
Ruth

Heel	de	Schrift	is	door	God

ingegeven	en	is	nuttig	tot	

lering	voor	diegene	die	in																					

de	Rechtvaardigheid	is.	

Opdat	de	mens	Gods	volwassen	zal

zijn,	toegerust	tot	elk	goed	werk.

(vrij	naar	2	Timótheüs	3	:	16,	17)

nr. 8 Bijbelstudie      



Ruth 3 : 2, 9
2 Nu dan, is niet Boaz, met wiens maagden gij geweest zijt, van onze bloed-

vriendschap?

9 En hij zeide: Wie zijt gij? En zij zeide: Ik ben Ruth, uw dienstmaagd, breid 
dan uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser.

IndegeschiedenisvanBoazenRuthwordtgeïllustreerdopwelkewijzeverlossing
of"lossing"totstandkomt.HetNieuweTestamentleertdatJezusChristusdegrote
Losseris.BoaziseentypevandéVerlosser.RuthwerddoorBoazgelost.Wanneereen
manzonderkinderenstierf,behoordezijnbroernageslachtvoorhemteverwekken
bijdeweduwe,zijnschoonzuster.Dezwagerwasdandelosser.Hijzorgdevooreen
erfgenaam.IndeBijbelgaathetvaakomheterfrechtendatisookhetgevalbijde
geschiedenisvanBoazenRuth.Degrotevraagis:Wiekrijgtdeerfenis(debelofte)?De
erfgenaamwordtmedebepaalddoordewetopdelossing.InhetboekRuthkwam
de erfenis van een familie uit Bethlehem terecht bij een Moabitische vrouw. Ruth
werddeerfgenaamvanNaómienBoaz.UithaarkwamdéErfgenaamvaneengeheel
nieuwescheppingvoort:deHereJezusChristus.Heterfrechtvandehelewereldliep
viaRuth.Erwordtinditverhaalookgesprokenovereenanderelosser,dievoorbijging.
Zijnnaamis"PloniAlmoni"("zulkéén"),maardaarmeeblijfthijonbekend.Waardit
eenbeeldvaniswordtookindezestudiebehandeld.

De gedachte is...
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1. Inleiding

IndegeschiedenisvanBoazenRuthwordtgeïllustreerdopwelkewijze
verlossing totstandkomt.Hetgaathieromhetbegrip "lossing". Inde
Bijbelisergeenverschiltussen"losser"en"verlosser",nochtussen"los-
sing"en"verlossing".InhetNieuweTestamentwordtveronderstelddat
het begrip "lossing" bekend is. Het Nieuwe Testament leert dat Jezus
ChristusdegroteLosseris.BoaziseentypevandéVerlosser.

TweeBijbelboekendragendenaamvaneenvrouw:hetboekEstheren
hetboekRuth.DegeschiedenissenindezeBijbelboekenstaanbeide in
verbandmetverlossing. InhetboekRuth lezenwedatNaómienRuth
in het buitenland waren, waar Elimélech, Machlon en Chiljon stierven.
(Ruth1:3,5)RuthwerdlaterdoorBoaz"gelost".InhetboekEstherwas
het joodsevolkeveneens inhetbuitenland(inballingschap).Daarwas
sprakevandedreigingvandedoodvoorhetjoodsevolk.Erkwamverlos-
singviaEsther,MórdechaienAhasvéros.DezeBijbelboekenhangenmet
elkaarsamen.Erwasgeenerfgenaamendefamiliedreigdeuittester-
ven.DeHeerhaddewetopdelossinggegeven(Leviticus25:23-55)opdat
defamilieinstandwerdgehoudenenineenerfgenaamwerdvoorzien.
Ditisheelessentieelvoordeverlossing.Elkewethoudtverbandmethet
nieuweverbond.Dewetopdelossingiseenheenwijzingnaardemanier
waaropdedefinitieveverlossingtotstandzoukomen.

Wijdenkenbijverlossingaanhetvrijmakenvanietswaaraanmengebon-
denis.Datiséénaspect.IndeSchriftgaathetvaakomheterfrecht.De
grote vraag is:Wie krijgt de erfenis (de belofte)?Wie de erfgenaam is
wordtmedebepaalddoordewetopdelossing.InhetboekRuthkwam
de erfenis van een familie uit Bethlehem terecht bij een Moabitische
vrouw. Ruth werd de erfgenaam van Naómi en Boaz. Uit Ruth kwam
dé Erfgenaam van een geheel nieuwe schepping voort: de Here Jezus
Christus. Het erfrecht van de hele wereld liep via Ruth. De naam Ruth
komttwaalfmaalinhetboekRuthvoor.Daarnakomtdenaamnogeen-
maalvoorindelijstvandeerfgenamenvanAbrahamin:

Matthéüs 1 : 5 *
5 En Salmon gewon Boöz bij Rachab, en Boöz gewon Obed 

bij Ruth, en Obed gewon Jessai;

In dit vers worden opeens vrouwen genoemd: Rachab en Ruth. De
geslachtsregisters hadden ook via de man kunnen lopen. Het noemen
vanRachabenRuthlijktoverbodig.Tochwordendezevrouwennadruk-

kelijk genoemd, omdat hun geschiedenissen illustreren op welke wijze
deVerlosserendeverlossingtotstandzoudenkomen.Ruthwordtgere-
kendtot"deMegilloth",devijfrollen.DeMegillothomvatdevolgende
vijfbijbelboeken:

Hooglied
DitboeklezendejodentijdenshetPascha.Hetiseenliefdesgeschiede-
nis. Het boek Hooglied spreekt over een bruid en een bruidegom. Het
handeltover tweegeliefdendieelkaarnietkunnenbereiken.Latervin-
denzeelkaartoch,waarnadetweeéénworden.Dátisverlossing.

Ruth
InhetboekRuthvindenwetweezonenentweedochters.Hetverhaal
eindigtmetéénzoon(Boaz)enééndochter(Ruth).HetboekRuthwordt
bijhetwekenfeestgelezen.Hetwekenfeestishetoogstfeest.Hetboek
Ruthspeeltzichafindetijdvandeoogst.WijkennenhetPinksterfeest
(wekenfeest)vanwegedeuitstortingvandeHeiligeGeest.(Handelingen
2) Dit was het moment van de historische totstandkoming van de
Gemeente.Opdiedagwaserooksprakevaneenoogst:3000gelovigen
werdendiedag"binnengehaald".

Klaagliederen
Ditboekwordtgelezenopdenegendedagvandevijfdemaand.Devijfde
maandisdemaand"Av".

Zacharia 8 : 19
19 Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Het vasten der 

vierde, en het vasten der vijfde, en het vasten der zevende, 
en het vasten der tiende maand, zal den huize van Juda 
tot vreugde, en tot blijdschap, en tot vrolijke hoogtijden 
wezen; hebt dan de waarheid en den vrede lief.

HetboekKlaagliedereniseenlied(treurzang)datoverdevalvandetem-
pel en de verwoesting van Jeruzalem handelt. Jeruzalem en de tempel
zullenpasherbouwdwordennadatdeMessias(indetoekomst)zalzijn
verschenen. Voor Israël kwam de verlossing aan het einde van de bal-
lingschap.Hetvolkverzameldezichweeralséénvolkrondomdetempel
enJeruzalem.Indetoekomstzalditopnieuwgebeuren;onderdeheer-
schappijvandeMessias:deHereJezusChristus.

