
Toeval bestaat niet 

Twaalf Bijbelstudies over Ruth 

 

#06 

Bitter wordt zoet 

 

 Ruth 2:17-23 

 

Ken jij dat gevoel? Je bent erg somber. Je ligt maar te woelen en te piekeren. Nare gedachten 

dringen zich aan je op. De toekomst is donker. Nergens een lichtpuntje. Maar, als je ’s 

morgens wakker wordt, krijg je zomaar een idee. Dat je daar niet eerder aan hebt gedacht. Je 

problemen zijn er nog, maar er breekt een zonnestraal door. Je krijgt een sprankje hoop. 

 

Misschien is het je nooit opgevallen, maar ieder hoofdstuk van het boekje Ruth eindigt met 

Naomi. Het is haar levensverhaal. Nee, beter gezegd: het is het verhaal van haar God, Die 

Zijn trouw en genade niet inhoudt. En het wordt ook op zo’n mooie manier verteld. Echt, 

Ruth is een pareltje dat de Heilige Geest ons gegeven heeft! Weet je nog, hoe bitter Naomi’s 

ontlading was? En nu, hoe zal ze reageren als Ruth na een lange dag thuiskomt met een 

enorme berg koren? 

 

Ruth 2:17-23 

17 Alzo las zij op in dat veld, tot aan den avond; en zij sloeg uit, wat zij opgelezen had, en 

het was omtrent een efa gerst. 

18 En zij nam het op, en kwam in de stad; en haar schoonmoeder zag, wat zij opgelezen had; 

ook bracht zij voort, en gaf haar, wat zij van haar verzadiging overgehouden had. 

19 Toen zeide haar schoonmoeder tot haar: Waar hebt gij heden opgelezen, en waar hebt gij 

gewrocht? Gezegend zij, die u gekend heeft! En zij verhaalde haar schoonmoeder, bij wien zij 

gewrocht had, en zeide: De naam des mans, bij welken ik heden gewrocht heb, is Boaz. 

20 Toen zeide Naomi tot haar schoondochter: Gezegend zij hij den HEERE, Die Zijn 

weldadigheid niet heeft nagelaten aan de levenden en aan de doden! Voorts zeide Naomi tot 

haar: Die man is ons nabestaande; hij is een van onze lossers. 

21 En Ruth, de Moabitische, zeide: Ook, omdat hij tot mij gezegd heeft: Gij zult u houden bij 

de jongens, die ik heb, totdat zij den gansen oogst, die ik heb, zullen hebben voleindigd. 

22 En Naomi zeide tot haar schoondochter Ruth: Het is goed, mijn dochter, dat gij met zijn 

maagden uitgaat, opdat zij u niet tegenvallen in een ander veld. 

23 Alzo hield zij zich bij de maagden van Boaz, om op te lezen, totdat de gersteoogst en 

tarweoogst voleindigd waren; en zij bleef bij haar schoonmoeder.  

 

In het leven van Naomi breekt een eerste zonnestraal door van Gods genade, als ze hoort dat 

Ruth op de akker van Boaz is terechtgekomen. Hij is familie en kan voor de toekomst zorgen! 

Dat heeft de HEERE gedaan! Dat is een teken van Zijn genade en trouw. 

 

Bijbelstudievragen 

 

• Hoe reageert Naomi als ze ziet wat Ruth heeft meegenomen? Wat hoor je in haar 

vraag? 



• Vergelijk de uitroep van Naomi in vers 20 met de bittere ontlading in Ruth 1:20. Wat 

is het verschil? Hoe komt dat, denk je? 

• Wat zegt Naomi in deze uitroep en wat betekent dit? Lees daarbij ook een 

vergelijkbare uitroep van de knecht van Abraham (Gen.24:27). 

• Op welke manier krijgt Naomi weer nieuw zicht op de leiding van God in haar leven? 

Welke rol speelt daarin het horen van de naam van Boaz? 

• Boaz is één van de lossers. Hij is een familielid. Probeer de achtergrond van het 

losserschap helder te krijgen. Wat is daarvan de betekenis voor Naomi en Ruth? 

• Op welke manier is het losserschap een afspiegeling van de relatie tussen God en Zijn 

volk? 

 

Wat betekent dit voor jou? 

• Ken jij momenten van bitterheid in je leven? En hoe veranderde dat? 

• Weten jullie niet, schrijft Paulus, dat de goedertierenheid van de Heere tot bekering 

leiden? Hoe zie je dit terug bij Naomi? Hoe zie je dit in je eigen leven? 

• Naomi kreeg weer zicht op Gods genade. Herken jij dat in jouw leven? Hoe? 

• Mag je het Bijbelboek Ruth vergeestelijken? In hoeverre is Boaz als losser een beeld 

van de Heere Jezus als de Verlosser van Zijn volk? 

• Wat doet het jou als je, bijvoorbeeld in de preek, de naam van de Heere Jezus hoort? 

 

SUGGESTIE OM TE ZINGEN 

 Psalm 68:10 

 


