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Wat vooraf ging aan de komst van Jezus 

Naomi, Ruth en Boaz 

1. Inleiding. 

Een serie preken die we zijn begonnen begin september. Vorige keren sprak Hans over Saul en David, Jacob 
en Ezau. Jeanne over Mozes en daarvoor Henk over Noach. 

– Het Oude Testament lijkt het Nieuwe Testament nog al eens tegen te spreken. 

– God is onveranderlijk en één. De God van het OT en het NT is één en dezelfde. 

– Gods plan is verlossing uit slavernij/gevangenschap naar vrijheid/beloofde land. 

– Er is een steeds groeiende openbaring van God tot aan de komst van Jezus. 

Jezus komt in onze wereld, wordt mens/vlees, wordt één van ons, vereenzelvigt zichzelf met Zijn 
schepping – de mens. 

Jezus had 3 grote opdrachten. 

 Openbaren wie de Vader is: 

“Jezus zei tegen hem: "IK BEN de weg en de waarheid en het leven. Alleen door Mij kun je bij de Vader 
komen. Als jullie Mij kenden, zouden jullie ook mijn Vader kennen. Vanaf nu kennen jullie Hem en zien 
jullie Hem." 
Filippus zei tegen Hem: “Heer, laat ons de Vader zien. Dan zijn we tevreden.” Jezus zei tegen hem: “Nu 
ben Ik al zó lang bij jullie, Filippus, en ken je Mij nu nog niet? Als je Mij hebt gezien, héb je de Vader 
gezien. …” Johannes 14: 6 - 9 BasisBijbel 

“Het eeuwige leven is dat de mensen U kennen, de enige echte God, en Jezus Christus die U heeft 
gestuurd. Ik heb op aarde laten zien hoe machtig U bent. Zo heb Ik de taak gedaan die U Mij had 
gegeven.” Johannes 17: 3 - 4 BasisBijbel. 

 Herstel en genezing brengen. 

“De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te 
brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het 
herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te 
roepen.” Lukas 4: 18 - 19 NBV. 

 De mensheid verlossen. Aan het kruis riep Jezus: 

“ ‘Het is volbracht.’ Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.” Johannes 19: 30b NBV. 

2. Naomi, Ruth en Boaz. 

Laten we naar het verhaal luisteren van Naomi, Ruth en Boaz. 

Het verhaal speelt zich waarschijnlijk af rond de tijd van Gideon, 1250 voor Christus.1 

Dit boek werd jaarlijks hardop voorgelezen in synagogen tijdens het Joodse feest Sjawoeot (Pinksteren), 
waar ze de tarweoogst vierde.2 

Wat betekent dit voor mij? Wat kan ik van dit verhaal leren? Laat dit iets zien van Jezus? 

“Er brak hongersnood in het land. Elimelech en Naomi en hun twee zonen Machlon en Kiljon verhuizen 
naar Moab want daar was voedsel. 
Na een tijd stierf Elimelech. 
Hun zonen trouwden met Orpa en Ruth. Na ongeveer 10 jaar overlijden de twee zonen. 
Naomi, bleef toen alleen achter met haar twee schoondochters. 

                                                
1
 Smith, W. (1986). In Smith’s Bible Dictionary. Nashville: Thomas Nelson. 

2
 Custis, M. (2014). Ruth: Hope for the Marginalized (p. 7). Bellingham, WA: Lexham Press. 
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Toen hoorde Naomi dat de hongersnood voorbij was in Juda en besluit terug te gaan naar Bethlehem. 
Orpa en Ruth gaan aanvankelijk mee. Naomi zegt tegen hun: 

“Maar Naomi zei: “Ga nu maar terug, lieve dochters. Waarom zouden jullie met me meegaan? Ik krijg 
geen zonen meer met wie jullie zouden kunnen trouwen. Ga maar terug, want ik ben te oud om nog 
opnieuw te trouwen. En zelfs als ik vannacht nog een man had en zonen zou krijgen, dan kunnen jullie er 
toch niet op wachten totdat die volwassen zijn. 
Ga maar terug en trouw met een man. Anders komt daar nooit meer van. Ja, het is allemaal heel erg 
voor jullie, maar voor mij is het nog veel erger. Want de Heer is tegen mij.”  Ruth 1: 11 – 13 BasisBijbel. 

Orpa besluit om toch niet mee te gaan. 