Prediker
Het boek Prediker wordt gelezen tijdens het loofhuttenfeest. Het loof-
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huttenfeestiseenbeeldvanhetMessiaanserijk(deduizendjaarwaarin
desatangebondenzalzijn).DatishetkoninkrijkvandeZoneDavids.De
samenhang tussen het boek Prediker en het loofhuttenfeest is merk-
waardig.DeschrijvervanhetboekPredikerwasSálomo.Sálomowasde
zoon van David en is daarmee een type van de uiteindelijke Zoon van
David: de Here Jezus Christus. Sálomo bouwde een letterlijk huis voor
deHeer.Christus-deZoonvanDavid-bouwteengeestelijkhuisvoor
God,namelijkdeGemeente.(Éfeze2:20-22)InhetboekPredikerwordt
gezegddatallesonderdezonijdelis.Erzijnechterookdingenbovende
zon!Erzijntweewerelden:1.dezienlijke(onderdezon)2.deonzienlijke
(bovendezon).Hetloofhuttenfeestiseenuitbeeldingvanhetkoninkrijk
vanJezusChristusopaarde.Hetkoninkrijkderhemelenisdánvanuitde
onzienlijkewereld(hemel)indezienlijkewereld(aarde)nedergedaald.

Esther
HetboekEstherwordtgelezentijdenshetpurimfeest.Hetpurimfeestis
eenherinneringaandeverlossing indedagenvanEsther.Estherbete-
kentletterlijk"Ikverberg".Hetwijstopdetijdvandeverborgenheid(de
vijfdeendezesdebedeling).IndewetvandeMedenendePerzenstond
datallejodenopdedertiendedagvandetwaalfdemaandgedoodzou-
denworden.Datgebeurdeniet.Erkwamverlossingtotstand.

Degenoemdevijfrollenzijneenuitbeeldingvandemanierwaaropeen
verlorenengevallenwereldhersteld(verlost)wordt.Deboekenworden
alseeneenheidbeschouwd.RuthishettweedeboekvandeMegilloth.

De heidenen zijn erfgenamen van Abraham

DeboekenvanEstherenRuthtonenaandatdeheidenenerfgenamen
zijnvanAbraham.DebeloftendieaanAbrahamen-viaAbraham-aan
Israëlwerdengegeven,komenookbijdeheidenenterecht.Ruthkwam
uitMoab.Ruthwaseenheidensevrouw,diemeteenjoodtrouwde.Zij
kreegopdiemaniereenerfenisinIsraël.Estherwaseenjodin,diemet
een heiden trouwde. Dit had tot gevolg dat iedereen in het koninkrijk
deel kreeg aan de zegeningen van Israël. Dit kwam in de wetten van
deMedenendePerzentestaan.Datheidenenmede-erfgenamenzijn,
isnietsnieuws.DitwerdnietingevoerdindedagenvandeHereJezus,
nochindedagenvanhetboekHandelingenendievanPaulus.Datwordt
wel eens geleerd, maar het is géén kenmerk van de vijfde bedeling.
De heidenen zijn erfgenamen van het verbond met Abraham sinds de
instellingvandatverbond.Laterkwamhetverbondvandeweterbij.De
zegeningendieaandegelovigeAbrahambeloofdwaren,zoudentotalle
geslachtendesaardrijkskomen;opvoorwaardedatzijzoudengeloven.

Genesis 12 : 1-3
1 De HEERE nu had tot Abram gezegd: Ga gij uit uw land, 

en uit uw maagschap, en uit uws vaders huis, naar het 
land, dat Ik u wijzen zal.

2 En Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw 
naam groot maken; en wees een zegen!

3 En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u 
vloekt; en in u zullen alle geslachten des aardrijks geze-
gend worden.

Ditwordtherhaaldin:

Genesis 18 : 17-19
17 En de HEERE zeide: Zal Ik voor Abraham verbergen, wat 

Ik doe?
18 Dewijl Abraham gewisselijk tot een groot en machtig 

volk worden zal, en alle volken der aarde in hem geze-
gend zullen worden?

19  Want Ik heb hem gekend, opdat hij zijn kinderen en zijn 
huis na hem zoude bevelen, en zij den weg des HEEREN 
houden, om te doen gerechtigheid en gerichte; opdat 
de HEERE over Abraham brenge, hetgeen Hij over hem 
gesproken heeft.

InGenesis22:15-18staat:

Genesis 22 : 15-18
15 Toen riep de Engel des HEEREN tot Abraham ten tweeden 

male van den hemel;
16 En zeide: Ik zweer bij Mijzelven, spreekt de HEERE; daar-

om dat gij deze zaak gedaan hebt, en uw zoon, uw enige, 
niet onthouden hebt;

17 Voorzeker zal Ik u grotelijks zegenen, en uw zaad zeer 
vermenigvuldigen, als de sterren des hemels, en als het 
zand, dat aan den oever der zee is; en uw zaad zal de poort 
zijner vijanden erfelijk bezitten.

18 En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der 
aarde, naardien gij Mijn stem gehoorzaam geweest zijt.

Ditzelfdevindenweookin:

Genesis 26 : 1-5
1  En er was honger in dat land, behalve den eersten honger, 

B i j b e l s t u d i e  -  R u t h  �



die in de dagen van Abraham geweest was; daarom toog 
Izak tot Abimélech, de koning der Filistijnen, naar Gerar.

2   En de HEERE verscheen hem en zeide: Trek niet af naar 
Egypte; woon in het land, dat Ik u aanzeggen zal;

3   Woon als vreemdeling in dat land, en Ik zal met u zijn, en 
zal u zegenen; want aan u en uw zaad zal Ik al deze lan-
den geven, en Ik zal den eed bevestigen, dien Ik Abraham 
uw vader gezworen heb.

4   En Ik zal uw zaad vermenigvuldigen, als de sterren des 
hemels, en zal aan uw zaad al deze landen geven; en in 
uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde,

5   Daarom dat Abraham Mijn stem gehoorzaam geweest 
is, en heeft onderhouden Mijn bevel, Mijn geboden, Mijn 
inzettingen en Mijn wetten.

VerderwordtditherhaaldinPsalm72:17;Handelingen3:25;Romeinen4
:17;Galaten3:8.DebeloftenzijnnietbeperkttotIsraël.Zezijnookvoor
deheidenenbestemd.

Romeinen 9 : 23, 24
23 En opdat Hij zou bekend maken den rijkdom Zijner 

heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid, die Hij te 
voren bereid heeft tot heerlijkheid?

24 Welke Hij ook geroepen heeft, namelijk ons, niet alleen uit 
de Joden, maar ook uit de heidenen.

GodbeloofdezegeningenaaneengelovigeAbraham.Deconsequentie
wasen isdatállegelovigenerfgenamenwerdenvandiezelfdebelofte.
Uitallevolkenkwamenenkomenmensentotgeloof.Daaromgaande
beloftennaarallevolkeren.Indetoekomstisereenmomentwaaropalle
volkerentotgeloofgekomenzijn.GodkoosAbrahamuit,maarerisgeen
aannemingdespersoonsbijGod.

Romeinen 2 : 9-11
9  Verdrukking en benauwdheid over alle ziel des mensen, 

die het kwade werkt, eerst van den Jood, en ook van den 
Griek;

10 Maar heerlijkheid, en eer, en vrede een ieder, die het 
goede werkt, eerst den Jood, en ook den Griek.

11 Want er is geen aanneming des persoons bij God.

Zieook:Deuteronomium10:17;2Kronieken19:7;Job34:19;Handelingen
10:34;Galaten2:6;Éfeze6:9;Kolossenzen3:25en1Petrus1:17.God
verkiestslechtsgeloof.Dit isaltijdzogeweestendatprincipegeldtnu
ooknog.Hetstaatlosvanwelkebedelingdanook.Debeloftebeperkte
zichniettotAbraham.Erzijnvelendie-naarhetvlees-erfgenamenvan
Abraham zijn.Toch erven ze niet de zegeningen die God aan Abraham
beloofde,omdatzenietgeloven.ErzijnveleheidenenaanwieGodniet
rechtstreeksdebelofteheeftgedaan.Tochontvangenzedebeloftedie
God aan Abraham beloofde, omdat zij geloven zoals Abraham deed.
Abraham geloofde God op ZijnWoord en dat werd hem tot gerechtig-
heidgerekend.

