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de vorige keer… het verhaal.
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Elimelech en zijn vrouw 
Naomi en hun beide 
zonen,  trekken 
vanwege hongersnood 
uit Bethlehem naar het 
land van Moab. 

Bethlehem

M
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De beide zonen, Machlon en Chiljon, 
huwen  Moabitische  vrouwen: Orpa en Ruth. 

de velden van Moab
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Na verloop van tijd sterft vader Elimelech en  binnen 
tien jaar sterven ook de zonen Machlon en Chiljon. 

Naomi blijft over met haar beide schoondochters. 
Ze besluit terug te keren naar Bethlehem.
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16. … waar gij zult heengaan, zal ik 
heengaan, en waar gij zult 
vernachten, zal ik vernachten: uw 
volk is mijn volk en uw God is mijn 
God; 17 waar gij zult sterven, zal ik 
sterven, en daar zal ik begraven 
worden.

Ruth 1:16,17 

Ondanks aandringen van Naomi dat Ruth in Moab 
zou  blijven, reist Ruth met haar schoonmoeder 
naar het land van Juda.
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Moeder en schoondochter arriveren in Bethlehem. 
Naomi is een verbitterde vrouw geworden. 

Het is het begin van de gersteoogst...
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Het begin van de gersteoogst verwijst naar de dag 
van de eerstelingsschoof, d.w.z. de dag dat officiëel 
de gersteoogst aanving.

Het was EXACT de dag, dat eeuwen later, de Here 
Jezus Christus, als EERSTELING zou verrijzen uit de 
doden!
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Profetisch spreekt het eerste 
hoofdstuk over…

•het joodse volk dat verstrooid 
werd buiten het land;

•alle ellende die zij moesten 
ondervinden;

•de terugkeer naar “het land der 
vaderen” in de vorige eeuw;

•maar… tot op heden nog arm en 
zonder Losser… 

http://www.midsouthpeace.org/webalbums/palestine/images/wailing%20wall_jpg.jpg
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Naomi nu had een bloedverwant van haar 
mans kant, een zeer vermogend man uit het 
geslacht van Elimelech, Boaz geheten.

Ruth 2:1 
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Boaz

• = in Hem is kracht;

• uit Bethlehem;

•zeer vermogend man;

• naaste familie… kandidaat losser
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    Boaz Jachin

links, zuiden
=>1-ste komst

rechts, noorden
=> wederkomst

tussen beide komsten gaat de 
Priester in en uit het heiligdom



13

En Ruth, de Moabietische, zeide tot 
Naomi: Laat mij toch in het veld 
gaan, en van de aren oplezen, 
achter dien, in wiens ogen ik 
genade zal vinden... 

Ruth 2:2 SV
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brood/aren - een beeld van Gods Woord 

… er staat geschreven: Niet alleen van 
brood zal de mens leven, maar van alle 
woord, dat uit de mond Gods uitgaat.

Matteüs 4:4
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brood/aren - een beeld van Gods Woord

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien de 
graankorrel niet in de aarde valt en sterft, 
blijft zij op zichzelf; maar indien zij sterft, 
brengt zij veel vrucht voort.

Johannes 12:24
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Zij ging dan heen en kwam en las 
op in het veld achter de maaiers; bij 
geval trof zij het stuk land van 
Boaz, die uit het geslacht van 
Elimelech was.

Ruth 2:3
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toevallig…

• ging juist een prinses baden 
toen een moeder haar kind in de Nijl had gelegd
en toevallig ging de baby net op dat moment huilen.

• kon koning Ahasveros een keer niet slapen
en toevallig besloot hij eens uit het archief voor te 
laten lezen en toevallig werd dat de kroniek waarin 
Mordechai voorkwam…
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Toen viel zij op haar aangezicht, en 
boog zich ter aarde, en zij zeide tot 
hem: Waarom heb ik genade 
gevonden in uw ogen, dat gij mij 
kent, daar ik een vreemde ben?

Ruth 2:10 SV
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Genade gevonden…

Zo zegt de HERE: Het volk der ontkomenen 
aan het zwaard vond genadevond genade in de woestijn, 
Israel, op weg naar zijn rust.

Jeremia 31:2
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… Verder zeide Naomi tot haar: Die man is 
aan ons verwant, hij is één van onze 
losserslossers.

Ruth 2:20
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Een losser… (go’el)

= een naaste bloedverwant die in staat is 
zijn familie te redden:

•koopt los uit slavernij; 

•koopt land terug;

•bloedwreker (rechtsherstel). 

de mens Christus Jezus, 
die Zich gegeven heeft 
tot een losprijs voor 
allen…

1Timotheüs 2:6
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Profetisch spreekt  hoofdstuk 2 van…

•een teruggekeerd joods volk dat ‘broodnodig’ moet 
gaan zoeken;

• een volk dat al ‘lezende’ terecht zal komen bij ‘de 
ware Boaz’;

• een volk dat genade zal vinden in Zijn ogen en 
overvloed van Hem zal ontvangen;

• een volk dat zal gaan verstaan dat ‘de vermogende 
man van Bethlehem’ haar Losser is…
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