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Liturgie ochtenddienst over Ruth 3 
-GKv te Westeremden, 05-06-2011, 09.00u, viering HA 
-GKv te Loppersum, 05-06-2011,10.45u 
 
 
 
 
Welkom, door ouderling 
 
 
Komen tot de Here: 

Votum/zegengroet 
Aanbidding: 
-Psalm 45,1-2.4-5 ‘Hoe is mijn hart vervuld van blijde dingen’  
-GK 42,1-4 ‘De koning zond zijn knechten’ (zitten) (Holwerda-school) 
Gebed 

 
Luisteren naar de Here: 

Schriftlezing(en), zie onder 
-tijdens schriftlezing draait filmpje over Ruth 3 
Verkondiging, thema, zie onder, gebed 
Zingen GK 38 ‘Zoek eerst het koninkrijk van God’  

 
Geven aan de Here: 

Dank- en voorbedegebed   
Aankondiging overige mededelingen en bestemming collecte 
Inzameling gaven 

 
Gaan onder de zegen van de Here 

Zingen E&R 112 ‘Eens zal op de grote morgen’  
Zegen 

 
 
Leesgedeelte(n): Ruth 3 
Tekst: Ruth 3 
Preekthema: ‘Gods Hand in onze risico’s, liefde en verlossing’ 
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Misschien zat je net te denken: wat is dit voor een hfdst?, als je dit hfdst leest, weet je dat er heel wat uit te leggen 

is, ik kan me voorstellen dat je heel veel vragen kunt hebben bij dit hfdst… 

…bijv. de vraag: hoe zit het met dat advies van Naomi?, is het wel een goed advies om midden id nacht naar de 

plek te gaan waar Boaz is en waar hij een goed feest heeft gevierd?, wat denk je, was het een goed advies? 

Het antwoord dat je daarop geeft hangt heel sterk af van wat je allemaal aan gedachten hebt bij dit hfdst. 

En verder, wat is er die nacht allemaal gebeurt – wij moderne, 21e eeuwse Nederlanders die de hele dag door met 

lichamelijke en sexuele prikkels bestookt worden vanuit de media denken dat er van alles wel moet zijn gebeurd 

daar op de dorsvloer. 

We gaan het zien – de achtergrond is in ieder geval dit: het boek Ruth speelt zich af id tijd vd Rechters, 

dat is een donkere periode vd geschiedenis van Israël geweest. 

Toen was er een man met de naam Elimelech, hij zag dat er hongersnood was in zijn woonplaats en de 

rest vh land, dat was voor hem een reden om te gaan emigreren, naar Moab, 50 km verderop. 

Die beslissing was een heel pragmatische, het kwam hem beter uit, maar je vraagt je af: heeft hij zich 

afgevraagd wat de gevolgen zouden zijn voor de rest van zijn gezin, voor zijn vrouw Naomi en zijn 

zonen, Machlon en Kiljon. 

Zijn naam was ‘mijn God is koning’, maar vertrouwde hij op de Here God – waarom bleef hij niet? 

Elimelech sterft in Moab, zijn beide zoons trouwen met moabitische meisjes – iets wat de Here zijn volk zeer 

sterk had afgeraden, trouw met iemand met wie je je geloof in God deelt! 

Als de beide jongens sterven, blijft Naomi achter met twee schoondochters - Naomi besluit terug te gaan naar 

Israël, en dan zien we dat Ruth bij Naomi blijft, zij heeft zich tot God bekeerd, zij heeft besloten dat Naomi’s God 

haar God zal zijn, en dat ze bij Naomi zal blijven. 

In Ruth 2 zagen we vorige week dat Ruth het initiatief neemt, ze gaat aren lezen, ze gaat ervoor zorgen 

dat zij voor haar schoonmoeder en zichzelf voedsel krijgen, door gerste-aren van de grond te rapen. 

En dan verschijnt Boaz op het toneel – Boaz blijkt een man met karakter te zijn, hij heeft respect voor 

deze vrouw en beschermt haar tegen zijn ruwe werknemers en raad haar aan in de komende oogstweken 

op zijn land te blijven. 

Als Ruth thuiskomt en hoort dat Ruth Boaz ontmoet heeft, is het net of Naomi een lichtje opgaat, ‘Ruth, je doet 

er goed aan bij hem te blijven, hij zou wel eens als losser kunnen gelden’ (2,20). 

 

Vss 1-4: het is net alsof Naomi id rest vd weken vd oogst een plan heeft zitten uitbroeden, want… 

…’op een dag’ zegt ze tegen Ruth: ‘zal ik niet een huis voor je zoeken waar het je goed zal gaan?’ 