Romeinen 4 : 1-5
1 Wat zullen wij dan zeggen, dat Abraham, onze vader, 

verkregen heeft naar het vlees?
2 Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, 

zo heeft hij roem, maar niet bij God.
3 Want wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde God, en 

het is hem gerekend tot rechtvaardigheid
4 Nu dengene, die werkt, wordt het loon niet toegerekend 

naar genade, maar naar schuld.
5 Doch dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die 

den goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend 
tot rechtvaardigheid.

Opgrondvangeloofontvangtelkmensdeerfenis(bezittingen,beloften).
Deafstammingspeeltgeenenkelerol.Godverkiest joodenheiden;op
grondvangeloofalléén.Ismaëlerfdewelaardsebezittingen,maarniet
debelofte.Ismaëlwasdeeerstgeborene,maarIzakkreegdebelofte.Hij
was"hetbeloofdezaad".IzakkreegbijRacheltweezonen.Ezauwasde
eerste,maarhijerfdenietdespecialebelofte.Jakobkreegdebelofte.De
HereJezusnoemdeZachéüs"eenzoonvanAbraham".

Lukas 19 : 5-10
5 En als Jezus aan die plaats kwam, opwaarts ziende, zag Hij 

hem, en zeide tot hem: Zachéüs! haast u, en kom af; want 
Ik moet heden in uw huis blijven.

6 En hij haastte zich en kwam af, en ontving Hem met 
blijdschap.

7 En allen, die het zagen, murmureerden, zeggende: Hij is 
tot een zondigen man ingegaan, om te herbergen.

8 En Zachéüs stond, en zeide tot den Heere: Zie, de helft 
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van mijn goederen, Heere, geef ik den armen; en indien 
ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik 
vierdubbel weder.

9 En Jezus zeide tot hem: Heden is dezen huize zaligheid 
geschied, nademaal ook deze een zoon van Abraham is.

10 Want de Zoon des mensen is gekomen, om te zoeken en 
zalig te maken, dat verloren was.

ZachéüswerddoorgeloofeenzoonvanAbraham.Ditfeitwordtprachtig
geïllustreerdinhetvoorbeeldvanJozuaenKaleb.Beidemannenwerden
uitEgypteverlostenkwamensameninKanaän.

Numeri 26 : 63-65
63 Dat zijn de getelden van Mozes en Eleázar, den priester, 

die de kinderen Israëls telden in de vlakke velden van 
Moab, aan de Jordaan van Jericho.

64 En onder dezen was niemand uit de getelden van Mozes 
en Aäron, den priester, als zij de kinderen Israëls telden in 
de woestijn van Sinaï.

65 Want de HEERE had van die gezegd, dat zij in de woestijn 
gewisselijk zouden sterven; en er was niemand van hen 
overgebleven, dan Kaleb, de zoon van Jefunne, en Jozua, 
de zoon van Nun.

JozuawaseenIsraëlietuitdestamvanEfraïm.(Numeri13:8,16)Kaleb
wasuitdestamvanJuda.(Numeri13:6)Kalebwasvangeboorteechter
eenheiden.HijwasnamelijkeenKeneziet.(Numeri32:12)

Jozua 14 : 6, 14
6  Toen naderden de kinderen van Juda tot Jozua, te Gilgal, 

en Kaleb, de zoon van Jefunne, de Keneziet, zeide tot hem: 
Gij weet het woord, dat de HEERE tot Mozes, den man 
Gods, gesproken heeft te Kades-Barnéa, ter oorzake van 
mij, en ter oorzake van u.

14  Daarom werd Hebron aan Kaleb, den zoon van Jefunne, 
den Keneziet, ten erfdeel tot op dezen dag; omdat hij vol-
hard had den HEERE, den God Israëls, na te volgen.

Kalebwas"ingelijfd"bijIsraël.DenaamKalebbetekent"hond".Eenhond
isonderhetjodendomeensynoniemvooreenheiden.Jozuawas-naar

hetvlees-eenafstammelingvanAbraham,maarKalebniet.Tochkwa-
menzij-opgrondvangeloof-inhetbeloofdelandendeandere600.000
Israëlietenniet.Nogeenvoorbeeldinditverbandvindenwein:

Lukas 4 : 22-30
22 En zij gaven Hem allen getuigenis, en verwonderden zich 

over de aangename woorden, die uit Zijn mond voort-
kwamen; en zeiden: Is deze niet de Zoon van Jozef?

23 En Hij zeide tot hen: Gij zult zonder twijfel tot Mij dit 
spreekwoord zeggen: Medicijnmeester! genees Uzelven; 
al wat wij gehoord hebben, dat in Kapérnaüm geschied 
is, doe dat ook hier in Uw vaderland.

24 En Hij zeide: Voorwaar Ik zeg u, dat geen profeet aange-
naam is in zijn vaderland. 

25 Maar Ik zeg u in der waarheid: Er waren vele weduwen in 
Israël in de dagen van Elías, toen de hemel drie jaren en 
zes maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood 
werd over het gehele land.

26 En tot geen van haar werd Elías gezonden, dan naar 
Sarepta Sidonis, tot een vrouw, die weduwe was.

27 En er waren vele melaatsen in Israël, ten tijde van den 
profeet Elisa; en geen van hen werd gereinigd, dan 
Naäman, de Syriër.

28 En zij werden allen in de synagoge met toorn vervuld, als 
zij dit hoorden.

29  En opstaande, wierpen zij Hem uit, buiten de stad, en leid-
den Hem op den top des bergs, op denwelken hun stad 
gebouwd was, om Hem van de steilte af te werpen.

30 Maar Hij, door het midden van hen doorgegaan zijnde, 
ging weg.

DeHereJezuskwaminNazareth,waarHijwasopgevoed.Hijgingnaar
desynagogewaarHijuitdeboekrolvanJesajalas.VervolgenssprakHij
demensenindesynagogetoe.DeHereJezusChristuslaseengedeelte
uitdeboekrolvanJesaja.(Lukas4:18,19)Lukas4:24iseenverwijzing
naar de profeten uit het OudeTestament die in hun vaderland (Israël)
optraden.Zijwerdenvervolgdengedood."Haar"(Lukas4 :26)slaatop
de weduwen in Israël. De Heer noemde enkele voorbeelden van (gelo-
vige)heidenendiegezegendwerden,terwijl(eenongelovig)Israëldoor
de Heer niet gezegend werd. Zoals: De weduwe in Sarepta Sidonis is
ZarfathbijSidon.(1Koningen17:9)Eliamoestdusnaaréénweduwein
hetbuitenland.Naäman-deSyriër-werdgenezen.EliaenElisagaven

B i j b e l s t u d i e  -  R u t h  �



stoffelijkezegeningenaanIsraël,maarniemandsteldedaarprijsop.Elia
werd naar de weduwe in Zarfath bij Sidon gezonden. Naäman kwam
bij Elisa. Er kwamen geen Israëlieten bij Elisa om genezen te worden.
EenheidenwenddezichtotdeGodvanIsraëlenwerdgenezen.Hieruit
blijktdatinhetverledendezegeningenvanGodsomswélnaardehei-
denengingenennietnaar Israël.Hetgevolgvandezewoordenvande
Here Jezus Christus was, dat de joden boos werden. Ze begrepen heel
goedwatdeHereJezusChristushenverweetenzewildenHemdaarom
doden.DaaromgingHijweg.

