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DE BRUID IN HET BOEK RUTH (1)
HJM Sales
Geliefde broeders en zusters, in het volgen van Jezus dienen regelmatig moeilijkheden te
worden overwonnen en hindernissen te worden opgeruimd. We slagen daar niet altijd op
voorhand in. Zo lezen we bijvoorbeeld in Luk. 22:54-55, dat de altijd zo enthousiaste apostel
Petrus zijn Heiland van verre volgde en zich warmde bij het vuur van Jezus’ vijanden, zodra
het moeilijk werd. En ik denk dat ieder van u wel weet, dat Petrus uiteindelijk Jezus
verloochende (Luk. 22:56-62). Daarom is het zo heel erg noodzakelijk, dat we overvloeiend
met de Heilige Geest worden vervuld. Want wij hebben Zijn kracht zo nodig. Onze eigen
kracht doet ons immers steeds weer falen.
In het bijbelboek Ruth vinden we een geweldig verhaal over een vrouw, Ruth genaamd, die
schitterde door haar getrouwheid, toewijding en ijver. Maar we vinden in dit verhaal ook
krachtige profetieën en geestelijke schaduwbeelden.
Één schaduwbeeld betreft de terugkeer van het in ballingschap verstrooide volk van Israël
naar hun land Israël en hun geestelijke herstel. De profetie voltrekt zich nú, in het laatste der
dagen vlak voor Jezus’ Wederkomst. Dit thema is niét het onderwerp van deze bijbelverkondiging. Desondanks zal ik er af en toe toch kort even op ingaan, omdat het zo’n diepe
blik geeft op de waarheid van Gods profetieën en de getrouwheid van God. Wilt u meer over
het onderwerp weten, dan zou u bijvoorbeeld het boekje “Het boek Ruth in het licht van de
heilsgeschiedenis” van Norbert Lieth kunnen lezen. Te verkrijgen bij Uitgeverij Middernachtsroep.
Het boek Ruth is een verhaal, dat we met geestelijk open ogen moeten lezen. Het geeft in
schaduwbeeld een les, hoé de Gemeente Gods als de Bruid van wedergeboren Joden en
heidenen, steeds de juiste keuze mag maken in het getrouw volgen van haar Hemelbruidegom Jezus Christus. Deze les wil ik met Gods genade in vier Delen aan u duidelijk maken.
Het boek Ruth leert ons, dat ons hart slechts vrede en bevrediging kan vinden in de hemelse
“Losser” Jezus. Het toont ons dat de Bruid zichzelf heiligt en gereed maakt voor Zijn
Wederkomst (Openb. 19:7). Haar geestelijke groei en opgang zien we helder uitgebeeld in
het licht van de historische, Israëlitische Tabernakel. Ik beveel u van harte de uitgebreide
studie over de Tabernakel aan, welke u eveneens op deze website zult kunnen vinden.
Achtereenvolgens wil ik het volgende aan de orde stellen:
Deel 1

Het verhaal in het kort
De betekenis van de verschillende namen

Deel 2

De bekering en de wedergeboorte

Deel 3

Gods grote zegeningen
De goede reactie op de zegeningen

Deel 4

Het proces van heiligmaking
Het huwelijk wordt voltrokken

De Joden lezen het boek Ruth altijd tijdens het feest Sjavoeot. Sjavoeot wordt ook Wekenfeest of Pinksterfeest genoemd, maar ook nog Edenfeest, Dag der Eerstelingen, Feest des
Oogstes en Feest der Afronding.
De naam Wekenfeest verwijst naar de tussenliggende tijd tussen het Feest der Eerstelingen
en Sjavoeot, namelijk 50 dagen, cq. 7 weken.
De naam Pinksterfeest doet dat eveneens, maar herinnert wedergeboren christenen ook aan
het grote Pinksterfeest na Jezus’ Hemelvaart, toen de Heilige Geest over de 120 discipelen
in de opperzaal werd uitgestort (Hand. 2:1-4).
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De naam Edenfeest refereert aan de eed, die Israël aflegde tegenover God (Ex. 24:7) en aan
de eed die God zwoer, toen Hij zei dat Hij Israël Zijn volk zou zijn, dat Hij niet door een ander
volk zou vervangen.
