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Liturgie ochtenddienst over Ruth 2 
-GKv te Westeremden, 22-05-2011, 09.00u 
-GKv te Loppersum, 22-05-2011,10.45u 
 
 
 
 
Welkom en mededelingen door ouderling 
 
 
Komen tot de Here: 

Votum/zegengroet 
Aanbidding: 
-GK 166 ‘Op bergen en in dalen’ 
Wet van God uit Leviticus 19,1-16 
Zingen Psalm 37,1.10-12 ‘Wees niet jaloers op hen die onrecht plegen’ 
Gebed 

 
Luisteren naar de Here: 

Schriftlezing(en), zie onder 
Zingen Psalm 36,2 ‘Uw goedheid Heer, is hemelhoog’ 
Verkondiging, thema: zie onder, gebed 
Zingen Psalm 41,1.4-5 ‘Heil hem die de geringe helpt in nood’ 

 
Geven aan de Here: 

Dank- en voorbedegebed   
Inzameling gaven 

 
Gaan onder de zegen van de Here 

Zingen GK 168 (in canon) 
 Zegen  
 
Leesgedeelte(n): Ruth 2  
Tekst: Ruth 2  
Preekthema: ‘ Gods hand in ons geluk: beschermde vleugels!’ 
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Vanochtend gaat het over Boaz, Boaz is een man van karakter, het is een man die graag zijn God dient… 

…Gods Geest werkt door Boaz heen en dat gaan we vanmorgen zien. 

Afgelopen weken ging het over Naomi en Ruth, Naomi was getrouwd met Elimelech, Elimelech vertrok 

uit Israel naar Moab omdat er geen eten was. 

Maar de Here had gezegd: op de plaats waar Ik je laat wonen, zegen Ik je, maar hij blijft niet, nee, hij 

vergeet om de vraag te stellen, hoe kan het dat er geen brood is. 

Wat doen zijn zonen Machlon en Kiljon?, die trouwen met vrouwen die God niet kennen en je ziet in de 

Bijbel: zo ziet de Here dat niet graag, Hij heeft het niet verboden, maar ernstig tegen gewaarschuwd. 

We hebben ook gezien: Naomi gaat terug naar Israël en zij is door alles wat ze heeft meegemaakt, bitter 

geworden. 

En Ruth?, Ruth is tot geloof gekomen, toen ik met dit hfdst bezig was, vroeg ik me af: hoe kan het toch dat 

mensen zo verschillend reageren, de één wordt bitter, de ander wordt zacht in z’n karakter en houdt hoop vast, 

de één wordt cynisch en hard, de een groeit uit tot iemand  die God dient met blijdschap, de ander bitter. 

 

Vs 1  

Als je kijkt naar [Ruth 1,22], daar begint hfdst 2, dat is de start van hfdst 2 en dan naar hfdst 2… 

….en daarin gaat het over Boaz, over het karakter van Boaz, en op die manier is Boaz een spiegel.  

Wat lees je daar, ze zij terug uit Moab, maar dan zegt de schrijver in vs 1, dat Naomi verwant is aan Boaz. 

Waarom wordt dat genoemd, want het gaat in de volgende verzen even niet meer over Boaz… 

….omdat de bijbel is over wat God doet, het boek Ruth is niet alleen een liefdesgeschiedenis tussen Boaz en 

Ruth, maar een boek over hoe God ie uitzichtloze situatie om kan buigen tot een hoopvolle toekomst die past in 

zijn plan. 

De Here God zoekt geen andere familie om overnieuw te beginnen, de Here God knoopt aan in een situatie die 

heel moeilijk was en Hij gaat verder. 

 

Ruth 2,1 is een knipoog van de Here God, alsof God zegt: ‘Ik ben echt wel aan het werk en daarvoor gebruik ik 

Boaz’, als je vs 1 bekijkt weet je: ik kan deze geschiedenis volgen vanuit twee gezichtpunten, die van God en die 

van mensen. 

Van de kant van mensen die niet weten hoe God precies in hun leven werkt en dat ook niet kunnen zien, en van 

de kant van God die soeverein zijn gang gaat en als een goede en trouwe God hulp geeft. 