Wie is Ruth?

Ruthishetbeeldvanelkegelovige.Ruthwaseenheidensevrouwdiede
zegeningenvanIsraëlontving.Zoiszijeenbeeldvanelkeheidendietot
geloofkomt.RuthisookeenbeeldvanIsraëldatvanuitdeballingschap
totgeloofkomteneenbeeldvandeGemeente.Ruthisookeenbeeldvan
Israëldatnogtotgeloofkomt.Ruthisduseenbeeldvanelkindividudat
totgeloofkomt.Hetgaatsteedsomhetzelfde:debeloftenvanAbraham
wordentoegepastopgelovigen.Indezegeschiedenisligtdeklemtoonop
detoepassingopIsraël.Alleprofetieën(alletypen)wordenindeeerste
plaatsop Israël toegepast.Deredendaarvoor isdat indegeschiedenis
van Israël alle waarheden geïllustreerd worden. Israël is ons voorbeeld;
zowelpositiefalsnegatief.

IndeHebreeuwseOudeTestament(deTenach)staatRuthopeenándere
plaatsdaninonzeBijbel.DeBijbelboekenzijndanalsvolgtgerangschikt:

- de5boekenvanMozes(Genesist/mDeuteronomium)
- Jozua,Richteren
- 1+2Samuël;1+2Koningen
- Jesaja,Jeremía,Ezechiël
- de12kleineprofeten
- Psalmen,Job,Ruthenz.

De positie van het boek Ruth in onze Bijbel vindt zijn oorsprong in de
Septuagint (Griekse vertaling van het OudeTestament). Dit is altijd zo
gebleven,omdatRuthduidelijkdeverbindingaangeefttussenhettijd-
perkvanderichterenenhet tijdperkvandekoningenuithethuisvan
David.DitblijktuitheteersteenhetlaatsteversvanhetboekRuth.

Ruth 1 : 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.

Ruth 4 : 22
22 En Obed gewon Isaï; en Isaï gewon David.

Davidwerdalsherderachterdekuddevandaangehaaldomeenandere
kudde(hetvolkIsraël)tehoeden.DavidiseenvoorbeeldvanDiekomen
zou: de Here Jezus Christus. David is daarom een type van de Messias.
Eenvolkdatdwaaldealsschapen(Jesaja63:6)enwatgeenherderhad,
kwam onder de hoede van David en zijn opvolgers. De laatste Koning
(Herder) zal Christus zijn. Door de kracht van God zal iedereen die ver-
strooid is en geen herder heeft verzameld worden onder Gods heer-
schappij;opgrondvangeloof!

2. Ruth 1
Ruth 1 : 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.

DegeschiedenisvanRuthspeeldezichaftijdensdedagenvanderich-
teren.Diewordeninhetboek"Richteren"beschreven.Eenrichteriseen
rechter. Richten is recht maken. Dat heeft met het recht (de norm) te
maken.Ditgeldtletterlijkenfiguurlijk.DénormishetWoordvanGod.
Richtenisinhetalgemeen:hethandhavenvanhetWoordvanGod.Gods
woordenzijnrecht.

Psalm 33 : 2-4
2  Looft den HEERE met de harp; psalmzingt Hem met de 

luit, en het tiensnarig instrument.
3 Zingt Hem een nieuw lied; speelt wel met vrolijk geschal.
4 Want des HEEREN woord is recht, en al Zijn werk getrouw. 

RichterswerdendoorGodinIsraëlgezondenwanneerhetmisgingmet
hetvolk.IsraëlwasbijdeuittochtuitEgypteeenvolkgeworden.Zijkwa-
meninKanaänonderleidingvanJozua.Nazijndoodwerdergeenopvol-
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geraangesteld.Hetvolkhadgeenleidermeer.Iedereendeedwatgoed
was inzijneigenogen.Datwasechterkwaad indeogendesHEEREN.
(o.a.Richteren2:11;3:7,12;4:1;6:1;13:1)WanneerGodhetnoodzakelijk
vond kwam er een richter om alles recht te zetten. In de 450 jaar van
RichterenwasergeenkoninginIsraël.InhetboekRichterenwordende
jarengerekendwaarinhetvolkgerichtwerd.Hetvolkwassteedsonge-
hoorzaamenvervielinafgoderij.Daaromkwamdevijandindevormvan
anderevolkerenoferkwameenhongersnood.DitbetekendedatIsraël
onderdetoornvanGodgeplaatstwas.

Richteren 2 : 16-19
16  En de HEERE verwekte richteren, die hen verlosten uit de 

hand dergenen, die hen beroofden;
17  Doch zij hoorden ook niet naar hun richteren, maar hoe-

reerden andere goden na, en bogen zich voor die; haast 
weken zij af van den weg, dien hun vaders gewandeld had-
den, horende de geboden des HEEREN; alzo deden zij niet.

18  En wanneer de HEERE hun richteren verwekte, zo was 
de HEERE met den richter, en verloste hen uit de hand 
hunner vijanden, al de dagen des richters; want het 
berouwde den HEERE, huns zuchtens halve vanwege 
degenen, die hen drongen en die hen drukten.

19  Maar het geschiedde met het versterven des richters, dat 
zij omkeerden, en verdierven het meer dan hun vaderen, 
navolgende andere goden, dezelve dienende, en zich voor 
die buigende; zij lieten niets vallen van hun werken, noch 
van dezen hun harden weg.

DeHeerhadZichteruggetrokken,omdatmenzichnietaanHemonder-
wierp.Datwasdevoorwaarde:GodzouIsraëldienen,wanneerIsraëlHem
diende.Godhadeenlandvloeiendevanmelkenhonigbeloofd.(Exodus3:
8,17)HetlandzouoptijdzijnopbrengstgevenenIsraëlzoueenwelvarend
volkzijn.Godvroegslechtséénding:geloofinZijnWoord,gehoorzaamheid
aanHem.DoorongehoorzaamheidvanIsraëlgafhetlandzijnopbrengst
niet.Het landgedroegzichdaaromvijandig tenopzichtevan Israël.Het
land,vloeiendevanmelkenhonig,veranderdeineenwoestijnvanzand
enstenen.Zoishetnunog.Palestinaisnogsteedseenonvruchtbaarland.
DitiseenillustratievanwatermeteenlandgebeurtalsdetoornvanGod
daaroverkomt.Danisergeenlevenmeermogelijk.IndedagenvanAdam
gedroeg de aarde zich ook al vijandig ten opzichte van Adam. De aarde
brachtdoornenendistelenvoort.(Genesis3:18)Slechtsinhetzweetzijns
aanschijnskonAdamdeaardebebouwenenvandeaardeleven.

ElimélechkwamuitBethlehem-Juda.Bethlehemisopgebouwduittwee
woorden: "beth" (huis) en "lèchèm" (brood). Het betekent "broodhuis".
Dáárzoubroodmoetenzijn,maarhetwaserniet.

UitJudazoudéKoningvoortkomen.

Micha 5 : 1
1 En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen 

onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, 
Die een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen zijn 
van ouds, van de dagen der eeuwigheid.

HijzouhetinBethlehemgeborenBrooddesLevenszijn.

Johannes 6 : 30-35, 47-50
30 Zij zeiden dan tot Hem: Wat teken doet Gij dan, opdat wij 

het mogen zien, en U geloven? Wat werkt Gij?
31 Onze vaders hebben het Manna gegeten in de woestijn; 

gelijk geschreven is: Hij gaf hun het brood uit den hemel 
te eten.

