


1. Intussen was Boaz naar de poort 
gegaan en had zich daar neergezet. 



Nu zaten de koning van Israel en Josafat, 
de koning van Juda, ieder op zijn troon, 
gekleed in statiegewaad, op een dorsvloer 
aan de ingang der poort van Samaria... 

1Koningen 22:10



1 Intussen was Boaz naar de poort gegaan 
en had zich daar neergezet. En zie, daar 
ging de losser voorbij, van wie Boaz 
gesproken had. Toen zeide hij: Gij daar, 
kom eens hier, zet u hier neer. Hij dan 
kwam en zette zich neer. 

Hebreeuws: ploni almoni



… Toen zeide hij: Ik zal lossen. 5 Maar Boaz 
zeide: Op de dag dat gij het land koopt uit de 
hand van Naomi, verwerft gij ook Ruth, de 
Moabitische, de vrouw van de gestorvene, om 
de naam van de gestorvene op zijn erfdeel 
in stand te houden. 6 Toen zeide de losser: 
Dan kan ik het voor mij niet lossen, want ik 
zou mijn eigen erfdeel te gronde richten. 
Los gij voor u wat ik zou moeten lossen; want 
ik kan het niet lossen. 



7 Nu was het vroeger in Israël bij lossing en 
ruiling gebruik, dat, wilde men aan enige zaak 
geldigheid verlenen, de een zijn schoen 
uittrok en aan de ander gaf. Dit was in Israël 
de bekrachtiging. 8 En de losser zeide tot 
Boaz: Koop gij het voor u. En hij trok zijn 
schoen uit. 





9 Hierop zeide Boaz tot de oudsten en tot al 
het volk: Gij zijt heden getuigen, dat ik al wat 
Elimelek heeft toebehoord en al wat Kiljon en 
Machlon heeft toebehoord, koop uit de hand 
van Naomi; 10 ook Ruth, de Moabitische, de 
vrouw van Machlon, verwerf ik mij tot 
vrouw om de naam van de gestorvene op 
zijn erfdeel in stand te houden. Zo zal de 
naam van de gestorvene niet uitgeroeid 
worden uit zijn broederen en uit de poort zijner 
woonplaats. Gij zijt heden getuigen. 



2. Want de gehuwde vrouw is door de wet aan 
haar man gebonden, zolang deze leeft; wanneer 
echter de man sterft, is zij ontslagen van de 
wet, die haar aan die man bond (…)
4.  Bijgevolg, mijn broeders, zijt ook gij dood 
voor de wet door het lichaam van Christus om 
het eigendom te worden van een ander, van 
Hem, die uit de doden opgewekt is, opdat wij 
Gode vrucht zouden dragen.

Romeinen 7



5. Want uw man is uw Maker, HERE der 
heerscharen is zijn naam; en uw losser is 
de Heilige Israels, God der ganse aarde zal 
Hij genoemd worden. 
6. Want als een verlaten en diep bedroefde 
vrouw heeft u de HERE geroepen, als een 
vrouw uit de jeugdtijd, nadat zij versmaad 
werd, zegt uw God.

Jesaja 54 



18 Dit nu zijn de nakomelingen van Peres 
(1): Peres verwekte Chesron (2), 19 Chesron 
verwekte Ram (3), Ram verwekte 
Amminadab (4), 20 Amminadab verwekte 
Nachson (5), Nachson verwekte Salma (6), 
21 Salmon verwekte Boaz (7), Boaz 
verwekte Obed (8), 22 Obed verwekte Isaï 
(9) en Isaï verwekte David (10). 



8. Gedenk Jezus Christus die uit de doden 
is opgewekt, uit het geslacht van David, 
naar mijn evangelie,
9. waarvoor ik kwaad lijd en zelfs boeien 
draag als een misdadiger. Maar het woord 
van God is niet geboeid.
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