De benamingen Dag der Eerstelingen, Feest des Oogstes en Feest der Afronding duiden
erop, dat volgens de Joodse traditie dit feest de ultieme afsluiting is van het Feest der
Eerstelingen. Met dit feest is de gehele oogst binnengehaald. Leest u Ex. 23:16; Lev. 23:1520; Num. 28:26.
Onmiddellijk worden we met deze benamingen met de neus op de feiten gedrukt. Willen we
Jezus van heel dicht nabij kunnen volgen, dan moeten we worden vervuld met de Heilige
Geest en zullen we getrouw moeten zijn. Dan zullen we mogen behoren tot de grote oogst,
die door Jezus en Zijn engelen wordt binnengehaald.
Het verhaal in het kort
Het verhaal uit het boek Ruth luidt in het kort als volgt. Door hongersnood werden Elimelech,
zijn vrouw Naomi en hun zonen Machlon en Chiljon uit Bethlehem in het land Juda gedreven
naar het land Moab. Hier trouwden Machlon en Chiljon met twee Moabitische vrouwen, Ruth
en Orpa geheten. Zowel Elimelech, Machlon als Chiljon stierven echter in Moab, misschien
tengevolge van een ziekte. Hierna keerde Naomi naar Bethlehem terug, want de hongersnood was daar voorbij. Ruth wilde koste wat het kost bij haar schoonmoeder blijven en
meegaan. Orpa maakte een tegengestelde keuze. Zij keerde terug naar haar eigen volk en
haar eigen goden. Naomi en Ruth arriveerden in Bethlehem tijdens de graanoogst. Ruth was
vervolgens voortdurend bezig om korenhalmen te vergaderen en haar schoonmoeder, die
zichzelf inmiddels Mara noemde, te onderhouden. De rijke Boaz, een bloedverwant van haar
overleden man Machlon, was zeer onder de indruk van Ruth’s bijzondere toewijding en nam
haar onder zijn hoede. Voortaan mocht Ruth aren vergaren op zijn akkers. Uiteindelijk “loste”
Boaz Ruth. Dat wil zeggen, hij kocht Machlons aandeel in zijn voorvaderlijk bezit vrij en
huwde Ruth, waarmee hij op deze wijze het geslacht voortzette. De eerstgeborene uit hun
huwelijk was Obed. En Obed werd de grootvader van koning David, die zoals we weten een
voorvader was van Jezus, de Zoon van God.
De betekenis van de verschillende namen
Broeders en zusters, voor een goed begrip van de geestelijke schaduwbeelden van het
verhaal is het noodzakelijk om de betekenis van de verschillende namen te kennen.
Bethlehem
Bethlehem ( Mxl-tyb ) betekent “broodhuis, huis van voedsel”. Het was de oorspronkelijke
woonplaats van Elimelech en zijn familie. Het was een plaats waar brood te verkrijgen was.
In bredere zin wijst Bethlehem op Gods eigen land Israël, waarop Zijn ogen rustten en waar
Hij Zijn volk voorzag van al hetgeen dat zij nodig hadden. Van eten en drinken én van
geestelijk voedsel. En juist in dit Bethlehem, het broodhuis, werd Jezus, het levende Brood
uit de hemel en waarmee de wereld zich mag voeden, geboren. Leest u Joh. 6:22-59.
Moab
Het volk Moab was het volk dat afstamde van Moab. Moab ( bawm ) betekent “van zijn vader”.
Moab was de zoon van Lot, middels incest verwekt bij zijn oudste dochter. Moab behoorde
tot de gevaarlijkste vijanden van Israël. Het was een heidens volk, dat zich volledig over had
gegeven aan de Kanaänitische afgoderij. Het land Moab was het ultieme beeld van het
mensdom, dat de ware God volledig heeft buitengesloten. Israël had een diepe afkeer van
Moab. Maar Elimelech en zijn familie trokken juist naar dit land toe, nadat zij Bethlehem
hadden verlaten.
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Elimelech
Elimelech ( Klmyla ) betekent “mijn God is koning”.
Elimelech nam zijn vrouw Naomi en zijn twee zonen Machlon en Chiljon mee naar Moab.
Ruth 1:1 – “In de dagen, als de richters richtten, zo geschiedde het, dat er honger in het land
was; daarom toog een man van Bethlehem-Juda, om als vreemdeling te verkeren in de
velden Moabs, hij, en zijn huisvrouw, en zijn twee zonen.”
