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In het klein, in het groot 

 

 Ruth 4:18-22 

 

Jij weet natuurlijk wie jouw opa en oma zijn. Maar hoe ver gaat jou kennis over je familie 

terug. Mensen uit andere culturen, waarin families heel belangrijk zijn, zijn soms verbaasd dat 

wij zo weinig weten over de geschiedenis van onze familie. Ook in de Bijbel zijn 

familiekronieken heel erg belangrijk. En één familie is daarbij het allerbelangrijkst. 

 

Had het boek Ruth eigenlijk niet Naomi moeten heten? Verrassend toch dat er staat: aan Naomi 

is een zoon geboren? God zorgt voor Naomi. Dat is Zijn genade en trouw. Maar wat in het 

klein geldt, doet Hij ook in het groot. Het kind heet Obed. Hij is de vader van Isaï. En uit Isaï 

komt koning David. En die naam is verbonden aan de Zoon van David. 

 

Bijbelgedeelte 

 

18 Dit nu zijn de geboorten van Perez: Perez gewon Hezron; 

19 En Hezron gewon Ram; en Ram gewon Amminadab; 

20 En Amminadab gewon Nahesson; en Nahesson gewon Salma; 

21 En Salmon gewon Boaz, en Boaz gewon Obed; 

22 En Obed gewon Isaï; en Isaï gewon David.  

 

Kerngedachte 

 

Saul moet nog koning worden, maar hier lees je de naam van David al. Hoe donker deze tijd 

ook is, God bereid het koningshuis van David voor. En uit deze geslachtslijn wordt de Heere 

Jezus geboren. In stamboom van Jezus Christus kom je dezelfde namen weer tegen. Zondaren, 

heidenen; Jezus’ wil eruit geboren zijn. Zo is Hij de Zaligmaker van zondaren. 

 

Bijbelstudievragen 

 

• Hoe ga jij om met geslachtsregisters in de Bijbel? Welke gedachten heb jij daarbij? 

Waarom staan ze eigenlijk in de Bijbel, denk je? Waarom eindigt Ruth ermee? 

• Lees Ruth 1 vers 1 (het eerste vers) en Ruth 4 vers 22 (het laatste vers). Wat heeft dit met 

elkaar te maken? Wat zegt dit over de manier waarop God Zijn plan uitvoert? 

• Hoe past Ruth in het bredere verhaal van Gods weg met Zijn volk Israël? 

• Lees Mattheüs 1 vers 1 tot 16. Dit is de familielijn van de Heere Jezus. Je komt ook de 

naam van Ruth tegen. Kijk eens naar al deze namen. Wat weet je over hen? Wat zegt 

dit over de Heere Jezus? 

• In het klein zorgde God voor een losser voor Naomi en Ruth. In het klein deed de Heere 

dit, maar ook in het groot. Hoe zie je dit in deze familiekronieken terug? 

• Thamar (Ruth 4:12), Rachab en Ruth waren eigenlijk heidense vrouwen. Wat zegt dit 

over Christus? 

 

 



Wat betekent dit voor jou? 

 

• Lees Mattheüs 1 vers 1. Met Abraham begon God een nieuw begin. Met David ook. 

Jezus Christus is Zoon van Abraham en David. Wat betekent dit voor jou? Wat betekent 

deze familielijn in de geschiedenis van Israël voor jou? Lees daarbij ook Genesis 12 vers 

3. 

• Ruth werd door de Joden gelezen met Pinksteren. Het feest van de eerstelingen. 

Pinksteren is het begin van de wereldwijde kerk. Probeer hier over na te denken. Wat 

zegt dit jou? Ruth was een eersteling. De volle oogst volgt als Jezus terugkomt. Hoor jij 

ook bij de oogst? 

• Lees nu heel het boek Ruth nog een keer in zijn geheel door. Vertel dan het verhaal in 

eigen woorden na en vul elkaar aan. Wat is het mooiste dat jij ontdekt hebt? Wat zegt 

dit over jouw eigen leven? 

• Wat heeft Ruth jou persoonlijk geleerd over God en de Heere Jezus? 

 

Suggestie om te zingen 

 

 Psalm 89 

 


