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Liturgie en preek middagdienst over Ruth 4, Pinksteren 
-GKv te Loppersum, 12-06-2011, 14.30u, doop Fabyan van der Wal 
 
 
 
 
 
Welkom en mededelingen door ouderling 
 
Komen tot de Here: 

Votum/zegengroet 
Aanbidding: 
-Psalm 104,1-2.8-9 ‘Mijn ziel, verheerlijk God om zijne macht’ 
Gebed 

 
Bediening van de Heilige Doop 
-zingen E&R 273 ‘Laat de kind’ren tot Mij komen’ 
-lezen formulier 
-Geloofsbelijdenis, zingen GK 179a in beurtzang 
-vragen, doop 
-zingen Psalm 86,4 ‘Leer mij naar uw wil te hand’len’ 

 
Luisteren naar de Here: 

Schriftlezing(en), zie onder 
-ondertussen draait het filmpje 
Verkondiging, thema, zie onder, gebed 
Zingen GK 160 ‘Groot is uw trouw, o Heer’ 

  
Geven aan de Here: 

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

 
Gaan onder de zegen van de Here 

Zingen Psalm 133 ‘Komt, ziet, hoe goed, hoe lieflijk is ’t als zonen’ 
Zegen 

 
 
Leesgedeelte(n): Ruth 4 
Tekst: Ruth 4 
Preekthema: ‘Gods Hand in onze verlossing: liefde en verlossing!’ 
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We zijn ah einde vh boek Ruth gekomen en we hebben gezien dat er een familie uit Israël uit het stadje Bethlehem 

vertrokken, want er was een hongersnood. 

Elimelech, de vader van het gezin, stelde niet de vraag: wat is er ad hand, waarom is er geen brood? 

In Ruth 2 lezen we hoe geweldig Boaz Ruth opvangt op zijn veld – en dat was ook nodig, want Naomi en 

Ruth hebben geen geld, ze zijn platzak terug gekomen uit Moab… 

…Boaz beschermt haar en bidt haar toe dat ze bescherming vindt in haar nieuwe woonomgeving – en we 

hebben ook gezien, en dat is het geweldige, dat is Gods voorzienigheid: id verhoring van Boaz’ gebed zal 

wie een grote rol spelen, lees Ruth 3, Boaz zelf zal daarin een grote rol spelen. 

In Ruth 3 lees je dat Naomi heel slim een plan bedenkt: in Israël was het een gebod dat armen vanuit de familie 

geholpen werden als hun bezit verkocht moest worden vanwege armoede, maar het onderliggende doel was: de 

naam ve familie mag niet uitsterven. 

Wat doet Naomi?, zij geeft Ruth de opdracht om naar de dorsvloer van boer Boaz te gaan, middenin de nacht aan 

zijn voeteneinde te gaan liggen, daarna zal Boaz wel duidelijk maken hoe het verder zal gaan. 

Een heel gevaarlijk plan, dat is het, want hoe zal Boaz reageren?, snapt hij de hint?, en: er is niemand die het hem 

verplicht om met Ruth te trouwen – dat was nl de hint wel, dat hij Ruth voorstelt om te trouwen. 

Boaz gaat liefdevol in op het verzoek om een aanzoek te doen om met haar te trouwen, hij stuurt Ruth ’s ochtends 

vroeg naar Naomi met een grote hoeveelheid gerst – en dat was een knipoog aan Naomi: ‘maak je geen zorgen, de 

dagen van de leegte zijn voorbij, vertrouw maar op God!’ 

 

Vs 1: En zo pakken we de draad weer op in Ruth 4, en de geschiedenis (beter dan verhaal!) gaat volle kracht 

vooruit verder, ‘intussen…’ 

Dus, Boaz vat de koe gelijk bij de horens, hij gaat er direct op af en hier blijkt dat Boaz van Ruth houdt en haar wil 

trouwen om bij haar te zijn en met haar een leven op te bouwen. 

Wat doet Boaz?, hij gaat id poort zitten en daaruit blijkt wat hij van plan is, hij gaat een soort van 

rechtszaak houden, hij moet wettelijk regelen dat hij het land van Naomi koopt en met Ruth kan 

trouwen. 

