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#08 

Een bijzondere keus 

 

Ruth is inmiddels alweer een poosje in Israël. Na de bijzondere ontmoeting op de akker van 

Boaz, wil zij graag met hem trouwen. Ruth geeft hier volgens een oosters gebruik gehoor aan. 

Wat kunnen wij leren van de manier hoe Ruth met deze situatie om gaat? 

 

Je leest door de verzen heen het bijzonder krachtige en tegelijk kwetsbare karakter van Ruth. 

Niet alleen Ruth, maar ook Boaz is eerlijk en open richting Ruth. 

 

Ruth 3: 6-15 

6 Alzo ging zij af naar den dorsvloer, en deed naar alles wat haar schoonmoeder haar 

geboden had.  

7 Als nu Boaz gegeten en gedronken had en zijn hart vrolijk was, zo kwam hij om der te 

liggen aan het uiterste van een korenhoop. Daarna kwam zij stillekens in en sloeg zijn 

voetdeksel op en legde zich. 

8 En het geschiedde te middernacht, dat die man verschrikte en om zich greep; en zie, een 

vrouw lag aan zijn voetdeksel. 

9 En hij zeide: Wie zijt gij? En zij zeide: Ik ben Ruth, uw dienstmaagd; breid dan uw vleugel 

uit over uw dienstmaagd, want gij zijn de losser.  

10 En hij zeide: Gezegend zijt gij den HEERE, mijn dochter. Gij hebt deze uw laatste 

weldadigheid beter gemaakt dan de eerste, dewijl gij geen jonge gezellen zijn nagegaan, hetzij 

arm of rijk. 

11 En nu, mijn dochter, vrees niet; al wat gij gezegd het, zal ik u doen; want de ganse stad 

mijns volks weet, dat gij een deugdelijke vrouw zijt.  

12 Nu dan, wel is waar, dat ik een losser ben; maar er is nog een losser, nader dan ik.  

13 Blijf dezen nacht over; voorts in den morgen zal het geschieden, indien hij u lost, goed, laat 

hem lossen; maar indien het hem niet lust u te lossen; zo zal ik u lossen, zo waarachtig als de 

HEERE leeft; leg u neder tot den morgen toe. 

14 Alzo lag zij neder aan zijn voetdeksel tot den morgen toe, en stond op eer dat de een den 

ander kennen kon; want hij zeide: Het worde niet bekend dat een vrouw op den dorsvloer 

gekomen is.  

15 Voors zeide hij: Lang den sluier die op u is, en houd dien; en zij hield hem. En hij mat zes 

maten gerst en legde ze op haar; daarna ging hij in de stad. 

 

Ruth laat op een bijzondere manier merken dat zij van Boaz houdt. Zij kiest bewust voor een 

man uit Israël. Ruth heeft inmiddels al een paar bijzondere en krachtige keuzes gemaakt in 

haar leven. De Heere geeft haar de kracht om deze keuzes te maken en leidt haar op deze 

weg. 

 

Bijbelstudievragen 

• De verzen 6-15 zijn verdeeld in drie stukken, drie gebeurtenissen. Welke drie dingen 

gebeuren er in deze verzen? 



• In vers 7 staat dat Ruth aan de voeten van Boaz ging liggen. Waarom deed Ruth dit?  

• Ruth vraagt in vers 9 Boaz om zijn vleugelen over haar uit te breiden. Wat vraagt Ruth 

daar eigenlijk mee aan Boaz? 

• Waar in de geschiedenis van Ruth is deze uitspraak nog meer gedaan? Wat doet Ruth 

eigenlijk nu met deze vraag?  

• In vers 9 wijst Ruth Boaz ook op zijn lossersplicht. Wat houdt deze lossersplicht in? 

• Ruth gebruikt ook het woord dienstmaagd in vers 9. Wat wil zij hier mee zeggen tegen 

Boaz? 

• Als Ruth de volgende ochtend vroeg thuiskomt bij Naomi vraagt zij aan Ruth: Wie zijt 

gij mijn dochter? Naomi weet toch wie Ruth is? Waarom vraagt zij dit toch? 

• Met welke karaktereigenschappen kun je het karakter van Ruth beschrijven als je dit 

gedeelte leest? 

 

Wat betekent dit voor jou? 

• We lezen in dit gedeelte over een oosters gebruik om te laten zien dat een vrouw om 

een man geeft (en andersom). Dit gaat op een voorzichtige en kwetsbare manier. Wat 

kunnen wij van dit gedeelte leren in ons leven? 

• Wat kun jij leren van de integere manier van Boaz en Ruth hoe zij omgaan met deze 

situatie?  

• We lezen in vers 14 dat Ruth vroeg in de morgen naar huis gaat om verkeerde 

geruchten te voorkomen. Dit past bij het karakter van Ruth en Boaz. Hoe kijken niet-

christenen naar jou? Hoe voorkom jij verkeerde geruchten?   

• Boaz laat zijn liefde aan Ruth zien. Hij doet dit door geschenken te geven. Maar hij 

legt ook een eed af. Hiermee brengt hij de zaak bij de Heere. Hoe zouden wij dat in 

deze tijd kunnen doen? Doe jij dat ook?  

• Ruth heeft een man gezocht die bij haar past volgens de wet van Israël. Hoe ga jij hier 

mee om in jouw dagelijks leven? Leg jij deze vraag ook voor aan de Heere?  

 

 

SUGGESTIE OM TE ZINGEN 

 Psalm 119:53 

 


