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De Hongersnood veroorzaakte dat de inwoners van Bethlehem-Juda Elimelech, zijn vrouw Naomi en hun twee zonen Machlon en  
Chiljon naar Moab emigreerden, Ruth 1:2-3. Na verloop van tijd stierf Naomi's man in een vreemd land. Naomi's twee zonen namen  
zich Moabietische vrouwen. Na tien jaar stierven Naomi's twee zonen. Naomi bleef alleen achter met haar schoondochters. Ze had 
geen andere keuze dan terug te keren naar Juda, want in Moab had ze geen familie en ze was nu oud. Nog belangrijker is dat ze 
gehoord had dat de Heere Zijn volk Israël bezocht had door hun brood te geven na de hongersnood.

In vers 8 moedigde Naomi haar schoondochters aan om tot het huis van hun moeders terug te keren omdat hun mannen dood 
waren. Ze bevestigde ook dat ze voor haar en haar kinderen goed waren geweest. Maar in vers 10 zei ze, "WIJ ZULLEN ZEKERLIJK  
MET U WEDERKEREN TOT UW VOLK," maar Naomi ontmoedigde hen om met haar naar Juda mee te gaan.  Orpa kuste haar  
schoonmoeder en keerde terug naar haar volk. In vers 15 zei Naomi tot Ruth, "ZIE, UW ZWAGERIN IS WEDERGEKEERD TOT HAAR  
VOLK EN TOT HAAR GODEN; KEER GIJ OOK WEDER, UW ZWAGERIN NA." Nu is zeker de zijde van het lot aan het werk, Orpa was 
tot haar goden in Moab teruggegaan. Herinner dat Moab een van de zonen van Lot is door zijn dochter na de verwoesting van 
Sodom en Gomorra, Genesis 19:30-38.

Maar Ruth besloot om haar geloof uit te oefenen door met Naomi te blijven en haar lot veranderde door die handeling. In Ruth 1:16-
17, sprak ruth haar geloof uit en veranderd ze haar lot; zo kan een ieder van ons dat ook, in een dergelijke situatie. Ruth verklaarde  
stoutmoedig en met geloof het volgende, "WANT WAAR GIJ ZULT HEENGAAN, ZAL IK OOK HEENGAAN, EN WAAR GIJ ZULT 
VERNACHTEN, ZAL IK VERNACHTEN; UW VOLK IS MIJN VOLK, EN UW GOD MIJN GOD. WAAR GIJ ZULT STERVEN, ZAL IK 
STERVEN, EN ALDAAR ZAL IK BEGRAVEN WORDEN; ALZO DOE MIJ DE HEERE EN ALZO DOE HIJ DAARTOE, ZO NIET DE DOOD 
ALLEEN ZAL SCHEIDING MAKEN TUSSEN MIJ EN TUSSEN U!" Dit zijn geen gewone woorden, maar een persoon die in de naam 
des Heeren zijn geloof uitspreekt. Ze ronde het af door te zeggen, uw volk zal mijn volk zijn, en uw God mijn God zijn. AMEN. Dit is  
hoe een huwelijk gelofte hoort te klinken, en u zou kunnen zeggen dat Ruth met Israël en Naomi en Boaz getrouwd was. Ze toonde  
toewijding aan de God van Israël en zijn volk; het was het lot.

