
Uitleg en verkondiging van Ruth 3 en Handelingen 4: 32-37 

(ds. Adrie Sterrenburg uit Voorburg, Zondag Trinitatis, 12 juni 2022, Oude Jeroenskerk te 

Noordwijk, 10.00 uur) 

  
 

Gemeente van Christus, 

 Het verhaal van Ruth heeft een gunstige wending genomen. En wel vanwege een zekere 

Boaz. Je kunt gerust zeggen, dat hij messiaanse trekken heeft, want hij komt op voor Ruth, een 

Moabitische nog wel. Hij doet eigenlijk meer dan hij hoeft te doen, want hij zegt tegen zijn jongens, 

dat ze expres wat meer aren moeten laten vallen voor haar, zodat ze die kan lezen/oprapen. Dat was 

de sociale voorziening in die tijd, een gebod uit de Thora. Ja, het is oogsttijd, maar die gaat voorbij. 

Is de oogst over, dan heeft het geen zin meer voor Ruth nog naar de akker van Boaz te gaan. Maar 

waarvan zullen zij en haar schoonmoeder dán leven? Het lijkt erop alsof Naomi door Ruth op de 

gedachte is gebracht. Ruth had het initiatief genomen om aren te gaan lezen, omdat ze had gehoord 

dat er zo’n recht voor de armen was.  

 Maar er staat meer in de Thora. In het vijfde bijbelboek staat het, in Deuteronomium. Het 

bepaalt, dat als een man sterft zonder kinderen te hebben gekregen, zijn broer of een ander 

familielid moet trouwen met de weduwe. Haar eerste kind geldt dan als het kind van haar overleden 

man. Niet alleen kan dit kind voor haar zorgen, in haar ouderdom. Maar ook kan het de naam van 

haar man toekomst geven. In Israël werd niet geloofd in een leven na de dood. Je leefde voort in je 

kinderen. Om Gods toekomst voor iedereen open te houden was er deze leefregel: Wanneer iemand 

sterft zonder een zoon na te laten, dan zal zijn broer de weduwe tot vrouw nemen… Aangestoken 

door Ruth, ziet Naomi ineens mogelijkheden in dit gebod. Ik heb wel geen zonen meer, die voor 

mijn overleden kinderen in kunnen staan, denkt ze, maar Boaz is in de verte ook familie!  

 En dan bedenkt Naömi een plan. En ze stelt Ruth een vraag  – het is eigenlijk geen vraag – 

Mijn dochter, zou ik niet voor je een rust zoeken dat het je goed gaat? ‘Een thuis’ heeft de NBV21 

ervan gemaakt.  Maar dat ‘een rust’ vind ik wel mooi, dat je zo een mens karakteriseert. Ja, het gaat 

Naömi erom, dat aan haar familie en aan Ruth recht wordt gedaan. Dat zij onder de bescherming 

vallen van de Thora en dus veilig zijn en toekomst wordt geboden. Maar dat werkt natuurlijk alleen 

als mensen zich er ook aan houden. En dat verwacht ze blijkbaar van Boaz, gezien zijn gedrag tot 

nu toe tegenover Ruth. Deze man zal gevoelig zijn voor een beroep op de Thora. Ja de geboden zijn 

leefregels. De wet is geen stok om mee te slaan, maar  een hand waaraan je je kunt optrekken! Als 

we dat nu eens wilden begrijpen.   

 Naömi windt er geen doekjes om. Ze begint meteen over Boaz. Met ‘een rust’ bedoelt ze dus 

deze man, inmiddels een goede kennis geworden, want Ruth is bij zijn meisjes geweest, één van 

zijn  seizoensarbeidsters. En dan krijgt Ruth tot in detail te horen, wat ze doen moet. En wat zegt 

Ruth daarop? ‘Al wat u mij zegt, zal ik doen.’  Nou, eerlijk gezegd,  ik begreep al niet hoe zo’n 

jonge vrouw als buitenlandse ervoor koos om met haar schoonmoeder naar een voor haar volkomen 

vreemd land en volk te gaan… u wel? … maar dit … het zal je maar gevraagd worden! Door je 

schoonmoeder nog wel! Een aanzoek in een wel heel gewaagde vorm! Wát een vertrouwen moet 

Ruth in Naömi hebben en Naömi in Boaz, want anders waag je je schoondochter er niet aan. Of 

moet ik liever zeggen: Wat een vertrouwen in God? Ja, als wij naar de geboden leven, als wij die 

toepassen zoals ze naar de geest bedoeld zijn, als bron van leven, bevrijding, toekomst, mogen we 

er dan niet op vertrouwen, dat de Eeuwige zijn zegen erover geven zal?! 

