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EXEGESE 

Ruth 1  

Intro  De geschiedenis van Ruth speelt zich af in de periode van de richters. Dus in 

de periode na Jozua en voor de koningen. Een moeilijke tijd voor Israël. Een tijd waarvan 

meerdere keren gezegd wordt dat de Israëlieten ‘deden wat kwaad was in de ogen van de 

HEERE (Richteren 2:11, 3:7, 3:12, 4:1, 6:1, 10:6, 13:1,) en ‘een ieder deed wat recht was in 

eigen ogen’ (Richteren 17: 6, 21: 25). Geen beste tijd dus. Wel een tijd waarin de HEERE tóch 

doorwerkt. Op een andere manier dan mensen wellicht verwachten. Een voorbeeld daarvan is 

de geschiedenis van Ruth. 

 

Vers 1-2 Tijdens de periode van welke richter de geschiedenis van Ruth zich afspeelde, 

is niet met zekerheid te zeggen. De naam Bethlehem betekent ‘broodhuis’. Maar er is geen 

brood meer te bekennen. Reden voor een zekere Elimelech (mijn God is Koning) om te 

vertrekken naar het gebied van de Moabieten. Dat waren afstammelingen van Lot en zijn 

dochter (Genesis 19). De meest waarschijnlijke route vanuit Bethlehem naar Moab liep via 

Jeruzalem. Afhankelijk van de plaats in Moab waar ze zich precies gevestigd hebben, zal de 

reis ongeveer anderhalve week in beslag genomen hebben. 

Alles wijst hier op een treurige situatie. Honger in het land van melk en honing. Een man wiens 

naam verwijst naar Gods koningschap laat het land achter zich in de hoop zijn leven, en dat 

van zijn gezin, te redden. 

 

Vers 3-7  Brood was er misschien wel in Moab maar voor Elimelech helpt dat niet. Hij 

sterft. De twee zonen trouwen, tegen de door de HEERE gegeven regels in, met Moabitische 

vrouwen. Maar binnen korte tijd sterven de beide zoons ook. Het gebeurt binnen een periode 

van tien jaar. Het wordt in een paar zinnen verteld maar het gaat natuurlijk over een wereld 

van ellende. Naomi blijft als enige van de vier over. Bedenk daarbij dat een weduwe zonder 

kinderen in het Oude Oosten er zeer slecht aan toe was. Ze had niemand om haar te 

beschermen en te verzorgen. Haar positie is vergelijkbaar met diegenen die in onze 

maatschappij het laagst op de sociale ladder staan. Naomi besluit terug te gaan omdat ze 

hoort dat er in Israël, door ingrijpen van de HEERE, weer brood is. De honger is over. Daarin 

zag men de zegen van de HEERE.    



 
 

Vers 7-13  Naomi gaat met twee schoondochters richting Israël.  Ergens onderweg komt 

er een moment van bezinning. Naomi dringt er bij Orpa en Ruth op aan om terug te gaan naar 

hun land, familie (nieuwe man) en goden. 

Deze woorden van Naomi maken heel veel los. Het is een ontroerend moment als deze 

vrouwen op het punt staan om afscheid te nemen. In eerste instantie weigeren zowel Orpa als 

Ruth om te luisteren en ze verzekeren Naomi dat ze toch meegaan. Naomi dringt er dan nog 

sterker op aan om terug te keren. Ze wil Orpa en Ruth niet meenemen voor haar eigen geluk. 

Menselijk gezien is er namelijk voor hen geen toekomst in Israël. Toch zit er meer achter dit 

aandringen van Naomi. Ten diepste vraagt ze hier naar wat er leeft in het hart van deze 

vrouwen. De keus om God te dienen en bij Hem te horen moet niet voortkomen uit een 

(tijdelijke) emotie maar uit een beslissing die genomen is door een hart dat God veranderd 

heeft. Alleen dan zul je volharden in het geloof (zie ook Lukas 14: 25 – 35). Aan Ruths reactie 

merk je dat Naomi wel een goede evangeliste is geweest. Want door de omgang met Naomi 

heeft Ruth de God van Naomi leren kennen. Naomi’s leven is dus wel degelijk een getuigenis 

geweest.   