 

Vss 2-3: OK, wat gebeurt er?, de schrijver houdt wel ve grapje, dat zie je hier ook, want wat wil Ruth, waar 

denkt ze aan om te gaan doen?, om aren te gaan lezen, ze vertelt dat aan Naomi, en Naomi vindt dat wel goed, 

meer woorden komen er niet uit haar. 

Ruth gaat naar een veld, om aren te gaan lezen – en staat er dan, ‘het toeval wilde’ dat ze op de akker van Boaz 

terecht kwam – en de goede verstaander die ae half woord genoeg heeft, en die schiet id lach. 

Natuurlijk, want er is hier helemaal geen toeval, en zo is het ook niet bedoeld, om te zeggen: ‘nou, dat was nog  
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eens toevallig, ze komt op het veld ve man en die werd later haar man, je snapt het niet dat het zo kan gaan.’ 

Nee, dat klopt, dat snap je niet als mens, maar als je weet dat God de dingen als een goede God leidt en stuurt, 

dan wel. 

Dus die woorden: ‘Het toeval wilde’, is ironie vd schrijver, Ruth weet nog van niets, Boaz ook niet, maar de 

Here God wel, Hij is ‘in control’, -  de schrijver wil dat je op het puntje van je stoel gaat zitten: ‘wat gaat er nu 

weer gebeuren, want je hebt gelezen dat een vrouw berooid terugkomt en een geslacht uitsterft?’ 

 

Afgelopen week was er een natuurkundige in het nieuws, Stephen Hawking, hij zegt: ‘het is toevallig dat wij in 

een universum leven waarin het toevallig allemaal zo netjes op orde is’… 

…een christennatuurkundige, Cees Dekker, reageerde erop, en hij schrijft: ‘hoe toevallig is het dat wij in een 

heelal leven waarin buitengewoon precies alles op elkaar afgesteld is, als de uitdijingssnelheid van het heelal ook 

maar een onvoorstelbaar kleine fractie anders was geweest, waren er geen sterren geweest. Als de kernreacties in 

de sterren ook maar iets anders waren verlopen, zou er geen koolstof zijn gevormd. 

Wat nou toeval zegt hi, de Bijbel laat duidelijk zien,de Here zorgt in zijn voorzienigheid dat alles gaat zoals Hij het 

wil en we zien het hier in het klein: Ruth en Boaz bij elkaar. 

 

We hebben gelezen, Ruth wil aren lezen, wat is aren lezen?, als je Lev 19,9, opslaat dan lees je: ‘als je de oogst 

van je land haalt, moet je ad rand vh veld wat laten staan, en als er sowieso wat blijft liggen, laat dat liggen, want 

dat is voor de armen en da’s voor de vreemdeling’. 

Dus de Here God zegt tegen de boer, zo een als Boaz, ‘als je een stuk land in bezit hebt, bedenk dan wel dat je het 

van mij in bruikleen hebt, ik bezit het ook, jij gebruikt het alleen maar, en oogst met blijdschap van wat ik aan je 

geef, maar laat wat liggen zodat de armen, de immigrant, de behoeftige en de vreemdeling, zodat die iets ervan 

kunnen oprapen en er thuis brood van kunnen bakken voor hun gezin en voor zichzelf’. 

 

Vss 4-7, en dan krijg je de scène op het veld, met een knipoog laat de schrijver zien dat Ruth op de dag dat Boaz 

langskomt op het veld zien, en dat hij haar ook nog eens ziet terwijl hij het veld inspecteert. 

Boaz groet zijn werkers, en hier maak je voor het eerst kennis met hem, en wat een godvrezend man – een 

ouderwets woord voor iets wat zo’n geweldige betekenis heeft: iemand van wie het eraf spat dat ‘ie van God 

houdt: Boaz groet zijn werkers ‘de Heer zegene jullie’… 

En dan ziet hij Ruth : ‘wie is die vrouw daar?’, en de werknemer die het overzicht heeft vertelt dat dat Ruth is, de 

moabitische vrouw, die God heeft leren kennen en zo al heel de dag ah werk is. 