En dan moet je horen hoe Naomi verder gaat: ‘vanavond is het afsluitende oogstfeest en Boaz zal er ook zijn… 

…baad je, doe je lekkerste parfum op, maak je mooi op, trek je mooiste jurk aan en ga naar de dorsvloer, maar 

zorg ervoor dat je niet gezien wordt, als het feest is afgelopen, ga dan aan zijn voeteneinde liggen, hij zal dan wel 

zeggen wat je moet doen’ 

Wat is dit voor een advies van Naomi aan Ruth?, is dit echt wel de manier waarop God het zal hebben 

gewild, Ruth moet zich opmaken, haar mooiste jurk aandoen, en dan bij Boaz onder de dekens schuiven,  
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je zou dit niet verwachten, toch? 

Regelt Naomi hier een ‘date’ voor haar schoondochter, en hoe loopt dit af? 

Naomi doet Ruth inderdaad een heel riskant voorstel, maar we moeten ons bezighouden met deze vraag: wat zijn 

haar motieven? – dat zie je in [2,20], Boaz kan misschien als losser optreden. 

Maar, hebben we hier niet te maken een andere Naomi dan in hfdst 1? – we hoorden haar harde 

eerlijkheid: ‘de Ontzagwekkende heeft me veel kwaad gedaan’. 

Is het misschien zo dat ze hoop heeft gekregen, vat ze hier moed?, ze krijgt oog voor de mogelijkheid dat 

ze ervoor kan zorgen dat Ruth een ‘huis’ krijgt, een plek waar haar toekomst veilig gesteld is, een plek 

waar ze als kwetsbare vreemdeling de zorg krijgt die ze nodig zal hebben. 

 

Naomi heeft een plan – Boaz is ergens familie, we leren trouwens later in dit hfdst dat Boaz niet het meest 

dichtbije familielid is, maar toch, hij is familie. 

Naomi heeft bedacht dat Boaz wel eens een goede huwelijkskandidaat is voor Ruth, maar dan moeten we even 

stilstaan bij de woorden van Naomi, uit 2,20: ‘Boaz kan zijn rechten als losser laten gelden’, wat is een losser? 

Als het id bijbel over een losser gaat, gaat het om iets wat een familie aanging – stel dat een familie in problemen 

terecht kwam, iemand verloor zijn werk, zijn inkomen, en hij moest zijn land verkopen, dan moest de losser de 

grond voor dat familielid terugkopen. 

De instelling van de ‘losser’ in het mozaïsche recht was dus een stuk hulp uit de familie, en het ging 

vooral het economische leven aan… 

…nou, Ruth en Naomi zaten in zo’n moeilijke situatie, ze zijn twee vrouwen die ‘leeg’ terug zijn 

gekomen uit Moab, en in 4,3 lees je dat Naomi het land – haar land – wil verkopen. 

Maar, Naomi weet ook:: zou die economische hulp van die losser echt helpen? – stel dat de losser het 

land voor Naomi koopt, ook al bleef het stuk land in hun bezit, kon Naomi of Ruth het land zo bewerken 

dat er al snel oogst zou zijn? 

Maar dan moeten we dus nog dieper kijken, het ging erom dat niet alleen de grond, maar ook de familie moest in 

stand blijven. 

De grond onderhield een familie, en een familie hield in de weg van krijgen van kinderen Gods volk in stand – en 

langs die weg zou de Here God de Verlosser, de Messias brengen. 

Naomi weet, ook al behoud ik misschien het land, dan sterft alsnog onze familie uit, de familie van Elimelech 

moest voor uitsterven behoed worden! 

 

Nu wordt Ruth 3 vaak zo uitgelegd dat hier het leviraatshuwelijk geldt, maar dat klopt niet helemaal. 

De instelling vh leviraatshuwelijk zegt: als een man overleed zonder kinderen na te laten, dan moest DE 

BROER met de kinderloze weduwe trouwen met als doel de naam vd overleden broer te doen voorleven 

via het kind. 

Maar je snapt wel, er is geen broer meer vd overleden man, de beide zoons Machlon en Kiljon zijn overleden. 

Naomi moet dit hebben gedacht: als de losser zijn plicht nou eens wat breder opvat dan gewoonlijk. 
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Als hij nu eens nadenkt en doorkrijgt wat in dit geval echt hulp betekent, niet alleen de akker kopen, maar ook 

met Ruth trouwen, dat zou pas echte hulp zijn! 