 Over wat? Over dit avontuur in de nacht waarin een vrouw die zich gewassen en gezalfd 

heeft het goede moment afwacht en dan heimelijk naar de dorsvloer afdaalt – waar zij natuurlijk 

helemaal niet mag komen – en zoals het er staat het voeteneind van Boaz ontbloot en zich daar 

neerlegt. De seksuele connotatie van  de woorden ‘zich neerleggen’ en ‘het voeteneind ontbloten’  

mogen duidelijk zijn. Ja, dubbelzinnig is het zeker. Maar nergens wordt het plat/vulgair. Let daarop.  

 En nu wordt het reuze spannend. Dit is het spannendste stukje uit het hele verhaal. Wat gaat 

er gebeuren, want het kan ook helemaal mis gaan, dat ze afgewezen wordt of zelfs verkracht. Ja, 

wat gebeurt er? Wel Boaz ...In het Hebreeuws staat er hier een woord dat bibberen betekent. Boaz 



bibbert. Krijgt hij het koud? In ieder geval wordt hij wakker en .. wat is dit? Een vrouw aan zijn 

voeteneind! ‘Wie ben je?’   

 en zonder ook maar enige aarzeling klinkt het zelfbewust: Ik ben het, Ruth, uw dienares, dat 

is zoveel als één van uw meisjes. ‘Spreidt dan uw vleugel uit over uw slavin’   ‘slavin’, waarmee ze 

zegt: ik ben de uwe. Dat van die vleugel moet Boaz bekend in de oren klinken, want hij had dat 

beeld zélf gebruikt. Ruth had er goed aan gedaan om onder de vleugels van de Eeuwige te komen 

schuilen, zo vond hij en zei hij haar. Dat zijn vrome woorden, maar wat zijn ze waard, Boaz, op dit 

moment? Je kunt je niet verschuilen achter Gods vleugel, als je zelf ook niet een vleugel ter 

bescherming wilt bieden. Zoals iemand het goede wensen    tegelijk is   jezelf voor hem of haar 

inzetten en zoals het gebed voor iemand   aanzet tot zorg en dienst aan de ander, in welke vorm dan 

ook.   

 Het woord ‘vleugel’ betekent ook mantel, en de mantel over iemand uitspreiden betekent: 

iemand tot vrouw nemen. 

 Het initiatief is nu aan Boaz. Hij kan geen kant meer uit. Ruth dwingt hem tot een keuze, of 

zijn vrouw worden, of haar wegsturen. In haar naaktheid confronteert ze hem. Het is voor of tegen.  

Mensen die naakt zijn, geen schijn meer hebben om op te houden, mensen die niets meer hebben 

om zichzelf te verhullen, berooide mensen , mensen die alles achter zich hebben gelaten, zelfs hun 

dromen en illusies – denk aan de asielzoekers, de Oekraïense vrouwen en kinderen - , tegenover hen 

móet je kiezen. De ogen van de ander in al haar naaktheid doen een appèl. Kijk me aan, luister naar 

me, vergezel me, spreid je vleugel over me uit, want ik ben een vreemdeling, een vluchteling, 

 en voor Ruth geldt:  ik heb geen toekomst zonder jou , ik kan niet meer terug. 

 

 Nu zou Boaz ongelooflijk boos kunnen worden. Dit riekt naar chantage.  Als Boaz met Ruth 

geslapen heeft, is hij de facto gehuwd en zit hij aan haar vast. Hij kan haar ook verwijten zich aan te 

stellen en in te spelen op de emotie. Een verwijt dat ook vandaag wel wordt gebezigd om zich van 

de zaak af te maken. Dan zou hij daarmee tonen ongevoelig te zijn voor haar positie als arme 

weduwe en voor haar feitelijke situatie geen oog te hebben, die ontkennen of negeren.  

Maar dat verwacht iemand die de vorige hoofdstukken  van het boekje gelezen heeft niet meer. Ruth 

zeker niet. 

 ‘een losser bent u toch?!’ , zegt ze. Het hoge woord is eruit. Hier gaat het om! Ruth en in 

haar Naömi doen een beroep op het recht op een leviraatshuwelijk. Het wordt Boaz nu geheel 

duidelijk en hij doorziet het plan van Naömi. En hij ziet ook wat Ruth heeft gedaan, dat zij alles op 

het spel heeft gezet terwille van de toekomst van de familie van Elimelech, van Naömi en van 

haarzelf. Nee, het ging haar niet zozeer om haarzelf. Dan had ze wel voor een jongere man gekozen, 

zo zegt Boaz haar ook. Ja, hij reageert in een geweldige stemming. De kracht van Ruth en haar 

geloof, het risico dat ze nam, haar afwachtende houding en haar vertrouwen roepen bij Boaz 

eenzelfde daadkracht en sympathie op.  

