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Twaalf Bijbelstudies over Ruth 

 

#05 

Een bijzonder ontmoeting 

 

Als Ruth een gesprek heeft met Boaz komt zijn zorgzame karakter naar voren. De Heere zorgt 

in deze ontmoeting voor Ruth in een moeilijke periode. Wat kan een onverwachte 

ontmoeting dan soms zo bijzonder zijn. Herken jij dat ook in jouw leven?  

 

Ruth 2: 8-16 

8 Toen zeide Boaz tot Ruth: Hoort gij niet, mijn dochter? Ga niet om in een ander veld op te 

lezen, ook zult gij vanhier niet weggaan; maar hier zult gij u houden bij mijn maagden. 

9 Uw ogen zullen zijn op dit veld, dat zij maaien zullen en gij zult achter haarlieden gaan; heb 

ik den jongens niet geboden, dat men u niet aanroere? Als u dorst, zo ga tot de vaten en drink 

van hetgeen de jongens zullen geschept hebben. 

10 Toen viel zij op haar aangezicht en boog zich ter aarde, en zij zeide tot hem: Waarom heb 

ik genade gevonden in uw ogen, dat gij mij kent, daar ik een vreemde ben? 

11 En Boaz antwoordde en zeide tot haar: Het is mij wel aangezegd alles wat gij bij uw 

schoonmoeder gedaan hebt na den dood uws mans, en hebt uw vader en uw moeder en het 

land uwer geboorte verlaten, en zijt heengegaan tot een volk dat gij van tevoren niet kendet.  

12 De HEERE vergelde u uw daad, en uw loon zij volkomen van den HEERE, den God Israëls, 

onder Wiens vleugelen gij gekomen zijt om toevlucht te nemen. 

En zij zeide: Laat mij genade vinden in uw ogen, mijn heer, dewijl gij mij getroost hebt en 

dewijl gij naar het hart van uw dienstmaagd gesproken hebt, hoewel ik niet ben gelijk een 

uwer dienstmaagden. 

14 Als het nu etenstijd was, zeide Boaz tot haar: Kom hierbij, en eet van het brood en doop 

uw bete in den azijn. Zo zat zij neder aan de zijde van de maaiers, en hij langde haar geroost 

korten, en zij at en werd verzadigd en hield over. 

15 Als zij nu opstond om te lezen, zo gebood Boaz zijn jongens, zeggende: Laat haar ook 

tussen de garven oplezen, en beschaamt haar niet. 

16 Ja, laat ook allengskens van de handvollen voor haar wat vallen, en laat het liggen, dat zij 

het oplezen, en bestraft haar niet. 

 

De Heere zorgt voor Ruth in een onbekend land, zoals hij ook voor het volk van Israël 

zorgde onderweg naar het onbekende land. En zo zorgt Hij nog steeds voor Zijn volk hier op 

aarde.  

 

Bijbelstudievragen 

• Als Boaz Ruth heeft gezien, waarschuwt hij Ruth op een liefdevolle manier in vers 8. 

Waar waarschuwt hij Ruth voor? Waarom doet hij dat? 

• Wat bedoelt Boaz met ‘mijn maagden’ in vers 8? 

• Waaruit blijkt de bezorgdheid van Boaz in vers 9?  

• Lees vers 11. Aan welke geschiedenis moet je denken als je dit vers leest? Wat zijn de 

overeenkomsten van die geschiedenis met de geschiedenis van Ruth? 

• Lees eerst Exodus 19:4. Wat bedoelt Boaz met ‘vleugelen’ in vers 12? 



• In vers 14 zegt Boaz tegen Ruth dat ze haar bete in de azijn mag dopen. Wat bedoelt 

Boaz met ‘bete’?  

• Waarom is het zo bijzonder voor die tijd dat Boaz Ruth uitnodigt om bij hem aan tafel 

te eten? 

 

Wat betekent dit voor jou? 

• Als Boaz Ruth aanspreekt op de akker, wordt al snel duidelijk dat Boaz haar wil 

beschermen. Dat is bijzonder, want Ruth is een buitenlandse vrouw. Hoe zou jij 

omgaan met deze situatie als je in de schoenen van Boaz zou staan? 

• Door alle verzen heen blijkt de zorg van de Heere in het leven van Ruth. Het is een 

moeilijke tijd waar zij doorheen gaat. Hoe ervaar jij de zorg van de Heere in jouw 

leven in deze tijd van crisis?  

• Boaz houdt rekening met de kwetsbaarheid van Ruth. Hoe hou jij in het dagelijks 

leven rekening met de kwetsbaarheid van mensen die je ontmoet?  

• Ruth dankt Boaz voor zijn goede zorgen. Waar ben jij dankbaar voor? Dank jij de 

Heere ook voor Zijn goede zorgen? Ook in moeilijke tijden?  

 

 

SUGGESTIE OM TE ZINGEN 

 Psalm 100:4 

 