Maar er is een probleem, er is een man id stad, die dichterbij de familie van Elimelech en Naomi staat  

dan hij – deze man is eerst aangewezen losser, en Boaz tweede, die man moet hij zien te vinden. 

En wat lees je dan?, dan staat het er zo onpersoonlijk dat je je afvraagt waarom de schrijver het zo opgeschreven 

heeft, ‘zie, daar ging de losser voorbij, en Boaz zei: ‘Jij daar, kom eens hier…’ 

We hebben gezien dat alle mensen ih boek Ruth een naam krijgen, maar deze man niet, waarom niet? 

Da’s niet zo heel moeilijk, tot twee keer toe is nu al gezegd dat deze man-zonder-naam, dichterbij Naomi staat 

dan Boaz, maar dit is de eerste keer dat deze man-zonder-naam opduikt… 

…misschien is het zo dat hij nog geen contact had opgenomen met Naomi, Naomi is platzak terug gekeerd, maar 

wat heeft deze losser gedaan?, hij heeft geen contact opgenomen, geen vraag, hij is niet even langs gekomen, geen 

telefoontje, hij heeft niets van zich laten horen! 

En ik denk dat de man daarom de man-zonder-naam blijft, hij krijgt geen gezicht – en ih OT is dat een slecht  
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teken, hij blijft een ‘niemand’. 

En om het even ih juiste perspectief te zetten, deze man wordt tegenover Boaz gezet… 

…deze man-zonder-naam steekt bleek af tegen Boaz, maar Elimelech (hfdst 1) steekt ook bleek af tegen 

Boaz, Elimelech heeft zijn gezin niet naar het leven geleid toen hij naar Maob verhuisde, maar hij heeft ze 

juist ie uitzichtloze situatie gebracht. 

En je ziet hier het karakter ve man die in God gelooft, God vertrouwt en God liefheeft, dat is het doel. 

Het gaat er niet zozeer om de schijnwerpers op Boaz te zetten, maar te laten zien: dit is de zegen die God op 

gehoorzaamheid geeft, Boaz is een man met vertrouwen, hij is een doortastend man die weet wat ‘ie moet doen. 

 

Vss 2-3: als Boaz 10 mannen als getuigen verzameld heeft, begint de transactie, Boaz legt uit dat het gaat om 

Naomi, Naomi verkoopt het stuk land dat van haar overleden man Elimelech is geweest. 

Vss 4-5: en dan vraagt hij of de losser het stuk land van Naomi kopen, en als hij het niet wil lossen, dan zal Boaz 

het zelf doen, en wat zie je dan? – het verkeerde antwoord. 

Wat je niet hoopt gebeurt, de man antwoord ‘ja’, wij kennen de afloop, maar dit was het antwoord dat Boaz niet 

wilde horen: de man-zonder-naam reageert met een direct ‘ja’… 

…maar dan – heel slim heeft Boaz het nog achter de hand gehouden – dan laat Boaz de kleine lettertjes vh 

contract zien, ‘OK, dat kan zo zijn, maar dan krijg je ook Ruth, de moabitische, en die krijg je erbij om de naam 

vh gestorven man in stand te houden’. 

Vs 6: dan krabbelt de man terug, een extra vrouw, dat is wat te veel vh goede, de deal wordt ineens een stuk 

oninteressanter, er zit veel meer aan vast dan hij dacht. 

Het lijkt erop of de man het allemaal niet zo snel doordacht had, en hij wijst het af: ‘ik zou mijn eigen erfdeel te 

gronde richten, doe jij Boaz het maar’. 

 

Vs 7: en dan komt die bijzondere scène, misschien heb je in de afgelopen weken naar het nieuws gekeken rondom 

het Midden-Oosten, en wat werd er tegen het scherm gegooid tijdens een toespraak van Mubarak?, een schoen! 

Hier wordt niet met schoenen gegooid, maar de overeenkomst is wel: schoenen; wat is er met die schoenen? 

Je moet het je voorstellen: er zijn getuigen, en om het wettelijk en legaal te maken, werd er geen handtekening 

gezet maar er werd er een schoen uitgewisseld. 

Vs 8: En dat was voor de getuigen de zichtbare voltrekking van de transactie – en je ziet het gebeuren: de man-

zonder-naam trekt zijn sandaal uit en geeft die aan Boaz. 

