
Toeval bestaat niet 

Twaalf Bijbelstudies over Ruth 

 

#09 

Hij doet het! 

 

 Ruth 3:16-18 

 

Kun jij vertellen wat vertrouwen is? Je kent allemaal dat gevoel dat je ergens volop 

vertrouwen in hebt. Maar, probeer er maar eens woorden aan te geven. Dat is best 

ingewikkeld. Je voelt vertrouwen, of je voelt het niet. Wantrouwen is de keerzijde van 

vertrouwen. Vertrouwen is iets positiefs. Je durft dingen te doen en ook los te laten, omdat je 

weet dat het goed komt. 

 

Het was Naomi zelf geweest die het plan had bedacht om te zorgen voor de toekomst van 

Ruth. De naam Boaz had haar ogen geopend voor Gods genade en trouw. Dat heeft haar 

weer levend gemaakt. Wat er op de dorsvloer gebeurd is, weet Naomi niet. Maar je kunt je 

voorstellen dat ze vol spanning afwacht. 

 

BIJBELGEDEELTE 

 

16 Zij nu kwam tot haar schoonmoeder, dewelke zeide: Wie zijt gij, mijn dochter? En zij 

verhaalde haar alles, wat die man haar gedaan had. 

17 Ook zeide zij: Deze zes maten gerst heeft hij mij gegeven; want hij zeide tot mij: Kom niet 

ledig tot uw schoonmoeder. 

18 Toen zeide zij: Zit stil, mijn dochter, totdat gij weet, hoe de zaak zal vallen; want die man 

zal niet rusten, tenzij dat hij heden deze zaak voleind hebbe. 

 

KERN 

 

De bittere klacht van Naomi is veranderd in vertrouwen op God. Hoewel God door de 

schrijver van Ruth niet genoemd wordt, handelt Hij in de dagelijkse dingen. God zorgt en 

daar vertrouwt Naomi op. Dit vertrouwen leidt tot een plan, waarvan ze zeker weet dat God 

het zal laten slagen. Zo zal Naomi én Ruth toekomst hebben in Israël. 

 

BIJBELSTUDIEVRAGEN 

 

• Wat vraagt Naomi als ze Ruth hoort komen? Wat maakt dat ze het zo vraagt? 

Vergelijk dit ook met de vraag van Boaz (Ruth 3:9). Wat is het verschil? 

• Hoe reageert Ruth? Wat blijkt daaruit als het gaat om haar relatie met Naomi? 

• Wat is de betekenis van de zes maten gerst, die Ruth voor Naomi heeft meegenomen 

voor Naomi? Lees Ruth 1 vers 21 en 22 ook nog eens. Wat valt je op? 

• Hoe reageert Naomi op het verhaal van Ruth en het bewijs (zes maten gerst) die ze 

mee heeft genomen? Hoe komt dit op je over? 

• Lees Ruth 1 vers 20, Ruth 2 vers 20 en Ruth 3 vers 18. Wat gebeurt er met Naomi? 

Wat verandert er? Hoe komt dat? 



• Wat maakt dat Naomi tegen Ruth zegt dat ze nu niets meer hoeft te doen? Wat zegt 

dit over haar vertrouwen in de Heere? 

 

Wat betekent dit voor jou? 

• Wat vind jij van de houding van Ruth? Wat spreekt jou daarin aan? 

• In Ruth zie je hoe de Heere alles, tot in de kleinste dingen van het leven, leidt, maar 

ook mensen daarbij inschakelt. Herken jij dat in je eigen leven? 

• Naomi ontving heel veel zegen van de Heere. Ze kwam leeg terug in Bethlehem, maar 

daar is het vol en ontvangt ze overvloed. Welke zegeningen heb jij in de afgelopen 

tijd van de Heere ontvangen? Had je er ook voor? Waarom wel, of niet? 

• Heb jij vertrouwen in de leiding van de Heere in je leven? Hoe groeit dat vertrouwen 

en hoe neemt dat af? 

• Ruth nam de toevlucht tot Boaz en nu mag ze wachten. Heb jij de toevlucht genomen 

tot de Heere Jezus, de grote (Ver)losser? Wat betekent het om tot Hem de toevlucht 

te nemen en in Hem te geloven. Wat moet jij dan doen en niet doen? 

 

OM TE ZINGEN 

 

 Psalm 52:7 

 Alle roem is uitgesloten 

 


