
Ruth 3 
 

Ik vond het begin van dit hoofdstuk zelf altijd een ietwat ‘raar’ verhaal. Je gaat toch niet zomaar bij 

zo’n man aan zijn voeten liggen? Dring je jezelf dan niet wat al te erg op? 

Blijkbaar kan dit in deze cultuur (het is een huwelijksaanzoek) en Ruth doet ook gehoorzaam wat 

haar schoonmoeder haar opdraagt. We lezen nergens iets van verzet of vragen. God vraagt ook 

gehoorzaamheid van ons ‘in vertrouwen Hem te volgen’.  

Bijzonder vond ik ook ooit om te horen dat Naomi niet zelf aan Boaz kan vragen of hij de losser wil 

zijn. Ruth moest het zelf doen. Zo zit het ook met ons. Geloof is iets persoonlijks, we kunnen niet 

meeliften op het geloof van iemand anders. We moeten zelf keuzes maken en stappen zetten. 

Nog een paar dingen wil ik er uit lichten; wat ik mooie verwijzingen vind naar het NT of waar ik zelf 

veel van heb geleerd. 

 Vs 3 ‘Baad je, wrijf je in met olie en kleed je aan’ 

Er staat heel wat in deze ene zin: ‘reiniging, zalving en bekleden’. Zijn bloed reinigt mij (1 Joh 

3:3) Hij wil ons vullen met de HG (olie) en we mogen komen, maar hebben een bruiloftskleed 

nodig -> lees Matt. 22:1-14!! Ook een mooi stuk om hierbij te lezen is Ezechiël 16:5-12 

 Vs 7 Ruth moest wachten tot Boaz gewerkt had, gegeten en gedronken en zich neerlegde om 

te slapen, voordat ze aan zijn voeten kon gaan liggen. Hierin kunnen we ook weer een 

verwijzing zien naar de Here Jezus: ‘werken, eten en drinken’ is het doen van de wil van Zijn 

vader. Het neerleggen is een heenwijzing naar Zijn dood; Jezus legt Zijn leven af voor ons.  

Sterven en opstanding om ons vrij te kopen! Laten we knielen bij het kruis! Laat het kruis de 

centrale plek zijn in je leven, de plek waarvan je het verwacht. Maak een keuze! 

 Vs 10 Bij dit vers heb ik staan ‘zoek niet de gave, maar de Gever’ 

 

Tenslotte, de ander losser, wie zou dat kunnen zijn. Hierover kun je ook van alles vinden. Een van 

deze gedachtes die ik las, wil ik nog delen.  

Door de zondeval heeft de duivel legale rechten in ons leven; onbeleden zonden kunnen maken dat 

hij ons niet wil laten gaan. Echter een losser heeft alleen recht om te lossen als hij genegen is dat te 

doen. En dat is nou net wat de duivel niet wil! Hij wil ons zeker niet verlossen (als hij dat al zou 

kunnen). Hij is ons niet genegen. Satan kan wel heel veel macht uitoefenen in onze levens door 

gebondenheid, haat, angst , dwang, rebellie en terreur. Hij wil roven en stelen. Maar alleen uit liefde 

kan gelost worden, dus als wij belijden en banden verbreken, verliest hij alle grond en recht in ons 

leven. 

Jezus wil ons verlossen uit vrije wil, omdat Hij zoveel van ons houdt. We mogen Zijn eigendom 

worden en… niemand kan ons uit Zijn hand roven (Joh 10:28). 

 

 