Hiermee gaf hij aan: ‘ik zie van verdere rechten af, het stuk land is van jou, Boaz, en ook Ruth is je vrouw’ - en 

daarmee is de zaak beklonken. 

 

Vss 9-10: En in vs 9 zie je dat Boaz een speech houdt tegenover de getuigen,en hij zegt: ‘ik ga nu de 

verantwoordelijkheid nemen voor wat Elimelech, Machlon en Kiljon hebben achtergelaten…  

…ik koop het land van Naomi, maar ik trouw ook met Ruth, de moabitische, en ik eer daarmee Elimelech en de 

gestorven zoons Machlon en Kiljon, want op deze manier zal hun naam in stand blijven; jullie zijn daarvan vandaag  



Gerwin Pruijssen  Pagina 4 van 6  preek Ruth 4 

getuigen.’ 

Wat kunnen we hiervan leren?, moet je eens kijken wat Boaz doet?, hij doet wat niemand van hem 

vraagt, wat niet eens voor de hand lag. 

Boaz is een god-vrezend man, hij neemt de verantwoordelijkheid voor Ruth en Naomi, hij houdt van 

Ruth en heeft zijn hart voor haar open gezet… 

…en misschien denk je: gaat het zo om Boaz?, nee, het gaat om wat de Heilige Geest in zijn hart heeft 

bewerkt.  

Boaz doet wat niemand hem verplicht om te doen, en daaruit leren we: hij is een godvrezend man, die van Ruth 

houdt en die zijn hart opengesteld heeft voor Ruth, hij wil haar helpen, voor haar zorgen en oud met haar 

worden: Boaz is een echte losser, een beeld vd Verlosser Jezus, die ook zonder dat wij het vragen zijn leven geeft 

om ons lief te hebben en om onze toekomst veilig te stellen. 

 

Vss 11-12: en dan komt die redelijk lange rede vd oudsten id poort, en ze bidden 3 dingen. 

Het eerste is dat ze bidden voor Ruth dat ze een vrouw wordt als Rachel of Lea, dat zijn de grote vrouwen uit het 

begin vd geschiedenis van Israël, uit wie het complete volk Israël is geboren. 

En ze bidden voor Boaz, ze bidden dat hij doorgaat op de weg die hij ingeslagen is, en dan zal zijn naam groot zijn. 

En, heb je het gezien?, waar bidden de oudsten ten derde voor?, ze bidden voor de kinderen die Boaz en Ruth 

zullen krijgen. 

En wij denken: is dat niet wat te vlot?, loop je dan niet enorm vooruit op de zaken?, mag het wat nuchterder? 

Nee, ze vertrouwen er vanuit een stuk geloof op dat Boaz en Ruth kinderen krijgen. 

 

Vss 13-17: hoe eindigt het boek Ruth?, Ruth en Boaz trouwen!, wat zegt de bijbel over het huwelijk? 

Het huwelijk is voor één man en voor één vrouw, God heeft de mens geschapen, en hoe heeft God de mens 

geschapen?, als man en als vrouw. 

Als Adam geschapen en wat zegt God dan?, het is niet goed dat de mens alleen is, en dan ‘bouwt’ God uit Adam 

Eva, God brengt haar bij Adam en zij ontmoeten elkaar, zij trouwen, oftewel: zij sluiten een verbond. 

En dan staat er in Gen 2 DAARNA, ‘de twee worden één vlees’, zij worden één vlees, d.w.z.: zij hebben  

geslachtgemeenschap. 

Wat is de volgorde?, één: ze ontmoeten elkaar en sluiten een verbond zodat ze bij elkaar blijven, aan 

elkaar verbonden zijn, voor elkaar moeten zorgen, op elkaar zijn aangewezen, de opdracht hebben om 

elkaar mee te nemen ih leven om elkaar te wijzen op zonden en zo te groeien in Christus. 

En binnen die wederzijdse verplichting en opdracht om God en elkaar trouw te zijn is er die 

lichamelijkheid, da’s het kader. 

Kijk maar in vs 13, Boaz en Ruth trouwen – om er duidelijk over te zijn: we leven ie gestoorde tijd. 

