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Boek 
Leidraad in deze module is het boek “Van Jozua tot Salomo” van dr. Jochem Douma 

https://www.bookmatch.nl/studieboeken/9789043510998-Van-Jozua-Tot-Salomo 

 

 
 

I Inleiding  

Rechters en Ruth vormen één geschiedenis, waarin tegenover het chaotische leven in de (laatste) 

periode van Rechters de opbloei staat van een familie uit Betlehem, die ten dode scheen 

opgeschreven. 

 

Het lijden van Noömi moeten we niet proberen te verklaren. We hebben daarover te weinig 

gegevens. Onze aandacht wordt juist gericht op het overwinnen van dit lijden. Jahwe opent haar 

ogen voor nieuwe levenskansen en schenkt haar die kansen door de lossing van Boaz en zijn huwelijk 

met Ruth. 

 

De opbloei van het leven van Noömi en Ruth vindt plaats binnen de samenleving van Betlehem. Dat 

is het hoofdthema van het boek Ruth. Niet alleen Ruth, maar ook de samenleving laat zien wat trouw 

en liefde kunnen uitwerken  in het individualistische tijdperk van Rechters. 

 

Dit thema ontvangt een bijzondere verdieping, omdat de geschiedenis van de familie Elimelech 

verstrengeld blijkt te zijn met die van het voorgeslacht van koning David. De aandacht verschuift 

daardoor aan het slot van het boek van Elimelech naar Boaz en Ruth als de ouders van Obed, de 

voorvader van David. 

 

Wanneer we het boek Ruth lezen in het licht van he Nieuwe Testament vraagt om meer dan een 

christologische uitleg. Het laat zien hoe ook de Vader en de Heilige Geest werkzaam waren in de 

leiding van de geschiedenis en in het laten opbloeien van geloof, liefde en trouw in de samenleving. 

 

 

 

https://www.bookmatch.nl/studieboeken/9789043510998-Van-Jozua-Tot-Salomo
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II Inhoud module 

De opzet van deze module is dat we de bijbelstof verdelen over vier bijeenkomsten. Als kerkelijke 
gemeente hebben we een project geadopteerd in Noord-Kameroen, dat de naam Boaz heeft 
gekregen. In de kerkdienst op 11 april 2021 hebben we stilgestaan bij Ruth 2 en bij dit project in 
Kameroen. De module sluiten we al met literatuursuggesties en een opsomming van liederen die 
bij het bijbelboek Ruth passen. Ook geven we verdere informatie over de samenwerking tussen de 
Immanuëlkerk en West Africa Mission in een project in Noord-Kameroen 

 

III Bijeenkomsten 

Bijeenkomst 1 Thema 1. Menselijke beslissingen en goddelijke leiding 

✓ We hebben in dit bijbelboek te maken met een aaneenschakeling van 
menselijke beslissingen. Zonder aandacht voor wat Jahwe op de 
achtergrond doet blijven die onbegrijpelijk. Slechts tweemaal is er 
sprake van een rechtstreeks ingrijpen van Jahwe (Ruth 1:6 en Ruth 
4:13) 

✓ Anders dan in het boek Rechters is er van opvallende goddelijke 
wonderen geen sprake en lijkt het alleen over menselijke plannen en 
stappen te gaan (2:3 en 3:1vv en 3:12 en Ruth 4:1vv) 

✓ In het boek Ruth treffen we geen gebeden aan, waarin Jahwe om 
uitredding wordt gevraagd. Wel is men zich bewust dat van Jahwe 
Redding, tegenspoed en zegen afkomstig zijn (1:8, 2:12, 1:21, 2:19v, 
3:10 en 4:11v) 

✓ Het boek geeft een kort en afgerond bestek van een familie-
geschiedenis. Daarin wordt helder dat Jahwe in de vaak droevige tijd 
van de Rechters zijn verbond met Israël niet is vergeten en werkt aan 
een betere toekomst 

✓ Onder de menselijke beslissingen trekt vooral een voorstel van Noömi 
onze aandacht. Zijn raadt Ruth aan om Boaz te benaderen als hij op de 
dorsvloer ligt (3:3 vv) 

✓ Haar verzoek: ‘spreid uw vleugel uit over uw dienares’ (3:9) is niets 
minder dan een vraag aan de losser Boaz haar ook tot vrouw te 
nemen 