Elimelech verruilde Bethlehem voor het heidenland Moab, toen er honger in het land kwam.
Maar hij begreep niet de oorzaak van de honger, namelijk ongehoorzaamheid aan God,
rebellie en afgoderij. Leest u Deut. 11. Dé uitweg is dan altijd bekering en niet weggaan.
Elimelech is het beeld van het aan God ongehoorzame volk Israël (Gods eigen volk), dat
weliswaar God als hun Koning erkende, maar voortdurend verviel tot afgoderij. Uiteindelijk
werd men door God in ballingschap naar Babel werd gestuurd. God was echter nog genadig
en liet hen terugkeren. Maar Israël bleef ongehoorzaam en verwierp zelfs de Messias, Jezus
Christus. Men herkende Hem niet als het door God de Vader gezonden levende Brood uit de
hemel. Met een vreselijke catastrofe en een intense geestelijke honger als gevolg! Een
vreselijke ballingschap ving aan in het jaar 70 na Christus, toen de Romeinen Jeruzalem en
de tempel verwoestten, ontelbare Joden vermoordden en het restant uit het land Israël
wegzonden. Deze Joden werden over de gehele wereld (het heidendom) verstrooid.
In Moab leefde Elimelech als een vreemdeling. Hij bleef er een vreemdeling en stierf er
uiteindelijk ook als vreemdeling. Zo was het ook met de Joden in de diaspora, in de wereldwijde ballingschap. Nergens werd men blijvend geaccepteerd. Meestal bleef men een
vreemdeling zonder burgerrechten en vaderland. Steeds moest men opnieuw rekening
houden met verdrukking. Nooit was men zeker van het leven. Vaak was er intense nood.
Broeders en zusters, in de ogen van een Israëliet is het verlaten van het eigen land altijd een
afdaling naar een geestelijk lager niveau. Wanneer we dit betrekken op ons, christenen, dan
wijst het verlaten van Gods broodhuis op het ontbreken van een echte relatie met Jezus.
Machlon en Chiljon
Broeders en zusters, ook de betekenissen van de namen van de twee zonen van Elimelech
en Naomi zijn uitermate profetisch.
Machlon ( Nwlxm ) betekent “ziekelijk”. Het woord is afkomstig van het werkwoord “chaalah”
( hlx ), dat wil zeggen “ziek zijn, zwak zijn”. Machlon representeert de grote innerlijke pijn
en zielenood, maar ook de materiële nood, van het volk Israël tijdens de verstrooiing over de
wereld.
Chiljon ( Nwylk ) betekent “smachtend, wegkwijnend, hunkerend, vertering”. Dit woord komt
uiteindelijk van het werkwoord “kaalah” ( hlk ), dat “vernietigen, vernietigd worden, verteren,
verteerd worden” betekent. Chiljon representeert het diepe, verterende verlangen en de
intense hunkeringen van de verstrooide Joden naar Israël en naar Jeruzalem.
Zowel Machlon als Chiljon stierven in Moab, net als Elimelech. Wat een troosteloos beeld
van het arme, zwakke Joodse volk, dat bijna 2000 jaren van intense nood en vervolgingen,
resulterend in een vreselijke Holocaust, waarbij 6 miljoen Joden de dood vonden, heeft
moeten ondergaan, terwijl hun harten hunkerden naar Jeruzalem.
Maar prijst God, ook de zwakheid en de hunkeringen van de verstrooide Joden “stierven” als
het ware. Want de staat Israël werd in 1948 opgericht, met wijd open deuren voor alle Joden
die van waar dan ook terug wilden keren, en is inmiddels uitgegroeid tot een ijzersterke natie
waarvoor alle vijanden groot ontzag hebben.
Naomi
De naam Naomi ( ymen – “no’omie” ) betekent letterlijk “plezierig, mijn genot”. Het woord is
afgeleid van “no’am” ( Men ), dat “aangenaamheid, schoonheid, lieflijkheid” betekent.