Gezegend ben je, Ruth, want wat je nu doet, is nog grandiozer dan wat je eerst deed. Verrast is Boaz 

door wat Ruth doet. Hij roept de zegen van God over haar af, maar tegelijk verbindt hij nu zelf een 

actie aan die zegen: ‘ik zal je lossen’. ‘want heel mijn volk in de poort/stad weet dat je een 

daadkrachtige vrouw bent. Zo eert hij haar. Oh wat doet hij haar recht!  

 We zien het in de vertaling niet terug, maar hier in deze verzen valt het woord ‘lossen’ wel 

zesmaal. Het gaat om lossen, lossen en nog eens lossen. Daarop ligt álle nadruk.  ‘ik zal lossen!’, 

het is het bevrijdende woord, waarmee Boaz volledig zijn verantwoordelijkheid neemt voor het lot 

van de familie van Elimelech en daarmee ook van Naömi en Ruth. Hij zal het door schuld verloren 

gegane land en bezit van Elimelech terugkopen en via een huwelijk met Ruth de familie Elimelech 

toekomst geven. De Moabitische, zeg ik er nog maar eens bij, uit dat gehate Moab.  

 Er blijkt echter wel een probleem te zijn – er is nog een nadere losser. Pas als die ervoor past 

te lossen, zal hij dat doen. Het tekent Boaz als een man die het recht eerbiedigt, de regels niet aan 

zijn laars lapt..   

 Ruth kan nu rustig gaan slapen. Haar missie is volbracht. Wát een opluchting en bevrijding! 

Ja, maar wat hier plaatsvindt, daarvan mag niemand lucht krijgen. Voor Boaz zou het weinig 



uitmaken, want ook toen gold die dubbele moraal: de man maakt een slippertje, maar de vrouw 

vergooit zichzelf. Er zou schande van haar gesproken worden. Het geroddel zou niet van de lucht 

zijn. Boaz zegt haar daarom die nacht verder met hem door te brengen en heel vroeg weg te gaan, 

zodat niemand het te weten komt. 

 En het hoe en wat van die nacht?  

 Gemeente , we leven in een cultuur, waarin in ruime mate tegemoet gekomen wordt aan 

ongezonde hijgerige nieuwsgierigheid, denk maar aan roddel- en realityprogramma’s op TV, waarin 

wij op meest intieme zaken getrakteerd worden en wat te denken van de publiekelijk op TV door de 

acteurs Johnny Depp en Amber Heard gedeelde details over hun giftige huwelijksband. Walgelijk!  

 Hoe anders bij de auteur van het boekje Ruth. We horen geen kwaad woord over haar. Ook 

niets over wat zich daar die nacht afspeelt. Zou er iets gebeurd zijn, dan is er ook nog zoiets als het 

eerbiedige, respectvolle zwijgen over dingen die je heilig zijn. Die ook niet te omschrijven zijn. 

Waar je geen woorden voor hebt, omdat elk woord tekort zou doen. Het gaat anderen trouwens ook 

niet aan, wat deze twee mensen hebben met elkaar.  

 Er valt , ook in deze zin, voor onze tijd veel te leren van het boekje Ruth, zo meen ik.  

Maar het is bijzaak, niet hoofdzaak voor de schrijver. Dát is, dat er toekomst gloort , ja het deel 

kunnen hebben aan de toekomst van God, daar gaat het uiteindelijk om. Over toekomst gesproken, 

wat zal Naömi geglunderd hebben, toen Ruth met zes maten gerst thuiskwam, bijna zeven. Leeg 

was ze uit Moab teruggekeerd, en nu ...bijna vol .. Ja, met de geboden van God kun je het wel 

wagen, zo bleek. En er zo creatief ermee omgaan is niet verkeerd! 

 Wij lazen uit het boek Handelingen over hoe het toeging in de eerste gemeente. Een 

voorproefje van het Koninkrijk van God. Een ideaalbeeld.  Zoals het leven in het beloofde land óók 

bedoeld was. Dat Koninkrijk wil gestalte krijgen in het gewone leven. middels u, jij en ik.   

 De Eeuwige wil het door ons doen! En wie niet waagt, geen enkel risico wil nemen, die niet 

wint! Bedenk:’ aan God is de toekomst, kome wat komt!’ 

 Glorie aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen. 
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