“Maar Ruth antwoordde: “Vraag me alsjeblieft niet om je in de steek te laten. Want waar jij heen gaat, 
zal ik heen gaan. En waar jij zal slapen, zal ik slapen. Jouw volk is mijn volk en jouw God is mijn God.” 
 Ruth 1: 16 BasisBijbel. 

Samen reisden ze verder naar Betlehem. 

“Toen ze Betlehem binnen kwamen, raakte de hele plaats in rep en roer. De vrouwen zeiden: “Hé, dat is 
toch Naomi?” Maar Naomi zei tegen hen: “Noem mij maar geen Naomi (=‘mooi en vriendelijk’) meer. 
Noem mij voortaan maar Mara (=‘bitter’). Want de Almachtige God heeft mijn leven bitter gemaakt. 
Toen ik vertrok, had ik alles. Maar met lege handen heeft de Heer mij teruggebracht. Waarom zouden 
jullie mij Naomi noemen? Want de Heer is tégen mij. De Almachtige God heeft mijn leven bitter 
gemaakt.” Ruth 1: 19b – 21. 

We pauzeren even. 

– We zien 2 vrouwen. Ruth die toegewijd is aan Naomi. Die haar niet in de steek wil laten en met een 
vastberaden geloof in God. 

Die door dik en dun bij Naomi wil blijven en de God van Naomi wil dienen. 

“Jouw volk is mijn volk en jouw God is mijn God.” 

– Opmerkelijke dat Ruth dit besluit neemt ook al is het getuigenis van Naomi over God niet aantrekkelijk. 

“Want de Heer is tegen mij. De Almachtige God heeft mijn leven bitter gemaakt.” 

– Met andere woorden: God heeft mij in de steek gelaten, Hij heeft mijn man en twee zonen van mij 
afgenomen. 

– Naomi geeft God de schuld voor dit alles en Naomi is bitter geworden. 

– God heeft mij gestraft! 

3. Wat is jouw beeld van God? 

– Geloof jij dat God straft? Dat God tegenslagen in je leven brengt? 

– In onze cultuur wordt God verantwoordelijk gesteld voor de slechte dingen die in de wereld 
gebeuren. Een “daad van God”. De goede dingen, dat is geluk. 

– Is het kwaad Gods schuld? 

 Zo Zoon, zo Vader. 

“Als je Mij hebt gezien, héb je de Vader gezien. …” Johannes 14: 9b BasisBijbel. 

Jezus liet door Zijn leven zien wie de Vader is “liefde”. 

– Jezus die belooft ik zal altijd met je zijn. 

– Jezus die belooft dat hij vergeeft, ons leven wil vullen met overvloed. 

– God is goed! God is voor ons! 

– Niets wat jij en ik doen kunnen ons scheiden van de liefde van God. 

– Jezus die ons leert te vergeven, zoals Hij vergeeft, zeventig maal zeven. 

– Jezus genas de zieken, hij deed mensen uit de dood opstaan, hij bevrijdde mensen die gebonden 
waren door Satan. 

– Jezus heeft ziekte, dood, het kwaad overwonnen aan het kruis. 
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“Kom naar Mij als je moe bent. Kom naar Mij als je gebogen gaat onder het gewicht van je problemen! Ik 
zal je rust geven. Doe wat Ik je zeg. Leer van Mij. Want Ik ben vriendelijk en geduldig en bescheiden. 
Daarom zul je bij Mij innerlijke rust vinden.” Mattheüs 11: 28 – 29 BasisBijbel. 

 Is het kwaad Gods schuld? 

Het feit is dat toen God de wereld schiep en haar aan ons gaf, er geen rampen waren. Er was geen 
kwaad, geen pijn. Er was zelfs geen onkruid en er waren geen distels! En wij hadden de mogelijkheid om 
in deze zuivere staat te blijven leven, doordat God de wereld als een geschenk aan ons had gegeven… 
Maar toen, op een cruciaal moment, gaven we de heerschappij over aan iemand anders: Satan, de 
personificatie van het kwaad. … 
Toen we onze macht weggaven, deed het kwaad z’n intrede. 
Ziekte en dood, geweld en rampen kwamen de wereld binnen – niet vanwege een of ander verwrongen 
plan van God, maar omdat wij ervoor kozen om te geven aan Satan wat God aan ons had gegeven.3 

– Alles, inclusief de natuur zelf, werd ontregeld. 

– Heel veel problemen in de wereld zijn te herleiden tot het egoïsme van de mensen. 

