Ruth
Algemeen
Het boek Ruth behoort tot de “megillot” (de vijf feestrollen) die op bepaalde feesten werden
voorgelezen in de tempel. De vijf feestrollen zijn: Hooglied, Ruth, Klaagliederen, Prediker en
Esther. Het boek Ruth werd voorgelezen op het Oogstfeest (huidige Pinksterfeest).
Tijdvak
De geschiedenis van het boek speelt zich af in de tijd van de Richteren, toen er een hongersnood
heerste ( verg. Richteren 6:4) tussen 1220 en 1050 VC.
Ruth 1:1 zegt: “In de tijd dat de rechters het volk leidden, brak er een hongersnood uit in het
land. Een man trok daarom met zijn vrouw en zijn twee zonen weg uit Betlehem in Juda, om een
tijdlang in de vlakte van Moab te gaan wonen”.
Het waren donkere tijden voor het volk Israël. God had het volk Israël het beloofde land
geschonken. Hij had zo’n verlangen om hen een tijd van vrede en rust te geven, maar het volk
luisterde niet naar zijn God. Het volk ging zijn eigen weg, ze vonden het belangrijker om
zelfstandig hun geluk op te bouwen dan met God te leven en Hem te vertrouwen.
Hoezeer de leiders van het volk hun best ook deden het volk tot inkeer te brengen, het was een
moeilijke tijd. Het was een tijd waar “iedereen deed wat goed was in eigen ogen” (Richteren
17:6 ; 21:25). Het boek Ruth speelt zich af in deze donkere periode. Het is een klein bijbelboek
dat te midden van deze donkere periode een lichtpuntje wil zijn.
Schrijver
De schrijver van het boek Ruth is niet met zekerheid vast te stellen. De tijd van het op schrift
stellen van het boek moet worden gesteld ná het tijdvak van de Richteren (Richteren 1:1 geeft
immers aan dat deze periode verleden tijd is), maar waarschijnlijk vóór de geboorte van koning
Salomo, want de stamboom in Ruth 4:22 wordt afgesloten met David.
Hieruit kan worden afgeleid dat de schrijver van het boek Ruth een tijdgenoot van David is
geweest. De Talmoed (Joodse commentaar) en vele andere bijbeluitleggers wijzen Samuël aan
als de schrijver van het boek.
Echtheid





De Talmoed wijst het boek aan als gezaghebbend.
De schrijver had er geen enkel belang bij de geschiedenis van een heidense vrouw op te
schrijven. Nergens wordt de glorie van het volk Israël vertelt, veeleer herkennen we in
deze geschiedenis God, die een voorkeur heeft voor wat dwaas en zwak is voor de
wereld.
De geloofwaardigheid van het boek wordt ondersteund door het geslachtsregister in Mat.
1:5 waar ook Ruth, Boaz, Obed en Isaï in voorkomen.
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Boodschap
Het is bijna niet te geloven dat te midden van de egoïstische, eigen gerichte dagen van de
richters, deze prachtige liefdesgeschiedenis kon plaatsvinden, waarin Gods genade en liefde
centraal staan.
Een bijzondere geschiedenis waarin God twee arme, eenzame, weduwen uitkiest waaruit later het
huis van David en de Messias, de Redder en Verlosser, zullen voortkomen.
Verder zien we Gods genade en goedheid, die zich niet laat binden door ras of volk, maar die
door elkeen wil werken en elkeen die op Hem vertrouwen wil gebruiken.
Het boek Ruth is een prachtig boek, het is een boek van hoop, geloof en genade. Dit boek leert
ons hoe we mogen omgaan met een geestelijk duistere periode. Het is een boek dat ons laat zien
dat God alles in Zijn hand heeft en ons nooit in de steek laat.
Indeling
Het boek Ruth is als een toneelstuk waarbij elk hoofdstuk een bedrijf is:





Hoofdstuk 1: Tranen
Hoofdstuk 2: Zwoegen
Hoofdstuk 3: Vertrouwen
Hoofdstuk 4: Gejuich