Naomi ging met haar man Elimelech mee naar het heidense land Moab. In eerste instantie
komt hierin, gezien de betekenis van haar naam, haar geestelijke oppervlakkigheid te
voorschijn. Maar uiteindelijk bekeert Naomi zich en keert terug naar Israël. Zij stierf niet in
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Moab. Zij was de énige van de oorspronkelijke familie die overbleef en terugkeerde. Daarom
is Naomi het beeld van het teruggekeerde en herstelde Israël in de eindtijd. God behoudt
voor Zichzelf een overblijfsel, waarmee Hij Zijn raadsplan met Israël kan voortzetten en ten
uitvoer kan brengen. Eerst middels Naomi, thans middels de vele naar Israël teruggekeerde
Joden.
Naomi arriveerde in Bethlehem in het begin van de gersteoogst (Ruth 1:22b), welke in het
voorjaar plaatsvindt. We zullen in Deel 2 nog zien dat de gersteoogst op een diepe bekering
des harten duidt.
Maar wist u dat de stichting van de nieuwe staat Israël óók plaatsvond in het voorjaar bij het
begin van de gersteoogst, namelijk op 14 mei 1948? En het deel van de profetieën die
verband houden met de terugkeer van de Joden is reeds bijna volkomen vervuld! Miljoenen
Joden zijn inmiddels naar Israël teruggekeerd. De vervulling van het deel van de profetie, dat
verband houdt met Israël’s inwendige bekering tot Jezus, zal echter plaatsvinden vlák voor
Zijn Wederkomst. Want God wil beslist dat Israël Zijn Zoon Jezus, de Messias, zal
aannemen. Naomi keerde immers terug naar Bethlehem, omdat daar weer brood was.
Ruth 1:6 – “Toen maakte zij (d.i. Naomi) zich op met haar schoondochters, en keerde weder
uit de velden van Moab; want zij had gehoord in het land van Moab, dat de HEERE Zijn volk
bezocht had, gevende hun brood.”
Ook dit is profetisch, want in het herstelde Israël zal spoedig opnieuw brood (geestelijk
voedsel) kunnen worden verkregen. Dé reden waarom God het volk Israël thans naar Israël
laat terugkeren, is juist dat Brood, namelijk de spoedige Wederkomst van Jezus, Die het
levende Brood uit de hemel is. Na Zijn Wederkomst breekt het 1000-jarige Vrederijk aan.
Een tijd waarin het Woord van God juist door het Joodse volk massaal aan de hongerige
heidenvolkeren zal worden uitgedeeld.
Broeders en zusters, de Joden zijn teruggekeerd naar het land Israël. Een terugkeer welke
werd bespoedigd door de Holocaust in de Tweede Wereldoorlog, waarbij 6 miljoen Joden
vreselijk werden afgemaakt. Helaas is men toch nog steeds blind voor Jezus, de Zaligmaker
der wereld. En men is blind voor het feit dat, juist door het Joodse “vallen” en hun verbanning
uit Israël, het heerlijke Evangelie de heidenen heeft kunnen bereiken en een wondere Bruid
voor Jezus Christus is kunnen ontstaan. Door het Joodse vallen heeft de zaligheid de
heidenen bereikt. Maar God zal hen beslist niet vergeten en hen weer vol van Hem maken.
Ik gaf u reeds aan, dat Ruth door Boaz werd “gelost” en vrijgekocht. Maar ook Naomi werd
door Boaz “gelost” (Ruth 4:14). God zal niet rusten, voordat ook Israël door Jezus’ Bloed zal
zijn vrijgekocht. Het zal gebeuren!
Rom. 11:11b-12 – “………..; maar door hun val is de zaligheid den heidenen geworden, om
hen tot jaloersheid te verwekken. En indien hun val de rijkdom is der wereld, en hun
vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid!”
Deze woorden van Paulus verstaat men in Israël nog niet. Wél heerst er, heel begrijpelijk en
tot grote schande van het christendom, intense verbittering vanwege het diepe lijden dat men
heeft ondergaan. We lezen dan ook in het boek Ruth, dat na haar terugkeer Naomi zich
voortaan Mara ( arm ) liet noemen, dat wil zeggen “bitterheid” (Ruth 1:20-21). Vanwege al
het onheil dat haar was overkomen. Broeders en zusters, is dus ook de naam Mara niet
bijzonder profetisch?