– Van ons dus! 

– God zij dank heeft God ons niet aan ons lot overgelaten. Hij gaf de mensheid niet op!  

Daar in de tuin heeft God al een belofte gedaan! Ik zal jullie verlossen uit jullie gevangenschap en 
jullie vrijheid schenken. 

Dat was Gods plan, dat is Gods plan en dat zal altijd Gods plan zijn. 

“Maar een dief komt alleen maar om te stelen en te doden en te vernietigen. Ik ben gekomen om leven 
te geven en overvloed.” Johannes 10: 10 BasisBijbel. 

God kan onmogelijk de geneesheer zijn en de veroorzaker van ziekte. 

God kan onmogelijk ons vergeven en ons straffen. 

“Is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde; en is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort.” 
 Jakobus 1: 15 NBV. 

– De zonde brengt haar eigen vrucht voort, uiteindelijk de dood. 

 Wat betekent vergeving?  

– Vergeving is: de keuze maken om niet te straffen. 

“… Want Ik ben niet op aarde gekomen om mensen te veroordelen. Ik ben gekomen om mensen te 
redden.” Johannes 12: 47b BasisBijbel. 

“Daarom wilde Hij dat we door Jezus Christus zijn kinderen zouden worden. Hij had dat van tevoren al 
besloten. Want dat is wat Hij graag wil. Want als we zijn kinderen zijn, zullen we God ervoor prijzen dat 
Hij zo geweldig goed voor ons is. Hij gaf ons zijn Zoon, van wie Hij heel veel houdt. 
Daarmee heeft God laten zien hoe goed Hij voor ons is. Want door het bloed van zijn Zoon heeft Hij ons 
gered. Door zijn bloed kon Hij ons vergeven dat we Hem ongehoorzaam waren. Hij deed dat niet omdat 
we dat verdiend hadden, maar omdat Hij zoveel van ons houdt.” Efeziërs 1: 5 – 7 BasisBijbel. 

God heeft in onze hopeloze situatie ingegrepen. God is buitengewoon creatief om in de ellende, in onze 
moeite en pijn daar iets moois van te maken. 

“We weten dat God alles ten goede zal gebruiken voor de mensen die van Hem houden en die Hij volgens 
zijn plan geroepen heeft om bij Hem te horen.” 
 Romeinen 8: 28 BasisBijbel. 

4. Ruth en Boaz - God voorziet. 

Terug naar het verhaal van Naomi, Ruth en Boaz. 

Op een dag zei Ruth: Zal ik naar één van de akkers gaan om aren te verzamelen, die de maaiers laten 
vallen? 

                                                
3
 De kerk op maandagochtend – Jerry Cook – Hoofdstuk 6 U bent wat u gelooft. 
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– Er was een Israëlitische wet dat voorschreef dat de hoeken van de velden niet geoogst mochten 
worden. Ook de aren die gevallen waren, moesten achtergelaten worden voor de armen die het 
verzamelden. 

Ruth, ging toevallig naar de velden van Boaz. Hij was een rijke man en een familielid van Naomi. 

Boaz merkte Ruth op en geeft aan zijn arbeiders de opdracht wat extra granen te laten liggen zodat zij 
die kon oprapen en verzamelen. 

Toen Ruth thuis kwam met zoveel aren vroeg Naomi: Wie is er zo goed voor je geweest? Boaz. 

“Op een keer zei haar schoonmoeder Naomi tegen Ruth: "Het lijkt mij goed dat ik een man voor je zoek, 
zodat er voor je gezorgd wordt. Boaz, bij wie jij gewerkt hebt, is familie van ons. ...” 
  Ruth 3: 1 - 2 BasisBijbel. 

Het verhaal gaat verder, Boaz trouwt met Ruth. Dit kan je lezen hoofdstukken 3 & 4, een prachtig 
verhaal. 

– Er was een Israëlitische wet dat voorschreef dat een naaste bloedverwant als “losser” kon optreden 
en het land voor zijn familielid terugkopen. 

“Als iemand arm is geworden en een deel van zijn grond heeft moeten verkopen, dan kan iemand van 
zijn naaste familie het land voor hem terugkopen.” Leviticus 25: 25 BasisBijbel. 

– Er was een Israëlitische wet dat voorschreef dat een naaste bloedverwant als “leviraatshuwelijk” kon 
trouwen met de weduwe, op deze wijze zorgt men ervoor dat de nalatenschap van de broer niet 
verloren gaat. 