Tenslotte laat Naomi ook weten dat ze in dit alles iets ziet van Gods straf over haar leven. Dat 

is geen berusting maar ‘geruststelling in Gods wil’ (Kanttekeningen) bij Naomi. 

 

Vers 14-17  Orpa is ontroerd maar neemt afscheid. Ruth neemt een andere beslissing. Ze 

blijft. In eerste instantie zonder iets te zeggen. Het aankleven kan betekenen dat ze al weer 

een tijdje samen verder op weg waren. Dan dringt Naomi bij Ruth opnieuw aan om, net als 

Orpa, terug te keren. Maar Ruth blijkt vastbesloten. Ze wil niet dat Naomi langer aandringt. 

Ruth verklaart dan haar toewijding aan Naomi én aan de God van Naomi. Ruth zegt het met 

een eedformule (vers 17). Deze zin betekent: God mag mij straffen (tot en met de dood) als ik 

terugkom op wat ik hier en nu beloof. 

 

Vers 18-22  Naomi ziet dat Ruth het meent. De keus van Ruth is een zaak van haar hart. 

Vanaf nu gaan ze ‘samen’. Samen richting Bethlehem maar dieper nog: heel hun levensweg. 

Samen op de weg van het geloof in de HEERE. In Bethlehem is dat niet het eerste wat opvalt. 

Daar is iedereen verbijsterd over de aanblik van Naomi. Blijkbaar heeft het leed dat Naomi 

overkomen is, haar uiterlijk ook aangetast. Naomi betekent ‘aangenaamheid’. Dat vindt Naomi 

niet meer passend voor haar leven. Ze stelt voor om voortaan ‘Mara’ (bitterheid) genoemd te 

worden. De vreugde is ver weg in haar leven. Het lijkt misschien of Naomi met haar woorden 

God de schuld geeft van haar ellende. Toch is dat niet zo. Naomi’s manier van uitdrukken geeft 

aan dat ze haar ellende ziet als een gevolg van haar eigen zonde. Tegelijk is het niet zo dat 

dit voor Naomi het antwoord is op alle vragen. Maar ze laat wel merken dat ze de HEERE 

erkent als degene die alle dingen leidt. 

 

Vooruitlopend op hoofdstuk 4 moet en mag je dan nu al wel zeggen dat de HEERE Naomi nog 

ongedachte zegeningen gaat geven. Een kleine voorbode van die zegen van God hoor je al in 

de laatste woorden van dit hoofdstuk. Het is de tijd van het begin van de gerst-oogst. Het is 

het begin, de eerstelingen worden binnengehaald. Teken van meer dat nog komt. De HEERE 

zorgt er voor dat er in plaats van mara, (bitterheid), Zijn genade is. 



 
 

 Ruth 4  

Vers 1-10  De poort is in het oude Israël de plek waar o.a. openbare vergaderingen 

plaatsvinden en recht gesproken wordt. Het woord ‘oudsten’ heeft te maken met leeftijd, maar 

vooral met wijsheid en levenservaring. In Israël hadden de oudsten een belangrijke functie bij 

o.a. burgerlijke, juridische en politieke zaken. Het woord ‘broeder’ kan slaan op een familielid, 

of op een lid van dezelfde stam.  

De losser heeft als nabije bloedverwant de plicht familieleden tegen verarming te beschermen 

en dient het geslacht voor uitsterven te bewaren (Leviticus 25:25,48; Deuteronomium 25:2-

10). Het eerste deel van het voorstel is aantrekkelijk, zodat de man meteen aanbiedt het stuk 

land te lossen. De losser moet het stuk land kopen, maar hij is verplicht Naomi de opbrengst 

van het land uit te keren. Bij zijn overlijden blijft het stuk grond in zijn familie. In vers 5b 

benadrukt Boaz dat de man ook een erfgenaam bij Ruth moet verwekken. Hij zal later het land 

ontvangen. Hierop trekt de man zich terug. Wanneer hij maar één zoon bij Ruth zou verwekken 

zou deze de wettige nabestaande van Elimélech worden. Zijn eigen geslacht zou uitsterven. 