 

Maar toch, we blijven zitten met de vraag: waarom moet dat allemaal zo ih geheim, zo middenin de nacht: 

waarom niet een directe vraag aan Boaz, ‘wat zou je ervan vinden om met Ruth te trouwen?’ 

We zien hier dat Naomi het heel slim aanpakt, zij wil Boaz eraan herinneren dat hij losser is, maar tegelijk brengt 

ze hem subtiel maar duidelijk op het idee om met Ruth te trouwen. 

Want, economische hulp alleen is niet genoeg, het gaat om het behoud van de familie, voor Gods volk, voor Gods 

beloften. 

 

Vss 5-6: Ruth doet wat Naomi heeft gezegd, ze gaat die nacht naar de dorsvloer waar het einde vd gersteoogst 

gevierd wordt en waar Boaz ook is – hij zou daar blijven slapen,misschien om ervoor te zorgen dat de gerst niet 

gestolen wordt – het was wel de tijd vd rechters! 

Vss 7-8, en als Boaz dan feest heeft gevierd en goed gegeten en gedronken heft, gaat hij voldaan slapen en 

middenin de nacht merkt hij dat er iets aan zijn voeteneinde ligt, het blijkt een vrouw. 

Vs 9: en op Boaz’ vraag wie zij is, antwoordt Ruth: ‘ik ben het, Ruth, spreid uw vleugels/jas over mij, want u 

kunt voor mij als losser optreden’. 

Ze zegt: ‘U bent de losser, u bent degene die voor ons, mijn schoonmoeder en mij ons bezit en onze naam veilig 

kunt stellen, ik wil u vragen of u die rol wilt spelen, wilt u met mij trouwen?’ 

Daar komt het allemaal op neer, dat was de opzet en dat was Ruth’s vraag – nee, ze zegt dat niet zo direct, maar 

dat zie je in de woorden: ‘spreid uw jas over mij uit’, de NBV-vert heeft meer de bedoeling vertaald. 

Maar wat betekent dat: ‘spreid uw jas over mij uit?’, je zou hier kunnen denken aan sexuele verleiding, 

zij kruipt als vrouw die zich ook nog eens mooi heeft opgemaakt, bij hem onder de dekens. 

Maar dat is het niet – hier zit een stukje symboliek achter, want, wat is in onze samenleving de manier 

om een aanzoek te doen? - het gebeurt niet zo vaak meer maar vroeger gebeurde dat wel met een 

verlovingsring, dan vroeg de jongen een meisje ten huwelijk en ze gingen in ondertrouw. 

In die tijd hadden ze een andere symbolische handeling, dat je als man een jas over de schouders vh 

meisje deed, en daarmee zei de man: ‘ik vraag je of je mijn vrouw wilt worden’. 

Maar hier is het de omgekeerde wereld, en dat zagen we al, dat is het gewaagde van de opdracht… 

…hier vraagt Ruth als vrouw aan Boaz of hij met haar wil trouwen en als losser wil optreden. 

Ruth grijpt trouwens met die woorden: ‘spreid uw vleugels over mij uit’, terug op Boaz’ eigen woorden in 2,12, 

daar zegt Boaz, ‘de Here moge je rijk belonen onder wiens vleugelen je een toevlucht hebt gezocht’. 

Ruth zegt hier, ‘ik zoek mijn bescherming onder de vleugels vd Here, maar wil jij Boaz daar een grote rol in 

spelen?’ 

 

Vs 10: en dan is het natuurlijk de vraag, hoe reageert Boaz op Ruth’s aanwezigheid, hoe reageert hij op haar 

aanzoek?, want dat is het, moet je eens kijken hoe gaaf… 
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…Boaz spreekt allereerst over God: ‘moge de Heer je zegenen, m’n dochter’, en waarom prijst hij Ruth zo? 

Dat zegt Boaz zelf in vs 10: omdat Ruth niet mooie jonge kerels heeft opgezocht, of een vent met veel geld heeft 

gezocht om mee te trouwen, om zo zelf haar geluk veilig te stellen. 

Wat we hier lezen is dus geen verhaal van een date, als je er goed over nadenkt besef je dat Ruth heel andere 

belangen heeft, zij heeft veel grotere belangen op het oog. 

Wat dan?, Ruth laat zien dat ze dienstbaar wil zijn dat Elimelech’s geslacht in stand blijft – ze had heel 

goed de deur achter zich dicht kunnen trekken.  

Zij dienstbaar zijn aan de toekomst van alle geslachten, Gods belofte was dat in de lijn vd geslachten 

ergens de Verlosser geboren zou worden. 