32 Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: 
Mozes heeft u niet gegeven het brood uit den hemel; 
maar Mijn Vader geeft u dat ware Brood uit den hemel.

33  Want het Brood Gods is Hij, Die uit den hemel nederdaalt, 
en Die der wereld het leven geeft.

34 Zij zeiden dan tot Hem: Heere, geef ons altijd dit Brood.
35 En Jezus zeide tot hen: Ik ben het Brood des levens; die tot 

Mij komt, zal geenszins hongeren, en die in Mij gelooft, 
zal nimmermeer dorsten.

47 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die in Mij gelooft, heeft het 
eeuwige leven.

48 Ik ben het Brood des levens.
49  Uw vaders hebben het Manna gegeten in de woestijn, en 

zij zijn gestorven.
50 Dit is het Brood, dat uit den hemel nederdaalt, opdat de 

mens daarvan ete, en niet sterve.

Elimélech en zijn gezin hadden honger. Zij waren vreemdelingen in de
veldenvanMoab.Erwasgeenhulpvandeleidersinhunland.Daarom
gingenzijzelfnaarhetbuitenland,waarwélteetenwas.Erwasalléén
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honger in Israël. Dit geeft aan dat de hongersnood geen natuurlijke
oorzaak had: God had het volk geoordeeld. Elimélech vertrok naar het
buitenland.VeleanderenuithetOudeTestamentdedenhetzelfde.God
stuurde gelovigen uit Israël naar het buitenland om dáár in leven te
blijven.HetlandIsraëllagonderdetoornvanGod,maardelandendaar-
buitenniet.Enkelevoorbeelden:

Genesis 12 : 10
10 En er was honger in dat land; zo toog Abram af naar 

Egypte, om daar als een vreemdeling te verkeren, dewijl 
de honger zwaar was in dat land.

Genesis 26 : 1
1 En er was honger in dat land, behalve den eersten honger, 

die in de dagen van Abraham geweest was; daarom toog 
Izak tot Abimélech, de koning der Filistijnen, naar Gerar.

1 Koningen 17 : 3, 5-10
3 Ga weg van hier, en wend u naar het oosten, en verberg 

u aan de beek Krith, die voor aan de Jordaan is.
5 Hij ging dan heen, en deed naar het woord des HEEREN; 

want hij ging en woonde bij de beek Krith, die voor aan 
de Jordaan is.

6 En de raven brachten hem des morgens brood en vlees, des-
gelijks brood en vlees des avonds; en hij dronk uit de beek.

7 En het geschiedde ten einde van vele dagen, dat de beek 
uitdroogde; want geen regen was in het land geweest.

8   Toen geschiedde het woord des HEEREN tot hem,                  
zeggende:

9  Maak u op, ga heen naar Zarfath, dat bij Sidon is, en woon 
aldaar; zie, Ik heb daar een weduwvrouw geboden, dat zij 
u onderhoude.

10 Toen maakte hij zich op, en ging naar Zarfath. Als hij 
nu aan de poort der stad kwam, ziet, zo was daar een 
weduwvrouw, hout lezende; en hij riep tot haar, en zeide: 
Haal mij toch een weinig waters in dit vat, dat ik drinke.

EliamoestvandeHeerhetlandverlaten.Hijgingingeloof.Hijwerddoor
de Heer verzorgd bij de beek Krith. Later moest hij naar Zarfath, dat bij
Sidonis.Daarwashijeenweduwetothulp.DeweduwevanZarfathiseen
beeldvanIsraël indeverstrooiing. Indeverstrooiingzal Israëltotgeloof
komen.Godbrengthetoordeel.Deindividuelemenskanzichaandatoor-

deelonttrekken.Menmoetnaarhetbuitenland,omdááralsnogdezege-
ningen te ontvangen die God aan Israël, op voorwaarde van geloof, had
beloofd.Erbestaatonderscheidtusseneenvolk(eennatie)enhetindividu.
EenvolkkanzichnietdistantiërenvanhetoordeeldatGodoverdatvolk
brengt. IncommentarenoverhetboekRuthverwijtmenhetgezinvan
Elimélech,dathetwegtrok.Menvindtdatmenzichnietaanhetoordeel
vanGodmagonttrekken.Doetmendatwél,danondervindtmendaarde
gevolgenvan(mengaatdood).OverAbram,dienaarEgypteging,lezen
we in de commentaren geen verwijten. Over Izak ook niet.Wel verwijt
menJakobdathijnaarEgypteisgegaanvanwegedeslavernijinEgypte.
Datkloptnietmetdewaarheid.HetvertrekvanJakobstaatinGenesis46
beschreven.DeHeerstuurdedegelovigeJakobnaarEgypte.

Genesis 46 : 2-5
2 En God sprak tot Israël in gezichten des nachts, en zeide: 

Jakob, Jakob! En hij zeide: Zie, hier ben ik!
3 En Hij zeide: Ik ben die God, uws vaders God; vrees niet 

van af te trekken naar Egypte; want Ik zal u aldaar tot een 
groot volk zetten.

4 Ik zal met u aftrekken naar Egypte en Ik zal u doen weder 
optrekken, mede optrekkende; en Jozef zal zijn hand op 
uw ogen leggen.

5 Toen maakte zich Jakob op van Ber-séba; en de zonen van 
Israël voerden Jakob, hun vader, en hun kinderen, en hun 
vrouwen, op de wagenen, die Farao gezonden had, om 
hem te voeren.

Dezegeschiedenisiseenillustratievandemanier,waaropverlossingtot
standkomt.MenmoesteerstuitKanaännaarEgyptegaan,omvervol-
gensuitEgypteverlosttekunnenworden.DeuittochtuitEgypteishier-
van eveneens een voorbeeld. God wil via Jakob (Israël) Zijn wegen aan
onsopenbaren.GodtoontindegeschiedenisvanRuthZijnwaarheden.
HijtoontZijnwegmetIsraël.WehoevenElimélechdusnietteverwijten
dathijnaarhetbuitenlandging.Dátwasnietderedenwaaromhijen
zijnzonenstierven.Sommigemensenleefdenkort,omdatdateenbete-
kenis had. Zij stierven niet door het oordeel van God. Hun korte leven
wasjuisttotverheerlijkingvanGod.Abelofferdeenstierf."Offeren"en
"sterven"hebbenbeidedezelfdebetekenis.Abelleefdekort,maarhijliet
zienopwelkewijzeGodhandeltenwiedoorGodwordtverkozen.Van
Abel kunnen we niets anders vertellen dan dat hij zijn leven gaf. Kaïn
bleefleven,hoewelhijzondigwas.DatwasdestrafvoorKaïn.
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De weg van Kaïn wordt in Judas : 11 als voorbeeld genomen.Wanneer
iemand iets verkeerd doet staat dat er altijd bij in de Bijbel. Denk aan
hetvolkIsraëldatsteedstenvoorbeeldgesteldwordt.(1Korinthe10:6)
OverElimélechwordtindeBijbelnietsverkeerdsgezegd.Iedereenwordt
doordeHeerinhetbuitenlandgezegend.Datgeldtvoorjodenénheide-
nen.HetlandvanMoabligttenzuidoostenvanIsraël.Hetligtopkorte
afstand van Israël. De weg die het gezin van Elimélech (waarschijnlijk)
ging,wasdekoninklijkeweg.