 

Vs 8: en dan in vs 8 krijg je het eerste gesprek tussen Boaz en Ruth, Boaz heeft gehoord wie die vrouw is, en dan 

moet je eens kijken wat Boaz tegen Ruth zegt, heel liefdevol en kwetsbaar raakt hij haar hart… 

…iets waar wij mannen veel van kunnen leren – en dan te bedenken dat Boaz’ naam ‘kracht’ betekent, en je ziet 

hier: Boaz is geen watje, hij is een eerlijke en sterke boer die z’n handen uit de mouwen steekt. 
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Maar hoor eens wat hij zegt: ‘luister goed m’n dochter, blijf op dit veld, ga niet naar de buren, blijf dicht bij de 

vrouwen die voor mij werken en ik zal er persoonlijk voor zorgen dat mijn mannelijke werknemers zich netjes 

gedragen en je niet lastig vallen’. 

Wat zegt hij?, Boaz heeft aangevoeld dat Ruth een vreemdeling is,alleen en eenzaam was… 

…stel je eens voor als een vreemdeling bij je in de straat komt wonen, kom er als vreemdeling maar eens 

tussen, vind je weg maar eens in zo’n compleet vreemd volk, ie totaal vreemde omgeving. 

Iemand schreef, Boaz zou een goeie zijn voor integratie en inburgering, hij zegt tegen Ruth: ‘blijf bij de 

vrouwen’, zie je, hij zorgt dat er mensen om haar heen komen, dat heeft ze nodig. 

En ‘volg ze op de voet’, Boaz zegt: ‘kijk de kunst maar goed af vd vrouwen, als je veel wilt ophalen, zorg 

dan dat je bij de vrouwen blijft, zij weten hoe ze dit werk moet doen’. 

En besef wel: dit gaat allemaal van zijn portemonee af, dat is niet het eerste waar Boaz  zich druk om maakt… 

…hij beseft: wat Ruth heeft meegemaakt en verplaatst zich in haar en ziet wat er in haar om zal gaan, en hij 

beschermt haar, zorgt voor haar, dit is een echte edele man, een man van karakter. 

En misschien denk je, ‘waarom gaat het steeds over Boaz, maar bedenk dit: zie wat de Heilige Geest in 

mensenharten doet!’ 

 

Vs 10-11: en dan antwoordt Ruth, hoe reageert ze op Boaz, is dit liefde op het eerste gezicht?, valt ze gelijk voor 

Boaz, nee, Ruth stelt een heel duidelijke vraag: ‘waarom doet u dit allemaal voor mij?’ 

En dat is goed voor ons om te zien, wij denken misschien heel romantisch over deze geschiedenis, maar zoveel 

romantisch is er niet aan, was Ruth op haar mooist gekleed? 

En het zal voor Ruth ook niet heel makkelijk zijn geweest om aren te lezen, want ze moest daarmee de hand 

ophouden – doe dat maar eens, weet jij hoe dat voelt?, nee, hier is helemaal niets romantisch aan. 

Ruth stelt de nuchtere vraag: ‘waarom behandelt u mij zo?’ en ik denk dat Ruth dit gewoon vraagt om te kijken 

wie Boaz is – wat is dit voor een man, waar is hij op uit? 

Boaz antwoordt, ‘ik heb gehoord wat je voor je schoonmoeder hebt gedaan, terwijl je man was overleden, je bent 

een hardwerkende vrouw, ik vind dat goed, ik vind dat bijzonder, ik probeer je niet te verleiden… 

…maar ik wil je bemoedigen, je hebt huis en haard in Moab verlaten en je bent naar dit vreemde land  

toegekomen en je bent God gaan liefhebben – ik wil je de bescherming geven die ik je kan geven.’ 

 

Vs 12: en dan vs 12, Boaz bidt, staat dat er: ‘hij ging toen voor in gebed?’, nee, maar dat hoeft ook niet, er staat: 

‘moge de Heer je daarvoor rijkelijk belonen’ – ik bid dat God je daarvoor rijk zegen en je bescherming vindt 

onder de bescherming vd Heer, de God van Israël’. 

Maar, waar bidt Boaz dan voor?, bidt hij dan voor heel abstracte dingen?”- nee, natuurlijk niet, als hij bidt 

dat de Here God trouw is voor deze, concrete vrouw, Ruth, de moabitische, die haar man heeft verloren 

en huis en haard heeft verlaten… 

…dan bidt Boaz voor de heel gewone dingen die zij zo ontzettend nodig heeft: ‘ik bid dat God je voedsel 

geeft, want je bent nu wel aren ah lezen, maar ik hoop niet dat je dat iedere dag moet doen… 
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…ik bid dat God je een thuis geeft, waar je ook id toekomst verzekerd bent ve veilige plek… 

…ik bid dat de Here God je een man geeft, want die kan je dat geven, dat God je kinderen geeft. 