“Als twee broers dicht bij elkaar wonen en de één sterft zonder dat hij kinderen heeft gekregen, dan mag 
zijn vrouw niet met een man buiten de familie trouwen. De broer van haar man moet met haar 
trouwen.” Deuteronomium 25: 5 BasisBijbel. 

“Ik zal met haar trouwen en de kinderen die wij krijgen, zullen tellen als kinderen van haar overleden 
man. Zo zal zijn naam blijven bestaan en zal zijn grond van zijn familie blijven. Jullie hebben het 
gehoord.” Ruth 4: 10 BasisBijbel. 

– In het boek Ruth vervult Naomi's neef Boaz zijn “leviraatsplicht” door met Ruth te trouwen , om haar 
een nageslacht te schenken.  

 Jezus onze losser. 

– Boaz als beeld van Jezus onze losser. 

– Jezus brengt herstel en genezing. 

– Jezus heeft ons vrijgekocht met Zijn bloed. 

“Hij heeft jullie vrijgekocht van de zinloze manier van leven die jullie van je voorouders hadden geleerd. 
Maar onthoud dat jullie niet met goud of zilver zijn vrijgekocht. Jullie zijn vrijgekocht met het kostbare 
bloed van Christus, het volmaakte Offerlam.” 1 Petrus 1: 18 – 19 BasisBijbel. 

“Maar toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de 
wet, maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet opdat wij zijn kinderen zouden worden. En omdat u 
zijn kinderen bent, heeft God ons de Geest van zijn Zoon gegeven, die ‘Abba, Vader’ roept. 
U bent nu geen slaven meer, u bent kinderen van God en als zijn kinderen bent u erfgenamen, door de 
wil van God.” Galaten 4: 4 – 7 NBV. 

God heeft ons overladen met Zijn liefde! We zijn waardevol, aanvaard, geliefd en vergeven. 

 Ruth onderdeel van de stamboom van Jezus. 

Het volk Israël is voorbestemd door God om, als de tijd daarvoor geschikt is, de Messias, de redder, 
Jezus voort te brengen. 

“De buurvrouwen noemden het kind Obed (=‘dienaar’). “Want,” zeiden ze, “Naomi heeft een zoon 
gekregen.” Obed werd later vader van Isaï, en Isaï werd vader van David.” Ruth 4: 17 BasisBijbel. 
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5. Besluit. 

Wat kan ik van dit verhaal leren? Wat betekent dit voor mij? Laat dit iets zien van Jezus? 

 Gods verlossingsplan. 

Ruth een Moabitische vrouw (een niet Joodse vrouw) wordt opgenomen in de stamboom van Jezus en 
wordt daarmee een instrument/onderdeel van het verlossingsplan.  

– Jij en ik kunnen ook participeren in het plan van God om een zegen te zijn voor anderen. 

Jezus, die verlossing brengt niet alleen voor de Joden, maar voor alle mensen wereldwijd. 

 Vriendschap en toewijding. 

Ruth die toegewijd is aan Naomi. 

“Jouw volk is mijn volk en jouw God is mijn God.” 

Boaz neemt zijn verantwoordelijkheid op om Naomi en Ruth een betere toekomst te geven. Overvloed 
en erfgenamen. 

“Hij (Boaz) zal ervoor zorgen dat u (Naomi) zich weer jong voelt en u verzorgen als u dat zelf niet meer 
kunt. Dit jongetje is immers de zoon van uw schoondochter, de vrouw die zoveel van u houdt en u meer 
waard is dan zeven zonen!” 
 Ruth 4:15 BasisBijbel. 

 God die toegewijd is aan ons. 

Zoals God voor Naomi en Ruth zorgt, wil God voor jou zorgen. 

Zoals Ruth gezegend werd door Boaz bij het oprapen en verzamelen van de granen. 

 God ons leidt. 

Ruth wordt onbewust door God geleid om op de velden van Boaz aren op te rapen. 

God is bij machte, de tegenslagen van het leven om te zetten ten goede. 

– Wil jij je vertrouwen in God plaatsen? 

– Wil jij je leven toevertrouwen aan een God die goed is? 

– God is voor ons. 

– God van liefde die ons vergeeft en een leven in overvloed wil geven. 

 Jezus verlost ons. 

Boaz als beeld van Jezus onze losser. 

– Wij zijn Gods kinderen. 

– Wij zijn erfgenamen. 