✓ Via de menselijke wijsheid van Noömi, Ruth en Boaz komt het tot een 
ontknoping van de geschiedenis waarin Jahwe zo duidelijk zijn hand 
heeft 

Bijeenkomst 2 Thema 2 – Familietrouw en gastvrijheid 
 

✓ De geschiedenis van een familie, die uit nood naar Moab is 
uitgeweken, geeft er blijk van hoe sterk de familieband kan zijn 

✓ Op een bijzondere manier blijkt dat uit het gedrag van Ruth, die haar 
leven verbindt aan dat van haar schoonmoeder. Zij trekt mee naar een 
voor haar onbekend land met weinig perspectieven 

✓ Boaz zelf is een voorbeeld van de oprechte Israëliet, die in zijn houding 
tegenover Ruth en haar schoonmoeder laat merken dat de 
vreemdeling en de weduwe hem ter harte gaat (Leviticus 19:9 en 
Deut. 24:19vv). Ook voldoet hij aan zijn verplichting om te lossen 

✓ Er zijn ook andere oudtestamentische voorbeelden van het tonen van 
gastvrijheid. De ontvangst door Abraham van de drie mannen die de 
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geboorte van Isaak aankondigen (Gen. 19:1vv), de gastvrijheid die 
Mozes in Midjan werd bewezen (Ex. 2:15vv), de ontvangst die de 
verspieders bij Rachab kregen (Jozua 2:1vv) 

✓ Hoe belangrijk de gastvrijheid is, lezen we in Hebreeën 13:2: ‘Houd de 
gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten 
engelen ontvangen” 

✓ Zelfs uit de verhalen over de schending van de gastvrijheid kunnen we 
opmaken hoeveel belang men hechtte aan die gastvrijheid (Gen. 19:8 
en Recht. 19:24) 

✓ Het is opvallend dat de sociale relaties tussen de mensen in Betlehem 
beter waren dan in de (laatste) tijd van de Rechters  doorgaans het 
geval was 

✓ De gemeenschap weet feest te vieren en aan een geïntegreerde 
buitenlandse vrouw van harte de zegen van Jahwe toe te wensen 

 
Kerkdienst op 11 april 2021 
Kerkdienst, waarin Ruth 2 centraal staat en ook uitleg is gegeven over het 
voedselproject Boaz in Kameroen, dat door onze gemeente wordt gesteund 
https://www.youtube.com/watch?v=Ul73jwVV5ak  
Liturgie en kinderwerkblad 
https://www.gkvdelft.nl/nl/node/2530  

Bijeenkomst 3 Thema 3 – Op weg naar koning David 

✓ Ruth vertelt een verhaal met een climax. Deze ontknoping betekent 
allereerst een doorbraak voor de familie van Elimelech. Zijn naam en 
die van zijn zoon Machlon blijven in stand door de lossing van het stuk 
land, dat eens aan Elimelech toebehoorde. Het eerste kind van de 
losser Boaz en Ruth zal het bezit van Elimelech overnemen. Via hem 
zal de naam van Elimelecht en zijn zoon onder Israël in stand blijven 
(4:10) 

✓ Het is duidelijk dat de lossing door Boaz aan Noömi een goede 
levensavond bezorgt. Leeg keerde ze terug (1:21), maar haar handen 
worden weer gevuld 

✓ De ontknoping van het boek Ruth vertelt ons allereerst dat het leven 
van Noömi weer fleur ontvangt door de geboorte van dit kind. Aan 
haar lijdensweg is een einde gekomen 
Nergens in Ruth wordt een verklaring gegeven van Noömi’s lijden. Het 
‘waarom’ ervan blijft onbesproken. Wel wordt ons inzicht gegeven in 
de wijze waarop Noömi haar vertrouwen in Jahwe terugkrijgt (2:20) 

✓ We moeten niet van Noömi’s levensherstel een bijzaak maken, die 
slechts dient als middel tot het eigenlijke doel van het verhaal, 
namelijk om de weg te laten zien die Jahwe baant naar koning David 

✓ We gaan niet van een bijzaak naar de hoofdzaak, maar van een eigen 
doel (levensherstel na lijden in een Israëlitische familie) naar een 
verdieping ervan 

✓ Het verrassende is dat het verhaal over Noömi’s levensherstel extra 
diepte krijgt door het huwelijk tussen Boaz en Ruth. 