En nu deze vraag: heeft de Here God dit gebed verhoord?, heeft Ruth een huis gekregen van de Here?, heeft ze 

die bescherming gekregen, heeft ze die in haar concrete situatie gekregen? 

Ja, maar dan nu deze vraag: ‘maar wie heeft de Here God gestuurd om dit gebed van Boaz te verhoren?’ 

Boaz, en wat leren we daarvan?, we kunnen soms van alles bidden, alleen dan soms ben je zelf degene die 

aangewezen is om te doen waarvoor je bidt, om de verantwoordelijkheid te nemen voor wat we bidden. 

Boaz bidt: ‘moge de Here je eten geven’, en dat zal de Here God ook doen, maar je ziet in hfdst 2, Boaz speelt 

zelf in de verhoring van het gebed een mega-belangrijke rol. 

 

Bidden is soms gevaarlijk, want het kan wel eens zijn dat jij degene bent die ingeschakeld wordt door God, bidden 

voor iets is niet wachten totdat het uit de hemel valt tot het er is. 

Nee, als je ergens voor bidt, dan is de vraag: meen je dat wat je bidt, wil je daar zelf ook beschikbaar voor zijn, 

wil je mee verantwoordelijk zijn voor wat je vraagt. 

Kijk, stel dat je als vader bidt, ‘Here, geef mijn gezin eten’, dan zegt God tegen je: ‘ga dan als man of vrouw – 

wie ook maar de kost verdient, aan het werk, dat is jouw verantwoordelijkheid en dan zal er eten op tafel staan!’. 

Als je bidt: ‘Here, wilt u mijn kinderen liefde geven’, dan zal God antwoorden, ‘ja, hallo, daar heb ik jou als 

vader en moeder voor aangewezen om een spiegel van mijn liefde te zijn, houd van je kids’. 

Dat zijn nog de makkelijke voorbeelden, maar je ziet, bidden is niet makkelijk iets wat God ergens wsl 

goed vindt op zijn bord leggen en zelf in je luie stoel gaan zitten om af te wachten. 

Als je graag wilt dat iemand zich tot de Here bekeerd: God zal leren kennen, bid daar dan voor – bid niet 

alleen: ‘Here, moge die en die bekeerd worden’, maar spreek ook over de Here! 

Of, als een vriend of vriendin van je verdriet heeft, bid dan niet alleen: ‘Here, troost die en die’, nee, ga 

er zelf ook heen, sla een arm onder schouders, troost! 

Dus die woorden van Boaz, ‘moge de Heer je beschermen onder zijn vleugels’;, dat is geen vrome, maar holle 

frase, dat is iets waar Boaz zelf iets voor wil doen – hij zelf zal die bescherming gaan bieden. 

En als je dan terugkijkt naar vs 2, dan wou ze graag iemand vinden die ‘me dat toestaat’, en hier heeft ze diegene 

gevonden, vs 13, Ruth is blij dat Boaz dit tegen haar zegt… 

…vs 13, ‘u hebt zich mijn lot aangetrokken’, God heeft ervoor gezorgd, en Boaz mag die rol vervullen.  

Dus, Boazzen vanmorgen, houd je van je door God gegeven Ruth?, soms vraag je je misschien af: hoe kan 

ik mijn geloof praktisch handen en voeten geven? 

De Here God zal niet later vragen: hoe hard heb je gewerkt?, maar hoe hard heb je gewerkt voor je 

gezin? 

Of, hoe hard heb je je spierballen getraind op de sportschool, maar hoe heb je je spieren gebruikt voor je 

gezin (slecht voorbeeld, maar toch!). 
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En dan nu deze vraag om het af te sluiten – als je ziet hoe liefdevol Boaz haar behandelt, als je ziet hoe Boaz ervoor 

zorgt dat Ruth meer dan voldoende graan krijgt, door de opdracht te geven ‘wat extra te laten vallen – en pas op: 

doe niet moeilijk!’, vs 15-16, als je ziet hoeveel ze heeft verzameld, een efa gerst, vs 17… 

…hoe komt het dat Boaz dit allemaal doet, hoe komt dat?, het antwoord is niet moeilijk. 