Het begint met begrafenissen, maar eindigt met een bruiloft. Het begint met Naomi’s verbittering
maar eindigt met haar vreugde. Het begint met de eenzaamheid van Ruth, maar eindigt met Gods
onvoorwaardelijke liefde.
Het boek Ruth is een boek dat vertelt van Gods genade, meeleven en liefde.
Bijzondere kenmerken
De geschiedenis van de losser:
God komt op voor het recht van de zwakken. Gods wet had erin voorzien dat wanneer een jonge
vrouw weduwe werd het meest naaste familielid voor deze weduwe moest zorgen. Deze
wetsbepaling door God kan je lezen in Lev. 25:23-55 en vinden we praktisch toegepast in Ruth
hoofdstuk 4
Dit is een prachtig beeld van de zondige mens die in eigen kracht Gods wet niet kan houden, die
aan God ongehoorzaam is geworden en in wezen alleen is komen te staan. Maar Jezus is naar ons
toegekomen. Hij is ons naaste familielid die Zijn leven voor ons gegeven heeft. Hij is de ware
(ver)losser!
Vergelijking Boaz en Jezus:
Boaz:
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Hij was een naast familielid van Ruth.
Hij was in de mogelijkheid om de losprijs te betalen.
Hij had een diep verlagen om de losprijs te betalen en hierdoor Ruth voor zich te winnen.

Jezus:




Hij is mens geworden om één van ons te zijn.
Hij was zonder zonde en kon de prijs van de zonde betalen.
Hij heeft Zijn leven voor ons gegeven.

” We hebben geen hogepriester die niet kan meevoelen met onze zwakheden, maar een, die in
alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen.” (Hebr. 4:15)
De geschiedenis van Ruth:
Ruth, die niet behoorde tot het uitverkoren volk van God, is beeld van de christenen uit de
heidenen. Zie Rom. 9:25-26.
Net als Ruth, de verloren zondaar die buiten Gods gezin stond en geen mogelijkheid had om God
te leren kennen, zo was ook de gemeente, zo waren ook wij. God echter is naar ons toegekomen,
Hij heeft voorzien in een mogelijkheid om deel te zijn van Zijn gezin en Zijn genade.

Gespreksvragen:
Algemene vragen








Wat staat er in het gedeelte?
Wat kun je leren van God (Vader – Zoon – H. Geest)?
Wat staat er over de mens?
Zoek een na te laten zonde.
Vind je ook een te volgen voorbeeld?
Iets wat je aanspreekt?
Wat doe je ermee in de praktijk?

Ruth 1






Waarom zijn Elimelek en Noömi gevlucht uit Betlehem? Was dit wijs ? Lees ook
Deutronomium 23:3-6.
Elimelek en Noömi zijn gevlucht om hun zonen een betere toekomst te geven. Is het
allemaal beter gegaan? Wat is er ondertussen gebeurt? Waarom denk je dat dit gebeurt is?
Ruth en Orpa willen mee met Noömi. Waarom wil Noömi dit niet?
Waarom gaat Ruth mee met Noömi (16-18)? Probeer de achterliggende boodschap te
begrijpen.
Hoe is de houding van Noömi wanneer ze weer in Betlehem aankomt?
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Beschrijf Gods bijzondere leiding in dit hoofdstuk.
Wat doet Boaz ten opzichte van Ruth ( 4-13)?
Wat doet Ruth ten opzichte van Boaz (13-18)?
Beschrijf de verandering in het leven van Noomi (18-23)?
Wat kan je uit dit hoofdstuk leren van Gods trouw?

Ruth 3






Ruth bereidt zich voor om Boaz te ontmoeten. Verzen 1 tot 5 beschrijven hoe ze dit doet
en wat dit zou betekenen.
Ruth geeft zich over aan Boaz (6-9). Hoe doet ze dit? Wat zou dit betekenen?
Wat is de houding van Boaz? Wat kunnen we hiervan leren?
Wat moet Ruth nu doen (16-18)?
Welke vragen komen in je op wanneer je dit hoofdstuk leest?
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Hoe treedt Boaz op als losser? (1-10)
Wat is de prijs van de lossing?
Hoe waren Ruth en Boaz tot zegen voor anderen (13-17) ?
Hoe kunnen wij tot zegen van anderen zijn?
Wat heb je uit het boek Ruth persoonlijk geleerd?
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