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De voorgaande hoofdstukken…

Bethlehem… armoede… Moab…. terugkeer…
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De voorgaande hoofdstukken…

gersteoogst… Boaz… toevallig… 



4

vandaag: hoofdstuk 3

de dorsvloer … het hoge woord… de vooravond 
van de verlossing! 
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1 Naomi nu, haar schoonmoeder, zeide tot 
haar: Mijn dochter, zou ik voor u geen rust 
zoeken, opdat het u welga? 
2 Welnu, is Boaz niet onze bloedverwant, bij 
wiens arbeidsters gij geweest zijt? 

Ruth 3
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14 Daar nu de kinderen aan bloed en 
vlees deel hebben, heeft ook Hij op 
gelijke wijze daaraan deel gekregen, 
opdat Hij door zijn dood hem, die de 
macht over (=VAN) de dood had, de 
duivel, zou onttronen…

Hebreeën 2
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2… Zie, hij gaat vannacht op de 
dorsvloer gerst wannen…

Ruth 3
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dorsen   = het graan uit de aren slaan
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wannen = het graan omhoog gooien, zodat                
                                   de wind het kaf (= de 
schil om de graankorrel) doet 
wegwaaien.
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Psalm 1:4
Niet alzo de goddelozen: die toch zijn als kaf dat 
de wind verstrooit.

Jesaja 13:24
Ja, Ik zal hen verstrooien als kaf, wegstuivend in 
de woestijnwind.

Daniël 2:35
… en zij werden gelijk kaf op een dorsvloer in de 
zomer en de wind voerde ze mee

Hosea 13:3
Daarom zullen zij worden als een morgenwolk, als 
dauw die in de vroegte vergaat, als kaf dat van de 
dorsvloer wegstuift, en als rook uit het venster.
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Christus tegenwoordige werk (in de nacht!):

‘wannen’

=> Hij richt ons (door Zijn Woord) omhoog
=> de Geest doet het kaf wegwaaien 
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dorsvloeren in de Bijbel

• dorsvloer van Gideon (Richteren 6)
  > eerst het schaapsvel vochtig, daarna het land

• de dorsvloer van Nakon (2Samuël 6) 
  > de weg van de ark naar Sion, wordt onderbroken

• de dorsvloer van Arouna, 
  de plaats van de tempel…
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1. Toen begon Salomo met de 
bouw van de tempel te 
Jeruzalem op de berg Moria, 
waar de HERE aan zijn vader 
David verschenen was; op de 
plaats die David daarvoor had 
bestemd, op de dorsvloer 
van de Jebusiet Ornan.

2Kronieken 3
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11. …  Hij, die na mij komt, is sterker dan 
ik (…)  die zal u dopen met de heilige 
Geest en met vuur.
12. De wan is in zijn hand en Hij zal zijn 
dorsvloer geheel zuiveren en zijn graan 
in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf 
zal Hij verbranden met onuitblusbaar vuur.

Matteüs 3
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10…. Daar zult gij bevrijd worden; daar zal de HERE 
u verlossen (!) uit de macht van uw vijanden.
11. Wel zijn nu vele volkeren tegen u vergaderd, die 
zeggen: Zij worde ontwijd, en mogen onze ogen zich 
aan Sion verlustigen!
12. Maar zij kennen de gedachten des Heren niet en 
verstaan zijn raadslag niet, dat Hij hen verzamelt 
als schoven op de dorsvloer.
 13 Sta op en dors, gij dochter Sions; want Ik zal uw 
hoorn van ijzer maken en uw hoeven van koper, en 
gij zult vele volkeren verbrijzelen …

Micha 4
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2. En gij, Betlehem Efrata, al zijt gij klein onder de 
geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die 
een heerser zal zijn over Israel en wiens oorsprong 
is van ouds, van de dagen der eeuw(igheid).

Micha 5
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8 Het gebeurde nu te middernacht, dat de man 
wakker schrok en om zich heen greep en zie, daar 
lag een vrouw aan zijn voeteneind. 
9 En hij vroeg: Wie zijt gij? Zij antwoordde: Ik ben 
Ruth, uw dienstmaagd: spreid uw vleugel uit over uw 
dienstmaagd, want gij zijt de losser. 
(…)
11 Nu dan, mijn dochter, wees niet bevreesd; alles 
wat gij zegt, zal ik voor u doen…
12 Nu dan, weliswaar ben ik losser, maar er is nog 
een losser, nader dan ik.

Ruth 3
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15 Verder zeide hij: Geef de omslagdoek 
die gij draagt, en houd hem op. En zij 
hield hem op. Hierop mat hij zes maten 
gerst en legde die daarin. 

Ruth 3



19

14. … tot heden toe blijft dezelfde 
bedekking over de voorlezing van het 
oude verbond zonder weggenomen te 
worden, omdat zij slechts in Christus 
verdwijnt.
15. Ja, tot heden toe ligt, telkens wanneer 
Mozes voorgelezen wordt, een bedekking 
over hun hart,
16. Doch wanneer het tot de Heere 
bekeerd zal zijn, zo wordt de bedekking 
weggenomen.

2Korinthe 3
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16 Toen zij bij haar schoonmoeder gekomen was, 
zeide deze: Hoe is het, mijn dochter? En zij vertelde 
haar alles wat de man haar gedaan had, en zeide: 
17 Deze zes maten gerst heeft hij mij gegeven; 
want, zeide hij, gij moet niet met lege handen bij uw 
schoonmoeder komen. 
18 Toen zeide deze: Blijf stil afwachten (= zit!), mijn 
dochter, totdat gij verneemt, hoe de zaak uitvalt; 
want die man zal niet rusten, voordat hij vandaag 
deze zaak tot een einde heeft gebracht. 

Ruth 3
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Wij hebben een machtige Heiland
Die nimmer de Zijnen vergeet
laat ons van Zijn goedheid niet zwijgen
opdat een ieder het weet.

Zorg toch dat ieder het weet!
Zorg toch dat ieder het weet!
Wij hebben een machtige Heiland:
Zorg toch dat ieder het weet!

1 2
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Zijn liefd’ en genâ zijn oneindig
Hij heeft mij met blijdschap omkleed
Hij is mij het schoonst van tienduizend:
Zorg toch dat ieder het weet!

Zorg toch dat ieder het weet!
Zorg toch dat ieder het weet!
Wij hebben een machtige Heiland:
Zorg toch dat ieder het weet!

1 2
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