Numeri 20 : 17
17 Laat ons toch door uw land trekken; wij zullen niet trek-

ken door den akker, noch door de wijngaarden, noch zul-
len het water der putten drinken; wij zullen den konink-
lijken weg gaan, wij zullen niet afwijken ter rechter hand 
noch ter linkerhand, totdat wij door uw landpalen zullen 
getrokken zijn.

Deze weg gaat naar het oosten (de Jordaan over) en dan in zuidelijke
richtingnaarMoab.LangsdezewegkwamIsraëlinhetverledenKanaän
binnen.IndetoekomstzalIsraëlviadezezelfdeweghetlanduitvluchten
(Zacharia14:4,5)enlater,onderaanvoeringvandeHereJezusChristus,
hetlandweerbinnentrekken.(Jesaja63:1)DezeweggaatviaMoabnaar
Edom.InhetgebiedvanEdomligtPetra(Sela).WaaromgingenElimélech
enzijngezinnaarMoab?Ditmagonsnietverbazen,wantdeMoabieten
warenfamilievanIsraël.

Genesis 19 : 30-38
30 En Lot toog op uit Zoar, en woonde op den berg, en zijn 

twee dochters met hem; want hij vreesde binnen Zoar te 
wonen. En hij woonde in een spelonk, hij en zijn twee 
dochters.

31 Toen zeide de eerstgeborene tot de jongste: Onze vader is 
oud, en er is geen man in dit land, om tot ons in te gaan, 
naar de wijze der ganse aarde.

32 Kom, laat ons onze vader wijn te drinken geven, en bij 
hem liggen, opdat wij van onze vader zaad in het leven 
behouden.

33 En zij gaven dien nacht haar vader wijn te drinken; en de 
eerstgeborene kwam, en lag bij haar vader, en hij werd het 
niet gewaar in haar nederliggen, noch in haar opstaan.

34 En het geschiedde des anderen daags, dat de eerstgebo-
rene zeide tot de jongste: Zie, ik heb gisteren nacht bij 

mijn vader gelegen; laat ons ook dezen nacht hem wijn 
te drinken geven; ga dan in, lig bij hem, opdat wij van 
onzen vader zaad in het leven behouden.

35 En zij gaven haar vader ook dien nacht wijn te drinken, 
en de jongste stond op, en lag bij hem. En hij werd het 
niet gewaar in haar nederliggen, noch in haar opstaan.

36 En de twee dochters van Lot werden bevrucht van haar 
vader.

37 En de eerstgeborene baarde een zoon, en noemde zijn naam 
Moab; deze is de vader der Moabieten, tot op dezen dag.

38  En de jongste baarde ook een zoon, en noemde zijn naam 
Ben-Ammi; deze is de vader der kinderen Ammons, tot 
op dezen dag.

Lotwoondemetzijntweedochtersineenspelonk.Zijndochterswilden
voor een erfgenaam zorgen, omdat de familie zonder erfgenaam zou
uitsterven.Hetplanvandedochtersslaagde.Zijwerdenbeidenzwanger
enbaardenelkeenzoon:MoabenBen-Ammi."Moab"betekent"vande
vader". "Ben-Ammi" betekent "zoon van mijn volk". "Ammon" betekent
"van mijn volk". Moab en Ammon waren twee zonen van Lot. Lot was
eenzoonvaneenbroervanAbraham.(Genesis11:31)Hijbehoordetotde
ouderetakvandefamilie,omdathijdezoonvanHaranwas.Deverwant-
schapmetIsraël isduszeernauw.Degenemetheteerstgeboorterecht
kwambijgelegenheidbijdegenediedeeerstgeborenewas.Deoudere
tak(deeerstgeborene)moestsomszijnbeschermendevleugelsuitslaan
overde jongere takvandefamilie. (vergelijkbijvoorbeeld2Samuël17 :
27-29)DelandenEdom,MoabenAmmonliggendichtbijelkaar.

Psalm 60 : 10, 11
10 Moab is mijn waspot; op Edom zal ik mijn schoen           

werpen! Juich over mij, o gij Palestina!
11  Wie zal mij voeren in een vaste stad? Wie zal mij leiden 

tot in Edom?

Ditzelfdestaatin:

Psalm 108 : 10, 11
10 Moab is mijn waspot; op Edom zal ik mijn schoen wer-

pen; over Palestina zal ik juichen.
11 Wie zal mij voeren in een vaste stad? Wie zal mij leiden 

tot in Edom?
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Moab en Edom worden in deze twee Psalmen samen genoemd. Moa-
bietenzijnafstammelingenvanLot.Edomietenzijndeafstammelingen
vanEzau.DezePsalmenkrijgenhunbetekenis/vervullingindetoekomst,
inverbandmetdewederkomstvanChristus.Nadewederkomstzalde
HeerviahetgebiedvanMoabenEdomnaarPetragaan,waardegelovi-
genvanIsraëlzijnverzameld.DatoverblijfselheefteendoorGodbereide
plaatsindewoestijn.

Openbaring 12 : 6
6 En de vrouw (Israël) vluchtte in de woestijn, alwaar zij 

een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar aldaar 
zouden voeden duizend tweehonderd zestig dagen.

VanuitPetragaatdeHeermetdegelovigennaarhetnoordenomeerst
het verwoeste Jeruzalem en het verwoeste land Israël in te nemen.
Vervolgens worden alle volkeren aan Hem onderworpen. Edom wordt
het eerst onderworpen. Vervolgens worden respectievelijk Moab en
Ammononderworpen.

Daniël 11 : 41
41 En hij zal komen in het land des sieraads (Palestina), en 

vele landen zullen ter nedergeworpen worden; doch deze 
zullen zijn hand ontkomen, Edom en Moab, en de eerste-
lingen der kinderen Ammons.

Het gaat hier over een vorst uit de heidenen, die de volkeren aan zich
zal onderwerpen. Hij zal in ieder geval Israël onderwerpen. Hij neemt
Jeruzaleminendebewonerszullenuithetlandvluchten.

Zacharia 14 : 1-5
1 Ziet, de dag komt den HEERE, dat uw roof zal uitgedeeld 

worden in het midden van u, o Jeruzalem!
2 Want Ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde ver-

zamelen; en de stad zal ingenomen, en de huizen zullen 
geplunderd, en de vrouwen zullen geschonden worden; 
en de helft der stad zal uitgaan in de gevangenis; maar het 
overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden.

3 En de HEERE zal uittrekken, en Hij zal strijden tegen die 
heidenen, gelijk ten dage als Hij gestreden heeft, ten dage 
des strijds.

4 En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, 

die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten; en de Olijfberg 
zal in tweeën gespleten worden naar het oosten, en naar 
het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn; en de ene 
helft des bergs zal wijken naar het noorden, en de helft 
deszelven naar het zuiden.

5 Dan zult gijlieden vlieden door de vallei Mijner bergen 
(want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal), en gij 
zult vlieden, gelijk als gij vloodt voor de aardbeving in de 
dagen van Uzzía, den koning van Juda; den zal de HEERE, 
mijn God, komen, en al de heiligen met U, o HEERE!

HetlandénJeruzalemzullenverwoestworden.Demeesteinwonerszul-
lenomkomen.Eenkleindeelzal-ingrotenood-deNaamdesHEEREN
aanroepen.DeHeerzálverschijnen,deOlijfbergzalscheurenenHijzal
zó een vluchtweg voor het gelovig overblijfsel creëren. Dat overblijfsel
zaldoordegescheurdeOlijfbergvluchten;overdeJordaanheen.Zijzal
viahetzuidelijkedeelvanAmmonenviaMoabnaarEdomvluchten.In
Edomligtdestad(rotsvesting)Petra.DitgebiedisvolgensDaniël11:41
niet bezet door de vijand. Het gelovig overblijfsel zal langs deze route
moeten en ook kunnen vluchten naar Petra. Petra is het Griekse naam
voorhetHebreeuwse"Sela".Hetkomtookvooralsdenaamvandezoon
vanJuda.(Genesis38:5)"Sela"betekent"rots".Hetwordtsomsookmet
een"h"geschreven.(o.a.Psalm75:4;76:4,10)Dánbetekenthet"te/in/
naar/voor/vanSela".