Dat is zo, we leven ie tijd waarin kinderen – want het zijn nog kinderen als ze 15 jaar of jonger zijn sexueel actief 

zijn (zoals dat zo netjes heet). 
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En hoe wordt daar id samenleving over gesproken?, niet, het wordt geconstateerd: let er maar op, als het als 

nieuwsitem langskomt op welk medium ook maar, er wordt geen waardeoordeel aan gehangen. 

Nee, natuurlijk niet, want het is doodeng als je wordt weg gezet als ouderwets en onverdraagzaam. 

In onze samenleving wordt gedaan of dat kan, alsof dat hoort bij de verworven vrijheden die we als Nederlanders 

hebben… 

…maar wat zie je ook?, dit: het creëert in die kinderen een onvermogen om zich duurzaam te binden ae ander en 

het volhouden met elkaar 

Ja, we leven in zo’n idiote en gestoorde tijd, we leven ie samenleving die er aan kapot gaat omdat huwelijk en 

sexualiteit niet meer de gezonde en veilige plek heeft die er wel voor zijn. 

Is sex eigenlijk iets wat niet besproken mag worden, om op een winnende en positieve manier over te spreken. 

 

Vs 13, ‘de Heer liet haar zwanger worden’, er zijn stellen die het verdriet hebben dat ze geen kinderen krijgen, en 

wat zien we hier?, dat kinderen een gave van God zijn. 

Het is de Here die kinderen / vruchtbaarheid geeft, het is de Here die – zoals de bijbel het graag zegt – de schoot 

ve vrouw opent of sluit. 

Daarmee is niet gezegd dat dokters enz er helemaal niet toe doen, natuurlijk wel, God geeft doktoren met kennis 

en dat opent mogelijkheden, maar hier zien we wie vruchtbaarheid geeft, en wij zeggen: vruchtbaarheid ligt niet 

id handen van mensen. 

Wat een troost en een bemoediging tegelijk, want Hij is een goede God, en het ligt in zijn handen, het gaat er dus 

om dit ad Here over te laten, in gebed. 

In gebed, het gaat hierom, hierom te bidden, en het ad Here over te laten. 

 

En dan de laatste verzen, in een paar woorden wordt ver vooruit gekeken in de toekomst… 

…Koning David staat al genoemd, terwijl die nog lang niet geboren was, en het gaat hier over generaties. 

Wij leven ie tijd die geobsedeerd is door het NU – we proberen NU gelukkig te zijn, en verder zijn we 

geobsedeerd door ONSZELF, leven alsof er niemand anders is dan ik, en wat ik wil. 

Maar de bijbel roept ons op om gericht te zijn op de toekomst, kijk eens verder vooruit? 

De bijbel leert ons om gericht te zijn op de toekomst – vraagt de bijbel je om het leven NU over te 

slaan?, nee, maar de vraag is: wat laat je achter ih leven ve ander?, wat heb je anderen mee gegeven? 

Wat geef je aan je kinderen mee?, wat neemt je kind mee als het groot is, wat voor herinnering heeft je 

kind als het aan je terugdenkt, 10 jaar van nu? 

Het gaat om deze vraag: wat laat je je kinderen na?, welke erfenis laat je hen na?, Boaz en Ruth hebben een grote 

rol vervuld om de Verlosser. 

Daar ging het om in het boek Ruth, om verlossing – wat zie je in Ruth 4, verlossing is iets waar je als mens 

helemaal niets kunt doen aan je verlossing, de verlossing wordt aan je voltrokken.  

Kijk eens naar het 4e hfdst, de verlossing wordt aan Ruth voltrokken, ze wordt verlost door wat Boaz doet, ze 

speelt geen actieve rol in dit hfdst. 
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Dat is verlossing: God houdt van ons in Jezus Christus, wie je ook bent, wat je ook gedaan hebt aan zonde, of hoe 

netjes je ook geleefd hebt: je hebt beide Jezus nodig. 

Het is alleen genade dat ons redt, niet wie wij zijn of hoe goed ik ben, God is een Vader en wij zijn opstandige 

kinderen die verlossing nodig hebben. 

Maar wie denkt dat ‘ie het zonder de Here Jezus kan, die is hoogmoedig, ga dan op de knie-en en komt 

tot de Here Jezus, zoals we gezien hebben hoe U ervoor zorgt dat is gekomen is. 

 

Laten we bidden! 

 


