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Ruth 2 en Ruth 3 

Gemeente van Christus, mensen van God, 

‘Vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u 

gaat zal ik gaan, waar u slaapt zal ik slapen; uw volk is mijn volk en uw God is 

mijn God. Waar u sterft, zal ik ook sterven en daar zal ik begraven worden. 

Alleen de dood zal mij van u scheiden en anders mag de HEER met mij doen wat 

Hij wil’. Met deze krachtige belofte keert Ruth, de Moabitische, met haar 

schoonmoeder Naomi terug naar Bethlehem. Ze kwamen in Bethlehem aan bij 

het begin van de gersteoogst. Zo eindigt het eerste hoofdstuk van het boek 

Ruth.   

Wat met Pasen gezaaid is wordt met Pinksteren geoogst. In het jodendom is 

Pinksteren immers een oogstfeest : het Wekenfeest. Na het opstaan van Naomi 

in Moab gloort er nieuwe hoop in Bethlehem. Daar is de gersteoogst net 

begonnen. Een nieuwe hoofdrolspeler wordt voorgesteld. Niet zomaar de eerste 

de beste, maar uit de familie van Elimelech. Zijn naam is Boaz. ‘In hem is kracht’ 

betekent die naam. Ruth gaat aren lezen achter iemand bij wie zij genade vind. 

Bij toeval valt haar toe het velddeel dat van Boaz was. 

In Leviticus 23 : 15-22 wordt het Wekenfeest besproken. Met het uitdrukkelijke 

voorschrift om iets van de oogst – de rand van de akker – te laten liggen voor de 

armen en de vreemdelingen. In Richteren 19 hebben we gehoord hoe slecht er in 

de dagen van de rechters met vreemdelingen werd omgegaan. Wat de vraag 

oproept hoe deze Boaz zal handelen.  

‘Ruth, de Moabitische, zei tegen Naomi : ‘Ik wil graag naar het land gaan om 

aren te lezen bij iemand die mij goed gezind is’. ‘Uw volk is mijn volk, uw God is 

mijn God’, heeft Ruth gezegd. Zij heeft in Moab het woord van deze God gehoord 

en weet hoe het er aan toe gaat in zijn volk : ‘Wanneer je de oogst van het land 

maait zul je niet volledig de rand van het veld afmaaien. Wat je nog oplezen kunt 

na het maaien zul je laten liggen voor de arme en de vreemdeling. Welnu, Ruth 

is een arme en een vreemdeling tegelijk.   

Ruth gaat en leest aren in een veld achter de maaiers. ‘Bij toeval kwam zij op 

akker van Boaz, het familielid van Elimelech’. Er staat niet dat de HEER het zo 

wilde. Er staat dat het toeval het wilde dat Ruth op het veld van Boaz belandt. 

Daar vallen de aren haar toe en volgt de ontmoeting en het gesprek met Boaz. 

Ruth valt op haar knieen en buigt ter aarde neer. ‘Waarom bent u zo vriendelijk 

voor mij ? U behandelt mij goed, terwijl ik toch maar een vreemdeling ben ?’.  

Boaz spreekt de geloofstaal van zijn volk. Hij roept herinneringen op aan 

Abraham, de aartsvader van Israel, die gehoor gaf aan een stem en uit het land 

van zijn geboorte trok. En aan Rebekka, de aartsmoeder van Israel, die zich 

geroepen voelde haar moederhuis te verlaten. Het is alsof die oude droom van 

Jesaja werkelijkheid wordt : ‘Een volk dat u niet kende, zal tot u komen, Israel, 

ter wille van de Heer, uw God’.  



‘Moge de HEER je daarvoor rijkelijk belonen – de HEER, de God van Israel, onder 

wiens vleugels je bent komen schuilen’, antwoord Boaz. Met als tegenantwoord 

van Ruth : ‘U bent goed voor mij, Heer. U biedt mij troost en spreekt me moed 

in, terwijl ik niet eens bij u in dienst ben’. 

Inmiddels zijn we enige maanden verder. De oogsttijd is voorbij en Ruth zit weer 

zonder werk. Hoelang zouden ze het kunnen volhouden met het door Ruth 

verzamelde graan ? Naomi bedenkt een slim plan. Ze stuurt Ruth naar de 

dorsvloer van Boaz in een zwoele nacht, die hij daar doorbrengt om zijn gedorste 

graan voor diefstal te behoeden. Zij gebaad, geolied op haar paasbest. Hij in 

opperbeste stemming vanwege een goede oogst. 

Ellen van Wolde, auteur van een prachtig boek over Ruth, heeft het bijbelboek 

Ruth vergeleken met een zandloper. We zijn nu aanbeland bij het middelpunt 

van de zandloper. De kern van het verhaal. Het eerste hoofdstuk bestreek meer 

dan 10 jaren in Moab en Israel. Het tweede hoofdstuk bestreek enkele maanden 

gerst-en tarweoogst in en rond Bethlehem. En  nu in het derde hoofdstuk gaat 

het om een nacht op de dorsvloer van Boaz. Straks in het vierde hoofdstuk 

waaieren we weer uit naar de stadspoort. Naar de tijd van de zwangerschap en 

de geboorte en via het geslachtsregister naar de geschiedenis van heel Israel.    

Zo zorgvuldig de verteller zijn verhaal opbouwt, zo zorgvuldig gaat hij ook om 

met de personen in het verhaal. Is het niet prachtig om te zien hoe Naomi heel 

ongemerkt onder invloed van Ruth aan het veranderen is ? Ruth heeft haar 

schoonmoeder laten zien, dat een mens niet alles van God of van de ander moet 

verwachten, maar ook zelf stappen moet durven nemen. Ruth is een vrouw met 

lef. Zij gaat daarbij verder dan de NBV-vertaling voor waar wil hebben. Het 

Hebreeuws laat er geen misverstand over bestaan. Ruth kleed zichzelf uit aan de 

voeten van Boaz en gaat liggen wachten op de dingen die komen gaan. Daarmee 

wordt de scene veel bloter en erotischer dan de NBV-vertaling voorschildert. 

Ruth geeft zich bloot in de uiterste kwetsbaarheid van haar naaktheid en wacht 

af. Daar is moed voor nodig. 

Als Boaz wakker schrikt middenin de nacht ligt daar een naakte vrouw aan zijn 

voeten. Wie ben jij ? vraagt hij. ‘Ik ben het, Ruth, zei ze. ‘Laat me bij u schuilen 

want u kunt voor ons als losser optreden’. Zoals Ruth Naomi had voorgeleefd om 

behalve de dingen te verwachten van God en de anderen, ook zelf stappen te 

ondernemen, zo dwingt ze Boaz om een keuze te maken. Jij bent een losser, jij 

kunt mij tot vrouw nemen en mijn aanwezigheid hier mag je duidelijk maken dat 

ik dat ook graag wil. Maar eerst moet jij de beslissing nemen of jij dat ook wilt. ‘ 

De liefde wint. De twee zijn aan elkaar gewaagd. Ze doen niet voor elkaar onder 

als het aankomt op moed, wil en doorzettingsvermogen. Iedereen heeft zijn 

stappen gezet en nu is er een punt bereikt dat zowel Naomi, Ruth en Boaz de 

beslissing uit handen moeten geven van de Allerhoogste. De spanning blijft er in 

tot het laatste, maar we mogen hopen op een goede afloop. Amen.  

 