Habakuk 3 : 1-3
1 Een gebed van Habakuk, den profeet, op Sjigjonoth.
2  HEERE! als ik Uw rede gehoord heb, heb ik gevreesd; Uw 

werk, o HEERE! behoud dat in het leven in het midden 
der jaren, maak het bekend in het midden der jaren; in 
den toorn gedenk des ontfermens.

3 God kwam van Theman, en de Heilige van den berg 
Paran. Sela. Zijn heerlijkheid bedekte de hemelen, en het 
aardrijk was vol van Zijn lof.

HetHebreeuwskentgeenpuntenenhoofdletters.Wekunnenzelfbepa-
lenwáárdezinnenbeginneneneindigen.InHabakuk3:3staatbijvoor-
beeldvertaald:"...vandenbergParan,teSela".Denaam"Selah"kunnen
weechterookbijdevolgendezinvoegen.Dánstaater:"TeSelabedekte
Zijn heerlijkheid de hemelen ...". Elimélech en zijn gezin vluchtten dus
naar het gebied waarheen in de toekomst het gelovig overblijfsel uit
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Israël/Jerualemeveneenszalvluchten.Dáár-indewoestijn-zalmenen
ontmoetinghebbenmetdeMessias,deHereJezusChristus.

Ruth 1 : 2
2 De naam nu dezes mans was Elimélech, en de naam 

zijner huisvrouw Naómi, en de naam zijner twee zonen 
Machlon en Chiljon, Efrathers, van Bethlehem-Juda; en zij 
kwamen in de velden Moabs, en bleven aldaar.

"Elimélech" bestaat uit twee woorden "Eli" = "mijn God" en "melech"
= "koning". Elimélech betekent dus "mijn God is Koning". "El" betekent
"God". De "i" op het eind staat hier voor de persoonsvorm "mijn". "Eli"
betekent "mijn God". Dit vinden wij ook in de naam Naómi, dat "mijn
aangenaamheid"betekent.Naómiishetzelfdeals"Naäma"of"Naëma".
Naëma was de zuster van Tubal-Kaïn. (Genesis 4 : 22) Naäma was de
moedervanRehábeam.(1Koningen14:21,31)ZijwaseenAmmonitische.
"Machlon" betekent "uitwissen", "wegnemen". De betekenis wordt in
verbandgebrachtmetzwakheid."Chiljon"betekent"wegkwijnen","ver-
teren","beëindigen".Debetekenisvandietweenamenisindepraktijk
gelijk.MachlonenChiljondrukken Israël indezewerelduit.Dat iseen
volk dat uitgewist/beëindigd werd. Er was nooit continuïteit in het
bestaanvanhetvolk.Israëlwerdverdeeldintweeentienstammen.De
tien stammen verdwenen. De twee stammen verdwenen aanvankelijk
ook, maar kwamen voor een deel terug in Israël. Machlon en Chiljon
waren"Efrathers"."Efratha"betekent"vruchtbaar"."Efrathers"geeftaan
datzijuitEfrathakwamen.IndeveldenvanEfrathawerddeHereJezus
geboren. (Micha5 : 1; Lukas2 :8)HetwoordEfrathahangtsamenmet
Efraïm. "Efraïm" betekent "dubbele vrucht(baarheid)". De Hebreeuwse
uitgang"ajim"geefteentweevoudaan.

Ruth 1 : 3, 4
3 En Elimélech, de man van Naómi, stierf; maar zij werd 

overgelaten met haar twee zonen.
4 Die namen zich Moabietische vrouwen; de naam der 

ene was Orpa, en de naam der andere Ruth; en zij bleven 
aldaar omtrent tien jaren.

Dezonennamenzichelkeenvrouw.Israëlietischemannenmochtenmet
Moabietischevrouwentrouwen.

Deuteronomium 7 : 1-3
1  Wanneer u de HEERE, uw God, zal gebracht hebben in het 

land, waar gij naar toe gaat, om dat te erven; en Hij vele vol-
ken voor uw aangezicht zal hebben uitgeworpen, de ethie-
ten, en de Girgasieten, en de Amorieten, en de Kanaänieten, 
en de Ferezieten, en de Hevieten, en de Jebusieten, zeven 
volken, die meerder en machtiger zij dan gij.

2 En de HEERE, uw God, hen zal gegeven hebben voor uw 
aangezicht, dat gij ze slaat; zo zult gij hen ganselijk ver-
bannen; gij zult geen verbond met hen maken, noch hun 
genadig zijn.

3 Gij zult u ook met hen niet vermaagschappen; gij zult uw 
dochters niet geven aan hun zonen, en hun dochters niet 
nemen voor uw zonen.

HierstaatdatdemannenuitIsraëlnietmetdevrouwenvanéénvande
zevenvolkenuitKanaänmochtentrouwen.

Deuteronomium 23 : 1-3
1   Die door plettering verwond of uitgesneden is aan de man-

nelijkheid, zal in de vergadering des HEEREN niet komen.
2 Geen bastaard zal in de vergadering des HEEREN komen; 

zelfs zijn tiende geslacht zal in de vergadering des HEEREN 
niet komen.

3  Geen Ammoniet, noch Moabiet zal in de vergadering 
des HEEREN komen; zelfs hun tiende geslacht zal in de 
vergadering des HEEREN niet komen tot in eeuwigheid.

MoabietenenAmmonietenzijnbastaarden,omdatzijverwektzijnuitde
bloedschandevanLotenzijndochters.Hetgaathierechterovermannen.
DitimpliceertdatvolgensdewetAmmonitischeenMoabietischevrou-
wenwéltoegelatenwerden.WanneerdemannenuitMoabenAmmon
metIsraëlietischevrouwentrouwden,maaktenzijdaardoorgeendeeluit
vanIsraël.Andersomkonditwel.DemannenuitIsraëlmochtenwelmet
een vrouw uit Moab of Ammon trouwen. Dit is de enige uitzondering.
DatgebeurtinhetboekvanRuth.Natienjarenblevenalleendevrouwen
overenwarendemannengestorven.Natienjarengingendevrouwen
uit Moab naar Israël. Het getal "tien" kan in verband gebracht worden
met"detienWoorden",diedoordeHEEREopdeSinaïaanMozeswerden
gegeven.(Exodus34:28)DatwashetoudeverbondmetMozes(dewet).
Doordewetismenhetandereverbond,namelijkdatmetAbraham,Izak
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enJakobvergeten.Datishetverbondderbelofte.Alleendeuiterlijkedin-
genblevenover.Hetverbondderbeloftekende/kentgeenuiterlijkheden.
Demensisvannatureechtergerichtophetgeenvoorogenis;(1Samuël
16:7)deuiterlijke/zichtbaredingen.Ookvandaaghoudenveelmensen
vast aan de uiterlijke dingen. Zij maken zich niet druk om de inhoud
van het geestelijke leven. Zij vragen zich niet af waarom de Heer alles
indewettenregeldeenwatdattezeggenheeft.Hetisallesslechtseen
traditiegeworden,diemeninstandhoudtzonderdatmenietsvande
wezenlijke inhoudvandewetbegrijpt.Dezichtbareoffersmoestende
onzichtbare waarheden aan het volk duidelijk maken. De vergankelijke
dingenhebbeneenonvergankelijkeinhoud.Feitelijkspreekthetgehele
OudeTestament over de Here Jezus Christus en over het werk dat Hij
totstandheeftgebrachtennogtotstandzalbrengen."Orpa"betekent
"nekvaneendier","koppig","hardnekkig".ZijwasgetrouwdmetChiljon.
"Ruth"betekent"schoonheid","voldaan","volmaakt","bevredigend".Het
betekentook:"verschijning"of"hetverschijnenvan".Ruthwasgetrouwd
metMachlon.(Ruth4:10)

Ruth 1 : 5
5 En die twee, Machlon en Chiljon, stierven ook; alzo werd 

deze vrouw overgelaten na haar twee zonen en na haar 
man.

