
Toeval bestaat niet 

Twaalf Bijbelstudies over Ruth 

 

#04 

Toevallige leiding 

 

‘Nou, dat is ook toevallig.’ Het overkomt je waarschijnlijk ook wel eens. Je loopt aan iemand te 

denken en op dat moment belt diegene of je krijgt een appje. Dat geeft altijd een beetje een raar 

gevoel. Het lijkt wel of die ander wist dat je aan hem dacht 

 

Ruth is samen met Naomi aangekomen in Bethlehem. Er is echter geen man in huis. Wie moet 

nu de kost verdienen? Als er brood op de plank moet komen, moet er koren geraapt worden. 

Nadat hoofdstuk 2 ingeleid is met een mededeling over Boaz, gaat Ruth op een morgen naar 

een willekeurige akker. Het is ‘toevallig’ de akker van Boaz, een familielid van Elimelech. 

 

Ruth 2: 1-7 

1 Naomi nu had een bloedvriend van haar man, een man, geweldig van vermogen, van het 

geslacht van Elimelech; en zijn naam was Boaz. 

2 En Ruth, de Moabietische, zeide tot Naomi: Laat mij toch in het veld gaan, en van de aren 

oplezen, achter dien, in wiens ogen ik genade zal vinden. En zij zeide tot haar: Ga heen, mijn 

dochter! 

3 Zo ging zij heen, en kwam en las op in het veld, achter de maaiers; en haar viel bij geval 

voor, een deel van het veld van Boaz, die van het geslacht van Elimelech was. 

4 En ziet, Boaz kwam van Bethlehem, en zeide tot de maaiers: De HEERE zij met ulieden! En 

zij zeiden tot hem: De HEERE zegene u! 

5 Daarna zeide Boaz tot zijn jongen, die over de maaiers gezet was: Wiens is deze jonge 

vrouw? 

6 En de jongen, die over de maaiers gezet was, antwoordde en zeide: Deze is de Moabietische 

jonge vrouw, die met Naomi wedergekomen is uit de velden Moabs; 

7 En zij heeft gezegd: Laat mij toch oplezen en aren bij de garven verzamelen, achter de 

maaiers; zo is zij gekomen en heeft gestaan van des morgens af tot nu toe; nu is haar te huis 

blijven weinig. 

 

Ruth neemt het initiatief om korenaren te gaan rapen. Door Goddelijke leiding komt ze op de 

akker van Boaz, een familielid van Elimelech, terecht. Dwars door bewuste en onbewuste 

acties van mensen werkt God Zijn plan uit. 

 

Bijbelstudievragen 

 

• Wat lees je in vers 1 over Boaz? Welk beeld krijg je van hem? 

• Vers 1 is een soort inleiding op het hoofdstuk. Wat is de reden dat dit hoofdstuk zo 

begint, denk je? 

• Ruth neemt in vers 2 het initiatief. Welk voorstel doet ze? 

• Ruth is een vreemdeling. Waarom is het bijzonder dat juist zij dit voorstel doet? 

• ‘Toeval bestaat niet’. Kun je dit zeggen als je vers 3 leest? 



• In vers 4 lezen we opnieuw over Boaz. Welk beeld krijg je hier van hem? Waaruit 

blijkt dat? 

• De knecht van Boaz vertelt wie die vrouw is. Ze wordt steeds de Moabietische 

genoemd. Wat vind je daarvan?  

• Met welke woorden beschrijft hij haar 7? Er spreekt waardering uit deze woorden. 

Hoe blijkt deze waardering? 

 

Wat betekent dit voor jou? 

• Wat zou jij doen als je in een wildvreemd land terecht komt waar iedereen je kent als 

de vreemdeling, de heiden of allochtoon? Wil jij altijd op je  

• Welke eigenschappen van Boaz spreken jou aan? Waarom? 

• Mag je zeggen: Toeval bestaat niet? Waarom wel of niet? 

• Heb jij wel eens meegemaakt dat iets toevallig leek, maar je achteraf zag dat het de 

leiding van de Heere was? Hoe heb je dat gezien? 

• Op welke manier gaan menselijke verantwoordelijkheid en Goddelijke leiding met 

elkaar samen? Hoe is dat in jouw leven? 

• In vers 4 blijkt dat Boaz een gelovige man is. Hij begroet zijn knechten met een 

zegenwens. Wat vind jij daarvan? Hoe horen en merken anderen dat jij christen bent 

als je anderen begroet of spreekt? 

• Ruth is en blijft een vreemdeling in Bethlehem. Toch wordt er waarderend gesproken 

over deze allochtoon. Wat vind jij van mensen met een migratie-achtergrond? Hoe 

praat jij over hen? 

 

 

 

SUGGESTIE OM TE ZINGEN 

 Psalm 147: 3 