Met de ‘sandaalceremonie’ laat hij op symbolisch wijze weten dat hij afziet van het 

losserschap. Met zijn verklaring in vers 9-11 beantwoordt Boaz Ruths aanzoek (3:9). Hij 

voorziet in de nodige zekerheid voor Ruth die Naomi haar heeft toegebeden (1:8-9; 3:1) en 

Naomi ontvangt haar volledige loon van de HEERE (2:11-12). Ruth wordt hier volledig lid van 

Israëls verbondsgemeenschap. Uit alles blijkt de trouw en de leiding van de HEERE.  

 

Vers 11-12  In vers 11 en 12 volgen enkele zegenbeden. Dat Ruth ‘als Rachel en Lea mag 

worden’ wijst erop dat ze in het volk Israël is opgenomen. Efratha is de landstreek, Bethlehem 

de plaats waar Ruth woonde. De link met Thamar wordt gelegd omdat zij ook kinderloos als 

weduwe achterbleef.  Zij werd gezegend, ondanks dat ze op een verkeerde manier handelde 

(Genesis 38). Zo mag ook Ruth, die wel in de weg van de Heere handelde, Zijn zegen 

verwachten. 

 

Vers 13-22  Nadat het huwelijk in een openbare plechtigheid met getuigen is voltrokken, 

neemt Boaz Ruth tot zich. Er staat nadrukkelijk dat het de HEERE is die kinderen geeft. Vers 

15a laat zien dat de baby Naomi weer levensvreugde geeft. Ruth geeft Naomi meer liefde dan 

het ideale aantal zonen (1 Samuël 2:5; Job 1:2; 42:13; Handelingen 19:14). Vers 16 meldt dat 

Naomi de verzorgster van het kind wordt. De naam ‘Obed’ betekent dienstknecht. Het 

geslachtsregister laat zien dat Ruth een belangrijke rol heeft in de geslachtslijn van de 

koninklijke familie. Uiteindelijk wordt uit dit geslacht de Heere Jezus geboren (Mattheüs 1:3-

6).  

 

GELOOFSLEER 

HC zondag 10  Gods voorzienigheid 

HC vraag 93   Wie komt er op de eerste plaats? 

NGB art. 22  Van onze rechtvaardigmaking door het geloof in Jezus Christus 

 

GEBEDSPUNTEN 

• Bid voor alle mensen die moeten vluchten uit hun eigen land 



 
 

• Bid voor het werk van Gods koninkrijk op de zendingsvelden en bij ons in Nederland,  dat 
er meer mensen in God mogen gaan geloven 

• Dank God dat Hij ons genoeg eten, drinken, kleding, een huis en familie heeft gegeven 

• Dank God dat Hij als klein kindje naar deze aarde wilde komen 
 

PSALM- EN LIEDLIJST 

Ps. 48:6  Want deze God is onze God 

Ps. 87:3  De Filistijn, de Tyriër, de Moren 

Ps. 128:4    Blijft gij op Hem vertrouwen 

Ps. 146:5 en 7 ’t Is de Heer, Die ’t recht der armen 

 

ZB   Eens was ik een vreem’dling voor God en mijn hart 

   Leer mij Uw weg, o Heer’ 

 

INTRODUCTIE OP DE VERTELLING 

Stel je voor dat jij met jouw familie naar een ver land gaat om een tijdje te gaan 

wonen. Dit heeft jouw vader besloten omdat het eten in Nederland bijna op is. Als jullie in  

dit land wonen, overlijden één voor één al jouw familieleden. Wat zou jij doen? 

 

Let op: Bij dit voorbeeld is het belangrijk dat er niet een kind pas te maken heeft gehad met 

een sterfgeval, omdat dit voorbeeld dan erg hard en heftig binnenkomt.  

 