Dus keerden Naomi en Ruth terug naar Juda. Naomi zei tot haar volk: NOEMT MIJ NIET NAOMI, NOEMT MIJ MARA; WANT DE  
ALMACHTIGE HEEFT MIJ GROTE BITTERHEID AANGEDAAN. VOL TOOG IK WEG, MAAR LEDIG HEEFT MIJ DE HEERE DOEN 
WEDERKEREN; WAAROM ZOUDT GIJ MIJ NAOMI NOEMEN, DAAR DE HEERE TEGEN MIJ GETUIGT, EN DE ALMACHTIGE MIJ 
KWAAD AANGEDAAN HEEFT. Naomi had een rijke bloedverwant van haar man, de man Boaz, met grote boerderijen. Naomi vertelde 
Ruth erover, en Ruth stelde voor om in zijn boerderij het veld in te gaan en van de aren op te lezen (d.w.z. de overblijfsels oppakken 
nadat de oogsters voorbij gegaan waren). In Ruth 2:2 sprak Ruth een woord van geloof, "EN VAN DE AREN OPLEZEN, ACHTER  
DIEN, IN WIENS OGEN IK GENADE ZAL VINDEN." Dit is het geloof; herinner Hebreeën 11:1 Het geloof nu is een vaste grond der  
dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet. Ruth sprak haar geloof uit en God zal haar eren want God ziet 
haar nu als een van Zijn eigen, als een gelovige in de God van Israël en niet een Moabitische met verschillende goden. Naomi zeide  
tot haar: ga heen mijn dochter. Ze hadden voedsel nodig om te eten, ze kwamen ledig en arm terug naar Juda, het vertrouwen en 
hoop in God was het enige dat overgebleven was: maar Ruth was als een nieuwe gelovige in Jezus Christus met NIEUW GELOOF 
DAT ZE ALTIJD BEKENDMAAKTE.

Zo ging Ruth heen en las op in het veld, achter de knechten van Boaz, ze zette haar geloof om in werken. Jakobus 2:20, "HET 
GELOOF ZONDER WERKEN IS DOOD.  "Ruth geloofde dat  ze GENADE zou vinden in  de ogen van Boaz zoals  ze dat  Naomi  
bekendmaakte. Als u een ding gelooft maak het dan bekend. Boaz mannen hielden van hem en respecteerden hem, toen hij de 
maaiers zag zeide hij: "De HEERE zij met ulieden, en zij zijden op hun beurt de Heere zegene u. "Hij hield van zijn mannen en zij  
hielden van hem; beide zijden vergaten niet dat de HEERE er is.

Psalm 11:7 – Want de HEERE is rechtvaardig, Hij heeft gerechtigheden lief; Zijn aangezicht aanschouwt den oprechte.

Boaz merkte de jongedame op en informeerde over haar en de dienaar die over zijn mannen was zei hem dat het Ruth van Naomi 
was. Ze had aan de jongen die over de maaiers gezet was gevraagd of ze achter hun aren mocht oplezen, en ze was met hun  
gebleven, en hard gewerkt met weinig of geen rust. Deze getuigenis maakte Boaz blij en hij zei tegen haar, Ruth2:8-9 "GA NIET, OM  
IN EEN ANDER VELD OP TE LEZEN; OOK ZULT GIJ VAN HIER NIET WEGGAAN, MAAR BLIJF HIER ---------, UW OGEN ZULLEN ZIJN  
OP DIT VELD, DAT ZIJ MAAIEN ZULLEN---------------, HEB IK DEN JONGENS NIET GEBODEN, DAT MEN U NIET AANROERE, ALS U  
DORST, ------ DRINK VAN HETGEEN DE JONGENS ZULLEN GESCHEPT HEBBEN."

Het wiel van GELOOF en het LOT, begon voort te rollen, het GELOOF begon nu de toekomst te ontvouwen en Ruth zou daar een 
deel van gaan uitmaken. De eerste zegen is dat Ruth genade vond in de ogen van de knecht van Boaz om haar toe te staan om te  
sprokkelen, nu voerde Boaz de zegen op door Ruth het bevel te geven om achter zijn mannen aan naast de vrouwen in de velden  
van Boaz te sprokkelen, en beval haar om in geen andere plaats te sprokkelen. Hij zegende haar verder door te zeggen dat wanneer  
je dorst hebt, drink van het water dat de bedienden geschept zullen hebben. Toen zei Boaz, ik heb alles over uw goedheid gehoord  
voor Naomi sinds de dood van haar zoon, Ruth 's man (wat voor soort getuigenissen hebt u?). Hoe ze haar volk, vader, moeder en  
geboorteland verlaten had, en heengegaan was tot een volk die zij van te voren niet kende. Toen zegende Boaz haar weer en zeide: 



"DE HEERE VERGELDE U UW DAAD EN UW LOON ZIJ  VOLKOMEN,  VAN DEN HEERE,  DEN GOD ISRAELS,  ONDER WIENS  
VLEUGELEN GIJ GEKOMEN ZIJT OM TOEVLUCHT TE NEMEN!" Wat een gebed, wat een zegen voor Ruth. God heeft een plan voor  
een ieder die wandelt in GELOOF, LIEFDE EN WAARHEID.