✓ Jahwe gaat zijn eigen weg vanaf Peres (Gen. 38:29v) naar David en 
vervlecht de geschiedenis van Boaz met die van de familie Elimelech, 
waarin de Moabitische Ruth haar plaats had ontvangen 

✓ Evenals in de geschiedenissen van de aartsvaders spelen ook hier een 
hongersnood, kinderloosheid, de bereidheid naar een vreemd land te 

https://www.youtube.com/watch?v=Ul73jwVV5ak
https://www.gkvdelft.nl/nl/node/2530
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trekken (Abraham en Ruth), het nemen van initiatief door vrouwen en 
de bescherming van vrouwen die lastig gevallen worden 

✓ In de opbloei van het leven binnen het geslacht van Elimelech wordt 
de deur geopend naar koning David. Het boek Ruth laat het stille werk 
zien van Jahwe, die in de Rechterstijd zijn trouw toon aan de familie 
van Elimelech, maar tegelijk werkt aan de komst van koning David. Het 
boek Ruth maakt duidelijk dat Jahwe bezig is de vacature te vervullen, 
nadat het boek Rechters heeft laten zien dat er een koning moest 
komen 

Bijeenkomst 4 Thema 4 – Op weg naar het Nieuwe Testament 

✓ De enige passages in het Nieuwe Testament die ons aan het boek Ruth 
herinneren zijn de geslachtsregisters uit Matteüs 1 en Lucas 3:23vv. 
De betekenis ervan is duidelijk. Zij vermelden immers het voorgeslacht 
van Jezus uit de stam van Juda 

✓ Ook Ruth en Rachab worden vermeld. Dit gegeven onderstreept nog 
weer eens dat God op zijn eigen wijze de weg gebaand heeft naar de 
verlosser Jezus Christus. Het komt niet aan op ‘zuiver’ Israëlitisch 
bloed, ook niet op moreel onbesproken figuren, maar op Gods 
verkiezing. Vanaf Juda tot David schakelde Hij drie niet-Israëlitische 
vrouwen in (Tamar, Rachab en Ruth) 

✓ Boaz is als ‘losser’ een type of voorbeeld van Jezus’ verlossingswerk 
genoemd. Evenals door Boaz de naam en de plaats van Elimelech en 
zijn geslacht in Israël bewaard werden, zou Christus de naam van de 
zijnen en hun erfdeel voor altijd herstellen 

✓ De vraag is of het juist is om hem type van Christus te noemen. Het 
Nieuwe Testament gebruikt het woord ‘type’ voor gebeurtenissen die 
ons tot een waarschuwend voorbeeld strekken (1 Kor. 10:6) of men 
spreekt over boorbeelden die ons tot navolging kunnen strekken (Fil. 
3:17 en 2 Tess. 3:9). Maar in zulke gevallen is men een voorbeeld voor 
anderen en niet een voorbeeld (type) van een Ander (Christus) 

✓ De inhoud van Ruth komt in het licht van het Nieuwe Testament ook 
beter tot haar recht wanneer we niet alles concentreren op de komst 
van David en op die van Jezus Christus 

✓ Een eenzijdig christocentrische uitleg richt gemakkelijk alle aandacht 
op het slot van Ruth, maar vergeet dat er meer thema’s in Ruth 
nieuwtestamentisch gelezen kunnen worden 

✓ Het is verrijkend bij de lezing van het Oude Testament het werk van de 
Drieënige God voor ogen te hebben. Het laat zien hoe ook de Vader en 
de Heilige Geest werkzaam waren in de leiding van de  geschiedenis 
en in het laten opbloeien van geloof, liefde en trouw in de 
samenleving 
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IV Boeken en literatuur over het bijbelboek Ruth 

 

1). Joshua, Judges and Ruth for Everyone – John Goldingay 

https://www.hertog.nl/artikel/9780281061280/z/?sqr=goldingay%20ruth&  

2). Ruth – dr. F. van Deursen 

https://www.tweedehandschristelijkeboeken.nl/winkel/kind-jeugd/leesboeken/ruth-f-van-deursen/  