Orpa
Een van Elimelech’s zonen huwde de heidense, Moabitische vrouw Orpa. Orpa ( hpre )
betekent volgens sommige bijbelverklaarders “wederspanning, hardnekkig“. Volgens de
Strong’s Encyclopedie betekent het “manen (de nekharen van bijvoorbeeld een paard)”.
Maar het woord Orpa is afkomstig van “ooref” ( Pre ), dat “nek” betekent.
Orpa volgde haarschoonmoeder Naomi (beeld van het teruggekeerde Israël) niet meer, toen
zij arriveerden aan de grenzen van het land Israël (Ruth 1:7). Zij keerde terug naar Moab en
de afgoden. Orpa is het beeld van het naamchristendom, van het schijnchristendom, dat in
de eindtijd zal afvallen van het geloof (1 Tim. 4:1). Het zijn de naamchristenen, die de hóge
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prijs van het door alles heen volgen van Jezus uiteindelijk niet zullen kunnen betalen. Die te
hoge prijs houdt ook verband met het niet achter Israël kunnen blijven staan. Het niet kunnen
accepteren, dat Israël nu op eigen grond (en niet zoals velen beweren op Palestijnse grond)
door God wordt hersteld en wordt gezegend.
Welke oorzaken liggen hieraan ten grondslag?
Wel, misschien zal men afhaken, omdat men in feite Jezus nooit echt heeft gekend en met
het hart heeft aangenomen. Wellicht heeft men nooit volledig met de zonden uit het oude
leven willen afrekenen. Wellicht heeft men Gods Woord nooit gekend en heeft men nooit
beter geweten. Wellicht heeft men bewust het door alles heen volgen van Jezus geweigerd
en Hem de nek toegekeerd. Vast staat echter, dat men net als Orpa de verkeerde keuze
heeft gemaakt en is teruggekeerd naar de wereld. Naar het eigen volk van ongelovige,
heidense wereldlingen en naar de eigen afgoden (vult u die zelf maar in!).
Orpa verliet haar schoonmoeder Naomi en nogmaals, broeders en zusters, in schaduwbeeld
verstaan we hieruit dat het naamchristendom niét achter het teruggekeerde Israël zal staan.
Zien we ook deze verkeerde houding niet tot vervulling komen in onze tijd, broeders en
zusters?
We komen nu bij de namen van de belangrijkste personen in deze bijbelverkondiging, Boaz
en Ruth.
Ruth
De heidense, Moabitische Ruth was de vrouw van de andere zoon, die wél de juiste keuze
maakte en liever tot Gods eigen volk wilde behoren, dan terug te keren naar haar heidense,
afgodische verleden. Haar naam heeft dan ook een heerlijke, geestelijke achtergrond.
Ruth ( twr ) betekent “vriend(in)”. Dit woord komt waarschijnlijk van “re-oet” ( twer ), dat
“gezellin, maatje (vrl.)” betekent. Maar “re-oet” ( twer ) komt van het werkwoord “raa-ah”
( her ), dat “het hoeden en voeden van de schapen, zich als een metgezel verbinden”
betekent.
Ruth is het beeld van de ware en levende Gemeente van door de Heilige Geest levend
gemaakte en wedergeboren kinderen Gods. De wedergeboren kinderen Gods zijn getrokken
uit de Joden en uit de heidenvolkeren. Zij zijn het, die Jezus met hun gehele hart liefhebben
en willen dienen en die de schapen en de lammeren uit liefde voor Jezus willen voeden met
het Brood uit de hemel. Ruth vond haar losser Boaz, zoals de Bruid haar Verlosser Jezus
Christus vond. Ruth is het beeld van de aanstaande Bruid van Jezus.
De Bruid van Christus kiest honderd procent voor Jezus en zal zich daarom óók achter Israël
blijven scharen, zoals Ruth haar schoonmoeder Naomi blééf volgen. Omdat zij weet, dat
God Israël nog steeds vurig liefheeft en weet dat Hij Israël heeft uitverkoren en een bijzondere weg met hen gaat (Zach. 2:10-13). Ware, vurige christenen zullen voor Gods eigen volk
Israël blijven bidden en zullen hen blijven steunen. In het verhaal zien we dan ook, dat Ruth
haar schoonmoeder Naomi rijkelijk voorzag in alles wat ze nodig had (Ruth 2:17-18).
