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#10 

De zaak beklonken 

 

 Ruth 4:1-12 

 

Niet te lang zeuren. Niet te lang twijfelen. Klap er op en klaar. Dat is soms het gevoel als er 

beslissingen genomen moeten worden. Er zijn mensen die voor je gevoel blijven twijfelen. Bij 

grote en ingrijpende beslissingen nemen we soms iets meer tijd. Bij een huwelijk ga je niet 

over een nacht ijs. Tenminste… als het goed is. Je leert elkaar eerst kennen. Daar neem je de 

tijd voor. En dat is maar goed ook. 

 

Na de nachtelijke ontmoeting op de dorsvloer lijkt Boaz vastberaden. Hij laat er geen gras 

over groeien en gaat naar de poort van de stad. Je zou kunnen zeggen dat in de poort het 

stadhuis en de rechtbank was. Daar wordt de zaak beklonken. 

 

BIJBELGEDEELTE 

 

1 En Boaz ging op in de poort, en zette zich aldaar en ziet, de losser, van welken Boaz 

gesproken had, ging voorbij; zo zeide hij: Wijk herwaarts, zet u hier, gij, zulk een! En hij week 

derwaarts, en zette zich. 

2 En hij nam tien mannen van de oudsten der stad, en zeide: Zet u hier; en zij zetten zich. 

3 Toen zeide hij tot dien losser: Het stuk lands, dat van onzen broeder Elimelech was, heeft 

Naomi, die uit der Moabieten land wedergekomen is, verkocht; 

4 En ik heb gezegd: Ik zal het voor uw oor openbaren, zeggende: Aanvaard het in 

tegenwoordigheid der inwoners, en in tegenwoordigheid der oudsten mijns volks; zo gij het 

zult lossen, los het; en zo men het ook niet zou lossen, verklaar het mij, dat ik het wete; want 

er is niemand, behalve gij, die het losse, en ik na u. Toen zeide hij: Ik zal het lossen. 

5 Maar Boaz zeide: Ten dage, als gij het land aanvaardt van de hand van Naomi, zo zult gij 

het ook aanvaarden van Ruth, de Moabietische, de huisvrouw des verstorvenen, om den 

naam des verstorvenen te verwekken over zijn erfdeel. 

6 Toen zeide die losser: Ik zal het voor mij niet kunnen lossen, opdat ik mijn erfdeel niet 

misschien verderve; los gij mijn lossing voor u; want ik zal niet kunnen lossen. 

7 Nu was dit van ouds een gewoonheid in Israël, bij de lossing en bij de verwisseling, om de 

ganse zaak te bevestigen, zo trok de man zijn schoen uit en gaf die aan zijn naaste; en dit was 

tot een getuigenis in Israël. 

8 Zo zeide de losser tot Boaz: Aanvaard gij het voor u; en hij trok zijn schoen uit. 

9 Toen zeide Boaz tot de oudsten en al het volk: Gijlieden zijt heden getuigen, dat ik 

aanvaard heb alles, wat van Elimelech geweest is, en alles, wat van Chiljon en Machlon 

geweest is, van de hand van Naomi. 

10 Daartoe aanvaard ik mij ook Ruth, de Moabietische, de huisvrouw van Machlon, tot een 

vrouw, om den naam des verstorvenen over zijn erfdeel te verwekken, opdat de naam des 

verstorvenen niet worde uitgeroeid van zijn broederen, en van de poort zijner plaats; 

gijlieden zijt heden getuigen. 



11 En al het volk, dat in de poort was, mitsgaders de oudsten zeiden: Wij zijn getuigen; de 

HEERE make deze vrouw, die in uw huis komt, als Rachel en als Lea, die beiden het huis van 

Israël gebouwd hebben; en handel kloekelijk in Efratha, en maak uw naam vermaard in 

Bethlehem! 

12 En uw huis zij, als het huis van Perez (die Thamar aan Juda baarde), van het zaad, dat de 

HEERE u geven zal uit deze jonge vrouw. 

 

KERN 

 

Boaz wil op een eerlijke manier Ruth lossen. Hij geeft de ruimte aan een ander om Ruth te 

lossen. Die wil dit doen, maar zodra hij hoort dat hij dan ook met Ruth moet trouwen, trekt 

hij zich terug en onttrekt zich van de plicht die God hem opgelegd had. Hij denkt daarbij 

alleen aan zijn eigen belang. Boaz is gehoorzaam aan de inzettingen van de Heere en trouwt 

met Ruth. 

 

BIJBELSTUDIEVRAGEN 

 

• Wat valt je op aan de manier waarop Boaz de andere losser aanspreekt? Waarom zou 

Boaz hem op deze manier aanspreken? 

• Waarom vraagt Boaz tien mannen er bij? 

• De bedoeling van Naomi was dat Ruth met Boaz trouwde. Boaz geeft echter eerst de 

andere losser de gelegenheid om te lossen.  Voor Boaz staat de uitslag niet per definitie 

vast. Wat vind je daarvan? Doorkruist hij daarmee niet Gods plannen? 

• Het lijkt er op dat de andere losser kiest voor zijn eigen belang en alleen aan zichzelf 

denkt. Waarom? 

• Wat vind je van het gedrag van de andere losser? 

• Wat zegt Boaz om Ruth tot zijn vrouw te nemen? Waarom gebruikt hij deze 

woorden? 

• Boaz lijkt in deze geschiedenis op de Heere Jezus. Kun je aangeven waarom? 

• Waarom worden de namen van Lea, Rachel, Perez en Thamar hier genoemd? 

• Bij de felicitaties worden ook zegenwensen uitgesproken. Wat vind je er van dat hen 

veel kinderen worden toegewenst? 

 

Wat betekent dit voor jou? 

• Het lijkt bij de lossing compleet de verkeerde kant op te gaan. Ironisch genoeg komt 

deze tegenslag voort uit de oprechtheid van Boaz. Hoe is dat in jouw leven? Kun je 

soms maar beter iets verzwijgen of moet je altijd de complete waarheid vertellen en 

oprecht zijn? 

• Herken je het gedrag van de  andere losser in jouw eigen leven? Zijn er momenten dat 

je eerder kies voor eigen belang? Wat doet dat met je? 

• Wat vind je van de opofferende liefde van Boaz in relatie tot de opofferende liefde 

van Christus? Heb je daar zelf wel eens iets van ervaren?  

• Kun je pas getrouwden toewensen dat ze maar veel kinderen mogen krijgen? Of moet 

je daar voorzichtig mee zijn? 



• In dit hoofdstuk wordt er gesproken over Perez, een kind van Juda en Thamar. Het 

werd geboren uit hoererij. Toch is het een voorouder geworden van de Heere Jezus. 

Wat leer jij hieruit voor je persoonlijke leven? 

 

OM TE ZINGEN 

 

 Psalm 126: 3 


