (SV), ‘dinges’ 
(Willibrodvertaling) 

- Let op de aankondiging van Boaz (Ru 4:3-5): “Joh, Naomi gaat dat land verkopen, 
koop jij het maar.” En als ‘dinges’ toehapt: “maar dan moet je wel met Ruth trouwen, 
die Moabitische.” 
- De andere losser kan/wil niet lossen, omdat hij zijn eigen nageslacht niet in de 

problemen wil brengen (Ru 4:6) 
 
Betekenis van het boek Ruth 
- Verschillende lessen 

- Persoonlijke troost: God herstelt de treurenden en Hij neemt in Zijn genade ieder 
aan die komt. 

- Gods soevereine handelen in de geschiedenis: Zelfs een heidense boerenweduwe 
vormt een belangrijke, historische schakel in Gods heilsplan. 

- God ziet om naar Zijn volk ten tijde van de donkere richterenperiode. 
- Profetisch: God wil iets zeggen over de positie van Zijn volk. 

 
- Principes van vergeestelijken (Gl 4:21-31) 

- Gl 4:21-22 vrij vertaald: ‘jullie zijn toch onder de wet, maar waarom luisteren 
jullie dan niet, dan zouden jullie immers weten dat…’ 
- Hagar (slavin) beeld van de wet (brengt alleen slaven voort) 
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- Sara (vrije) beeld van het geloof/de genade (brengt vrije mensen voort) 
- Het OT ‘ademt de Heer Jezus uit’ 

- Lk 24:27 alles wat op Hem betrekking heeft 
- Op 19:10 ‘het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie’ 
 

- In Ruth staat het losserschap centraal 
- Sleutelvers: ‘en hij vroeg: Wie zijt gij? Zij antwoordde: Ik ben Ruth, uw 

dienstmaagd: spreid uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser’ 
(Ru 3:9) 

- Sleutelwoord: losser (14 keer), lossen (9 keer) 
- Losserschap belangrijk in de relatie tussen de Heer God en Zijn volk (Js 54) 
 
- Typen in het boek Ruth 

- Boaz 
- Beeld van de genade 
- De zegen van de Heer God komt via de Heer Jezus (in het boek typologische 

via Boaz) 
- Profetische boodschap: Israël staat (in Moab) buiten de wil van God. God roept 

gelovigen uit de heidenen, die weer tot zegen voor Israël zullen zijn.7 
- Vier aspecten van het losserschap toegepast op de het werk van de Heer Jezus 

- Onze zegeningen (‘het land’) zijn wij kwijtgeraakt met de zondeval. In 
Christus zijn wij gezegend met alle geestelijke zegeningen (Ef 1:3) 

- Wij waren een slaaf van de zonde (Rm 6:6), maar de Heer Jezus heeft ons 
vrijgekocht (1Pt 1:18-19) 

- Wij zijn als bruid verbonden aan de Heer Jezus (o.a. 2Kor 11:20). 
- De Heer Jezus is de bloedwreker die met Zijn bloed alle vijanden heeft 

verslagen. 
- Op 5:2 ‘wie is waardig de boekrol te openen’ oftewel: wie heeft het 

recht, de macht om de ware Losser te zijn: de leeuw uit de stam van 
Juda, de wortel Davids (Op 5:5), het Lam (Op 5:8). 

- Andere losser  
- Beeld van de wet: hij kan niet lossen (Ru 4:6) 

- Ruth 
- Beeld van het overblijfsel van Israël in de eindtijd 
- Beeld van gelovigen uit de heidenen 

- Naomi 
- Beeld van het aloude Israël, dat in Ruth (het overblijfsel) de zegen zal 

ontvangen. 
 

                                                
7 Expository Outlines on the Old Testament, Wiersbe (p 249) 