Boaz begrijpt het evangelie, Boaz weet dat de Here een goede God is en dat zorgt ervoor dat hij als een gelukkig 

mens ih leven staat: ‘als ik dit weggeef, geen probleem, ik heb in God alles al!’ 

Wat de wet gebiedt over aren, die voor de armen moesten blijven liggen, dat is voor Boaz geen regel, geen 

voorschrift, nee, het is voor Boaz een hint om veel verder te gaan, dat hoefde niet, God verplichte hem niet. 

Als boer moest hij de rand vh veld niet maaien, meer hoefde hij niet te doen, maar wat doet Boaz? 

Hij neemt Ruth in bescherming, spreekt zo tegen haar dat hij aanvoelt in wat voor situatie ze zit. 

Maar waarom, waarom doet hij veel meer?, omdat er veel meer in zijn hart zit. 

Voor Boaz is dat voorschrift van de Here God een hint, en hij buit dat gebod uit om de kans die God hem 

aanbiedt met twee handen te grijpen. 

Boaz zegt niet: ‘Ruth moet eerst maar eens laten zien of ze het waard is, hoe durft ze van ons geld te 

profiteren, dat is zuur en zoiets levert iemand op die de mazen van Gods wet opzoekt om er af te zijn. 

Misschien denkt iemand: ‘Boaz kan het evangelie niet eens kennen’, ja, dat kon hij wel, ih NT staat dat het 

evangelie verkondigd is aan Abraham. 

Het evangelie zegt: wij zijn allemaal net als Ruth, berooid, geestelijk gezien platzak, we komen uit den vreemde 

omdat we bij God weg gelopen zijn - rebellen als we zijn, en we kunnen niets anders dan onze handen ophouden. 

 

Charles Haddon Spurgeon, de grote engelse prediker eind 18e eeuw, weet je wat die schrijft?, hij schrijft over 

deze tekst, ‘en de Here Jezus is onze glorieuze Boaz’. 

De glorieuze Boaz die ons redt en tot ons hart spreekt, de Here Jezus die veel meer doet voor ons dan nodig, de 

Here Jezus is het die ons veel rijker zegent dan we ons maar kunnen voorstellen. 

Maar de Boaz uit hfdst 2 is een man die gevormd is door die Grote en Glorieuze Boaz, de Here Jezus. 

En als Boaz Ruth hoort vragen: ‘waarom doet u dit voor mij’, dan is zijn antwoord: ‘je hebt genade 

gevonden, ik mocht dat ook vinden’ - alles wat ik heb, heb ik ook gekregen om God ermee te dienen. 

En God wil dat ik jou dien, je bent op m’n weg geplaatst. 

 

Dus zo wordt genade ineens heel concreet – het gaat er niet om dat er iemand id hemel komt, maar dat iemand 

zoals Ruth het goed heeft, Boaz laat zich daarvoor inschakelen, ze krijgt brood, een stuk bescherming in liefde en 

vriendelijke woorden vindt. 

En zo werkt de genade van God heel eenvoudig en concreet, de genade van God doorgeven is niet ervoor zorgen 

dat er weer een ziel bijgeschreven wordt id kerkelijke of hemelse registers… 

…het is ervoor zorgen dat iemand die het niet goed heeft, het goed heeft, een stuk brood, een stuk warmte, een 

goed woord, ga zo maar door. 
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Waarom?, is het nog nodig om daar een antwoord op te geven?, in 2 Kor 8,9 staat dat de Here Jezus rijk was, 

maar hij liet zich arm maken voor ons. 

En waarom werd Hij goddelijk arm?, om jou en mij weg te geven wat Hij had – wij kijken naar de Here Jezus 

zoals Ruth naar Boaz kon kijken… 

…en wij zeggen tegen Hem: ‘waarom doet u dit voor ons?’, dan is zijn antwoord: ‘omdat Ik van je houdt, omdat 

Ik graag zie dat je het goed hebt, omdat Ik het graag heb dat je leven goed is, je moet bij Mij zijn. 

 

Laten we bidden 