Boaz
De man waarmee Ruth in Israël huwde, was Boaz ( zeb ). De herkomst en de betekenis van
zijn naam zijn onbekend. Volgens sommigen echter betekent zijn naam “de sterke”, volgens
anderen “snelheid”. In het verhaal werd Ruth door Boaz “gelost”, dat wil zeggen vrijgekocht.
Dus is Boaz het schaduwbeeld van Jezus, de Zoon van God en de komende Hemelbruidegom. Daarom hoeft het ons ook niet te verbazen, dat de herkomst en de precieze betekenis
van de naam Boaz onbekend bleef. Immers, de herkomst van de Eeuwige God zal voor ons
mensen altijd een mysterie blijven, net zoals de diepe achtergronden van Zijn Naam.
Broeders en zusters, Boaz was de losser van Ruth. Het is goed om precies te weten wat de
zogenaamde “lossing” door een “losser” betekende. Volgens de encyclopedie was lossing
(vrijmaking) van mensen, die waren overgeleverd aan schuldeisers of zichzelf hadden
verkocht aan vreemdelingen, mogelijk doordat men óf zichzelf vrijkocht óf doordat een

6
bloedverwant dat deed. Ook stukken land konden aldus worden gelost en vrijgekocht. En
ook verwante weduwen werden gelost door hen te huwen en een kind bij hen te verwekken,
zodat de naam van de overledene werd voortgezet.
Lossing was in feite een middel om de mensen van de toorn Gods te bevrijden. Gods gunst,
die men door ongehoorzaamheid had verspeeld, waardoor het onheil was gekomen, werd
als het ware op deze voorgeschreven wijze teruggekocht. De losser verwijst naar Jezus, die
ons vrijkocht met Zijn Bloed om ons te verlossen van de toorn van God de Vader.
Geliefde broeders en zusters, Orpa maakte de verkeerde keuze. Ruth maakte de juiste
keuze. Het betrof keuzes met geweldige consequenties. En dat wil ik u graag duidelijk
maken aan de hand van het volgende, dat ik ooit in een christelijk blad las (ik ben de naam
helaas vergeten) en waarvan ik een aantekening heb gemaakt in mijn bijbel.
Volgens de Megillat Orpa (de Joodse boekrol Orpa) waren zowel Ruth als Orpa dochters van
de koning van Moab, Eglon genaamd. Eglon diende de afgod Kemos. Orpa was koppig als
een kameel, terwijl Ruth de zelfbeheersing van een hinde bezat.
Orpa trouwde, na haar door de dood ontbonden eerste huwelijk met een van de zonen van
Elimelech, opnieuw. Maar nu met een Filistijn uit de reuzen der Refaïten. Haar zoon was
Jisbi, die zelf een zoon kreeg, genaamd Barsillai. Barsillai kreeg ook weer een zoon, die
Goliath (uit de stad Gat) was genaamd. Goliath was dus Orpa’s achterkleinzoon en was de
reus, die door de kleine David werd verslagen.
Ruth huwde Boaz. Uit hun huwelijk werd Obed geboren. Obed kreeg een zoon Isaï, die een
zoon kreeg, David genaamd. David versloeg Goliath door zijn geloof in de Heer met vijf
stenen en een slinger, waardoor Israël van de Filistijnen werd verlost. David werd later
Israël’s grote koning.
Broeders en zusters, de achterkleinzonen van Orpa en Ruth kwamen dus uiteindelijk
tegenover elkaar te staan. Zij stonden in het middelpunt van een strijd, die Gods eigen strijd
was. Herkent u nu het belang van het maken van de goede keuze? We moeten ervoor
zorgen aan de goede kant te staan, aan de kant van God. Laten we toch niet zoals Orpa de
verkeerde keuzes in onze levens maken, want de volgende schriftgedeeltes zijn absoluut
waar.
Matt. 12:30 – “Wie met Mij niet is, die is tegen Mij; en wie met Mij niet vergadert, die
verstrooit.” Ziet u ook Luk. 11:23.
Mark. 9:40 – “Want wie tegen ons niet is, die is voor ons. “
Broeders en zusters, we zullen ons de volgende week in Deel 2 verder gaan verdiepen in het
volgen van de Bruid achter haar Hemelbruidegom Jezus aan. De Here zegene u. Amen.
(wordt vervolgd)