3). Onderweg – 20 bijbelstudies over het leven van Ruth – Henk Stoorvogel 

https://clcnederland.com/product/onderweg-met-ruth-henk-stoorvogel-9789043527965 

4). Jozua, Richteren, Ruth, 1 Samuël – Bijbelverklaring 

https://www.hertog.nl/artikel/9789077651032/z/?sqr=ruth&  

5). Liefde geneest – het verhaal van Ruth opnieuw verteld – W. Dekker 

https://www.tweedehandschristelijkeboeken.nl/winkel/geloofsopbouw/liefde-geneest-verhaal-ruth-

opnieuw-verteld-w-dekker/  

6). De boodschap van Ruth – David Atkinson 

https://www.tweedehandschristelijkeboeken.nl/winkel/boeken-bij-de-bijbel/boodschap-ruth-

vleugels-om-schuilen-david-atkinson/  

7) Ongeschokt – het leven van Ruth – Francine Rivers 

https://bookfish.nl/boek/ongeschokt-het-verhaal-van-ruth/  

8). Bijbelboek Ruth  

https://bijbel.eo.nl/inleiding-bijbelboeken/inleiding-op-ruth  

 

V Samenwerking GKv Delft en West Afrika Missie (WAM) 
 

1). West-Afrika Mission | Verre Naasten  

Dit is een regionaal samenwerkingsverband van kerken in de regio Zuid- en Noord-Holland, gericht 

op het ondersteunen van mission in West-Afrika. Op deze pagina vindt u meer informatie (historie, 

organisatie en bestuur, ANBI) over West-Afrika Mission | Verre Naasten, maar ook over de 

ondersteunde partners en projecten in West-Afrika. Klik hieronder voor meer informatie over een 

specifiek onderdeel. 

https://verrenaasten.nl/west-afrika-mission  

2). Nieuwsberichten en materialen voor kerken 

https://verrenaasten.nl/west-afrika-mission/nieuws-en-materiaal-voor-kerken  

3). Projectbrief BOAZ over het project dat de GKv Delft adopteert in Noord-Kameroen 

Projectbrief BOAZ - 

mission dienst Delft - 11 april 2021.pdf
 

4). Partners en projecten in West-Afrika 

https://verrenaasten.nl/west-afrika-mission/partners-en-projecten  

5). Kameroen 

https://verrenaasten.nl/kameroen  

VI Liederen bij het bijbelboek Ruth 
Op www.kerkliedwiki.nl staan ruim 20 liederen die bij het bijbelboek Ruth passen. 

https://kerkliedwiki.nl/Ruth  

Ook een zoektocht op Youtube levert een aantal liedjes, filmpjes en animaties op over dit bijbelboek. 

https://www.youtube.com/results?search_query=Ruth+en+naomi  

 

https://www.hertog.nl/artikel/9780281061280/z/?sqr=goldingay%20ruth&
https://www.tweedehandschristelijkeboeken.nl/winkel/kind-jeugd/leesboeken/ruth-f-van-deursen/
https://clcnederland.com/product/onderweg-met-ruth-henk-stoorvogel-9789043527965
https://www.hertog.nl/artikel/9789077651032/z/?sqr=ruth&
https://www.tweedehandschristelijkeboeken.nl/winkel/geloofsopbouw/liefde-geneest-verhaal-ruth-opnieuw-verteld-w-dekker/
https://www.tweedehandschristelijkeboeken.nl/winkel/geloofsopbouw/liefde-geneest-verhaal-ruth-opnieuw-verteld-w-dekker/
https://www.tweedehandschristelijkeboeken.nl/winkel/boeken-bij-de-bijbel/boodschap-ruth-vleugels-om-schuilen-david-atkinson/
https://www.tweedehandschristelijkeboeken.nl/winkel/boeken-bij-de-bijbel/boodschap-ruth-vleugels-om-schuilen-david-atkinson/
https://bookfish.nl/boek/ongeschokt-het-verhaal-van-ruth/
https://bijbel.eo.nl/inleiding-bijbelboeken/inleiding-op-ruth
https://verrenaasten.nl/west-afrika-mission
https://verrenaasten.nl/west-afrika-mission/nieuws-en-materiaal-voor-kerken
https://verrenaasten.nl/west-afrika-mission/partners-en-projecten
https://verrenaasten.nl/kameroen
http://www.kerkliedwiki.nl/
https://kerkliedwiki.nl/Ruth
https://www.youtube.com/results?search_query=Ruth+en+naomi