In Ruth 2:14 zegende Boaz Ruth weer; zeggende, "Kom hier bij, en eet van het brood, en doop uw bete in den azijn--------en hij  
langde haar geroost koren, en zij at, en werd verzadigd, en hield over." Het geloof van Ruth in de God van Israël begon nu ten 
gunste van haar in zegeningen vruchten af te werpen. Dit was een vrouw die even geleden op zoek was naar overgebleven aren om  
Naomi en zichzelf te kunnen voeden; nu eet ze mee met de maaiers en Boaz. Het geloof heeft zo zijn beloningen, als u naar de Heere 
opkijkt en vol verwachting bent. Ruth was een vreemdeling in Israël, maar leeft nu uit geloof, in haar nieuwe God, de God van Israël.  
Er werd nog een andere zegen over haar uitgegoten, Boaz zei in vers 15, laat haar ook tussen de garven oplezen en beschaamt haar  
niet.

Ruth's Geloof had het vat van Gods zegen geopend en niets kon het nu nog stoppen. Boaz voerde door God geleid de zegen op 
voor Ruth, toen zei Boaz in Ruth 2:16 tegen zijn knecht, "LAAT OOK ALLENGSKENS VAN DE HANDVOLLEN VOOR HAAR WAT 
VALLEN, EN LAAT HET LIGGEN, DAT ZIJ HET OPLEZE, EN BESTRAFT HAAR NIET." Aan het eind van de dag had ze omtrent één efa 
gerst  (1.1  schepel  =  circa  30  kg)  opgelezen.  Ze  nam  de  grote  nalezing  mee  naar  huis  en  had  ook  wat  eten  voor  Naomi  
achtergehouden aangezien ze voldoende in het veld had gekregen. Dit is Gods zegen die over Ruth begon te komen. Het geloof 
heeft zijn beloning. Als u zoals Ruth op de Heere vertrouwt zal God uw deuren van zegen stap voor stap openen.

Boaz ging zijn gerst wannen en Naomi was benieuwd over Ruth en een toekomst voor de jongedame. Toen vertelde ze Ruth dat 
Boaz een bloedverwant was die zou kunnen besluiten om met haar te trouwen. In Ruth 3 vertelde Naomi Ruth hoe ze zich op de  
avond na het ziften en etenstijd moest gedragen; buiten bij de dorsvloer. Ruth volgde alle aanwijzingen van Naomi op. In Ruth 3:10-
14 zei Boaz, "IK ZAL U LOSSEN, ZO WAARACHTIG ALS DE HEERE LEEFT." In vers 16 nam de zegen van de Heere op Ruth toe en  
werd groter  gemaakt;  Boaz  zelf  in  plaats  van  zijn  knechten mat  zes maten van puur  geoogste  gerst  voor  Ruth,  niet  van  de 
gesprokkelde aren, niet van hetgeen dat opzettelijk op de grond was laten vallen, maar uit het echte oogst vat. Dit is God die Ruth's  
GELOOF aan het eren was en gestadig haar niveau en kwaliteit van zegen aan het verhogen was. Vertrouw op de Heere en wordt 
niet vermoeid, wacht op de Heere en twijfel niet. ALS EEN MOABITISCHE GELOOF KAN HEBBEN EN DOOR GOD GEZEGEND KAN 
WORDEN, ZO KUNT U DE ZELFDE ZEGENINGEN ONTVANGEN.