En haar eigen toekomst, haar eigen plannen, ze schuift ze ad kant – ze maakt ze ondergeschikt aan de 

toekomst van Gods volk, en wat God wil, wat God beloofd heeft. 

Tuurlijk, Ruth heeft niet geweten dat zij nog eens de overgrootmoeder van Jezus zou worden… 

…maar je ziet hier wel een vrouw die haar eigen leven beschikbaar stelt, net als Maria heeft ze gezegd: ‘Here, U 

weet wat goed is, wat U wilt is goed, want U bent een goede God!’ 

 

Ruth – we zien hier een vrouw die het risico, soms leidt de Here ons door gewaagde risico’s.  

Als je terugbladert naar hfdst 1 lees je in 13-14 dat Naomi tegen Ruth zegt: ‘als je met me meegaat, ik weet het 

niet, maar het kan je heel veel kosten!’ 

Het had gekund dat Ruth uit een stuk medelijden met Naomi was meegegaan, hier zie je dat haar geloof dieper zit 

dan een stukje bewogenheid met Naomi, maar hier zien we dat haar geloof en keuze voor God diep zit. 

Misschien vraag je: hoezo dan?, nou, Ruth had de makkelijke weg kunnen zoeken, niet te veel gedoe, een leuke 

man, hopelijk met wat geld als ze zo haar leven op orde kan krijgen, prima! 

Ruth vraagt niet: wat zit er voor mij in?, word ik er wel beter van?, wanneer is het mijn beurt om nu eindelijk 

eens gelukkig te worden? 

Nee, Ruth gaat er gewoon voor, en daarom zingen we zometeen dat ene lied: ‘Zoek eerst het koninkrijk van 

God!’, dat is iets wat Ruth toen deed, bij haar zie je het vertrouwen dat als zij vertrouwt op God en zich 

beschikbaar stelt aan Gods koninkrijk, ze alles zal krijgen wat ze nodig heeft. 

We kijken hier naar Ruth, zij is iemand die niet van jongsaf aan opgroeide met het geloof in God en de  

kerk…, en we zien bij haar dat ze echt alleen Gods koninkrijk zoekt, en laat haar eigen belangen minder 

wegen – laat dit een vraag zijn voor ons allemaal: wat zoeken we in ons leven met God in de gemeente? 

Zoeken we toch nog onze eigen belangen?, of: wat zit er voor mij in?, - Boaz prijst Ruth dat ze dat niet 

heeft gedaan, Ruth had Gods grote plan op het oog, Ruth keek verder dan haar eigen blikveld. 

De vraag is ook: durven we verder te kijken naar de toekomst om risico’s te nemen, hebben we de breedte van 

Gods koninkrijk op het oog? 

Zien we dat de Here God met de kerk, zijn gemeente grote plannen heeft, hier in Groningen, dat de Here God 

het doel heeft om de wereld te bereiken? 

In het boek Kolossenzen staat: door de kerk wil de Here aan de wereld zijn grote verlossing laten zien – wij zijn  
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het uithangbord van de Here om aan de wereld Gods grote daden te laten zien.  

Wij worden daarvoor ingeschakeld - of is het zo dat je nog heel erg in je eigen veilige en comfortabele zone zit, 

waarin het goed voelt maar waarin eigenlijk niets je triggert? 

 

We hebben vanmorgen het grote doel gezien, Ruth en Boaz hebben het gezien, de Heilige Geest werkte in hun 

hart en ze zetten een stap verder dan ze eigenlijk durfden. 

Maar ze deden het wel, het doel vd Here God is alle mensen, onze kinderen en onze kleinkinderen, aan alle 

mensen te laten horen dat de Here Jezus de Verlosser is. 

 

Hoe leren we zo op God te vertrouwen?, om risico’s te nemen, in Rom 8,32 staat dat de Here God zijn Zoon gaf 

als onze Verlosser. 

Jezus is onze losser, Hij spaarde kosten noch moeite, problemen of teleurstellingen ging Hij niet uit de weg, alles 

had Hij voor ons over omdat Hij ons onvoorwaardelijk liefheeft, zo redde Hij ons. 

Wat hebben wij voor de Here over?, hoe diep zit de liefde voor de Here bij ons?, wat wil je voor Hem 

doen,welke stap wil je voor Hem zetten? 

Wat voor risico’s wil je nemen, wil je je laten inzetten voor de breedte van Gods Koninkrijk. 

 

Laten we bidden 

 

  