Boaz ging in Ruth 4 naar de poort van de stad en ontmoette in tegenwoordigheid van tien oudsten de bloedverwant die boven hem  
het recht had om te lossen. Naar de vroegere gewoonte van de mensen, informeerde Boaz hen over Naomi, het stuk grond dat 
afgelost moest worden, de bloedverwant was bereid om het te lossen, maar toen hem verder ook werd verteld dat hij Ruth moest 
lossen, weigerde hij dat te doen. (Ruth 4:5 ZO ZULT GIJ HET OOK AANVAARDEN VAN RUTH, DE MOABIETISCHE, DE HUISVROUW 
DES VERSTORVENEN, OM DEN NAAM DES VERSTORVENEN TE VERWEKKEN OVER ZIJN ERFDEEL.) Boaz was nu vrij om alles  
wat Naomi toebehoorde te lossen, waaronder Ruth. Dus trouwde Boaz aan het eind van de dag met Ruth. Dit was een geweldige  
zegen van God. Ruth was niet meer aren aan het lezen, geen overgebleven aren meer van de grond aan het sprokkelen, niet meer 
aan het eten en drinken met de maaiers, geen afgemeten gerst meer op haar hoofd aan het dragen. Ze was nu in het huis van zegen, 
anderen aan het zegenen. En Naomi had rust.

De  zegen  bereikte  zijn  toppunt  in  de  geboorte  van  Obed.  "HET  GELOOF  VAN  RUTH  BRACHT  DE  ZEGEN  OBED  VOORT."

Obed was de vader van Isaï, die op zijn beurt de vader van koning David was. Jezus kwam voort uit de lijn van OBED VAN BOAZ EN 
RUTH. Wat een GELOOF, wat een ZEGEN; ALLEEN HET LOT VAN GOD KAN ZO IETS BEWERKSTELLIGEN. De Heere zegent al ons  
geloof, wij zullen oogsten als we de moed niet op zullen geven. Naomi ontving de zegen van God, als u in een sfeer van geloof zult  
blijven kan u de zegen niet onthouden worden, indien u gelooft. Boaz was een eerbare man van God die van zijn werknemers hield  
en zij hielden op hun beurt van hem en gehoorzaamden hem. Hij stond God toe om door hem heen te werken om een bron van 
zegen voor anderen te zijn. Hij was een man van integriteit en profiteerde niet van Ruth, en was godvruchtig jegens haar. Hij werd 
door God gebruikt om Ruth en elke andere ware gelovige te leren hoe God in fasen en progressief zegent. Uw zegeningen zullen 
langzaam maar progressief komen als u in GELOOF blijft. Ruth die een vreemde voor Israël was, bekeerde zich en geloofde in de 
God van Israël en in zijn mensen en hield van hun land. Ruth vertrouwde in de God van Israël en volgde de begeleiding van Naomi  
op (Naomi was een voorbeeld van wat  leraren, oudere gelovige vrouwen en ware gelovigen zouden moeten zijn voor jongere 
christenen en ongelovigen) en (Ruth) werd gezegend dat ze naast de maaiers aren mocht lezen, het overgeblevene van de grond 
mocht sprokkelen, tussen de garven aren mocht lezen, kreeg puur geoogste gerst uit de handen van Boaz, ze trouwde met Boaz en 
ronde het af met de zegen van de geboorte van Obed, en vandaag bevindt ze zich in de lijn van JEZUS CHRISTUS. Dit is het  
hoogtepunt van de zegen; God is nog steeds aan het zegenen en kan u ook zegenen. Zorg ervoor dat u in die geestelijke lijn zit dat  
is door het bloed van Jezus Christus, onze bloedverwant verlosser.

Lees I  Petrus 1:7-9  "OPDAT DE BEPROEVING UWS GELOOFS,  DIE VEEL KOSTELIJKER IS DAN VAN HET GOUD,  HETWELK 
VERGAAT EN DOOR HET VUUR BEPROEFD WORDT, BEVONDEN WORDE TE ZIJN TOT LOF, EN EER, EN HEERLIJKHEID, IN DE 
OPENBARING VAN JEZUS CHRISTUS; DENWELKEN GIJ NIET GEZIEN HEBT, EN NOCHTANS LIEFHEBT, IN DENWELKEN GIJ NU, 
HOEWEL HEM  NIET  ZIENDE,  MAAR  GELOVENDE,  U  VERHEUGT  MET  EEN  ONUITSPREKELIJKE  EN  HEERLIJKE  VREUGDE; 
VERKRIJGENDE HET EINDE UWS GELOOFS, NAMELIJK DE ZALIGHEID DER ZIELEN." AMEN!