In het boek Ruth sterven de mannen. De vrouwen blijven over. De
mannen (Machlon en Chiljon) stellen de "mannelijke" kant oftewel de
geestelijke kant voor. De vrouwen (Orpa en Ruth) stellen de "vrouwe-
lijke" kant oftewel de zichtbare kant voor. Dat is de vergankelijke kant.
Hetvrouwelijkekiestvoordeuiterlijkeverschijningindezewereld.Het
verschil tussen mannelijk (rechts) en vrouwelijk (links) is hetzelfde als
hetverschiltussenbijvoorbeeldLotenAbraham,IsmaëlenIzak,Ezauen
Jakob.HetstervenvanMachlonenChiljonwilzeggendatdemannelijke
kant van Israël verdwenen is. De vrouwelijke kant is het volk Israël dat
overis.Hetiseenvolkzoalsalleanderevolkeren.HetwezenvanIsraëlis
zoekgeraaktindeballingschap.SindsdeverwerpingvandeMessiasiser
helemaalnietsvanhetwezenvanhetvolkover.Uitdegeschiedenisblijkt
dathetgrootstedeelvanIsraëlindepraktijkdeHeernietdiendeennog
niet dient, hoewel men wel de wetsrollen en de rituelen had en heeft.
De uiterlijke kant van de godsdienst was/is nog over (traditie), maar
debinnenkantwasen ishol.DeHere Jezusmaakte inZijndagenken-
nismethetJudaïsme.Datwasdepraktischejoodsegodsdienst;zonder
geloof.(vergelijkRomeinen9:31,32)ToendeHereJezus,DiehetWoord
is(Johannes1:1,14)hetWoordgingprediken,kreegHijtemakenmetde

vrouw(eenongelovigvolkIsraël)diezuurdesem(valseleringen,tradities
vanmensen)verborgindriematenmeel.(Matthéüs13:33;vgl.Genesis
18:6)WanneerIsraëlwordtvoorgesteldalseenman(deerfgenaamen
dekoning)danisdatalléénvantoepassingopdegenendiedekrachtvan
hetWoordbewaren.Demanheeft"haar"(baardensnor)omzijnmond.
"Haar"staatvoorkracht(vergelijkSimson).Hetiseenbeeldvandekracht
vanhetWoorddatviademondgesprokenwordt.Debaardwijstopde
bedieningvanhetWoord;hetvasthoudenaanenhetverklarenvande
geestelijke dingen. Israël, voorgesteld als de vrouw, is de uiterlijke ver-
schijningvanhetvolkindezewereld.Hetzalblijkendatdevrouwelijke
kanterft,maarviademan.Devrouwmochterven,wanneerergeenman
was.Ditstaatin:

Numeri 27 : 8
8 En tot de kinderen Israëls zult gij spreken, zeggende: 

Wanneer iemand sterft, en geen zoon heeft, zo zult gij 
zijn erfenis op zijn dochter doen komen.

HeterfrechtderdochtersheeftindeeersteplaatsbetrekkingopMaria,
demoedervandeHereJezusChristus.ZijwasdeerfgenaamvanDavid.
(Matthéüs1 :6)ViahaarlooptdeerfenisnaardeHereJezus.Devrouw
mocht niet op de troon zitten. De troon werd echter wel via de vrouw
vererfd.Wanneerdevrouweenzoonkreeg,stierfdelijnnietuit.Dewet
regeldedit.

Ruth 1 : 6
6 Toen maakte zij 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.

In het buitenland hoorden de vrouwen dat er weer brood was in
Bethlehem. Zij keerden terug toen de gelegenheid zich voordeed.Toen
Israëlinballingschapinhetbuitenlandwaskeerdezij,toendemogelijk-
heidzichvoordeed,niet terug.Erwarenwelenkelendie terugkeerden,
maarhetmerendeelvanhetvolkkeerdenietterug.Indedagenvande
Here Jezus bevond de meerderheid van het jodendom zich in de ver-
strooiing. Sommigen kwamen voor de feesten naar Jeruzalem. Op het
Pinksterfeest sprak Petrus hen toe. Later schreven Petrus en Jakobus
brievenaandestammenindeverstrooiing.
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Ruth 1 : 7, 8
7 Daarom ging zij uit van de plaats, waar zij geweest was en 

haar twee schoondochters met haar. Als zij nu gingen op 
den weg, om weder te keren naar het land van Juda,

8 Zo zeide Naómi tot haar twee schoondochters: Gaat heen, 
keert weder, een ieder tot het huis van haar moeder; de 
HEERE doe bij u weldadigheid, gelijk als gij gedaan hebt 
bij de doden, en bij mij.

Naómi verwachtte dat Orpa en Ruth naar het huis van hun moeder
zouden terugkeren. Dit is een verwijzing naar het volk (vergelijk onze
begrippen"moedervolk"en"moedertaal").HetHebreeuwsewoordvoor
"volk" is "am".Dit isverwantaanonswoord"mama". "DeHEERE" isde
vertalingvanhetHebreeuwse"Jehovah",deGodvanIsraël.OrpaenRuth
moesten teruggaan naar Moab. Naómi zei dat de God van Israël dáár
voorhenzouzorgenenhendáárzouzegenen.Godzoudatdoen,omdat
OrpaenRuthweldadigheidhaddengedaanbijNaómienbijdedoden.
Dithaddenzijgedaantijdenshetlevenvanhunmannendieinmiddels
gestorvenwaren.

Ruth 1 : 9, 10
9  De HEERE geve u, dat gij ruste vindt, een ieder in het huis 

van haar man! En als zij haar kuste, hieven zij haar stem 
op en weenden;

10 En zij zeiden tot haar: Wij zullen werkerlijk met u weder-
keren tot uw volk.

DeHEEREzouOrpaenRuth-opgrondvanhethuisvanhunman-zege-
nen. Jehovah was de God van Machlon en Chiljon. De kus beeldde het
afscheiduit.

Ruth 1 : 11
11 Maar Naómi zeide: Keert weder, mijn dochters! Waarom 

zoudt gij met mij gaan? Heb ik nog zonen in mijn 
lichaam, dat zij u tot mannen zouden zijn?

Naómihadgeenhoopmeervoordetoekomst.Hetleekalsofhetbestaan
geenzinmeerhad.

Ruth 1 : 12, 13
12 Keert weder, mijn dochters! Gaat heen; want ik ben te 

oud om een man te hebben. Wanneer ik al zeide: Ik heb 
hoop, of ik ook in dezen nacht een man had, ja, ook 
zonen baarde;

13 Zoudt gij daarnaar wachten, totdat zij zouden groot 
geworden zijn; zoudt gij daarnaar opgehouden worden, 
om geen man te nemen? Niet, mijn dochters! Want het 
is mij veel bitterder dan u; maar de hand des HEEREN is 
tegen mij uitgegaan.

Naómi kon niets (mannelijks) meer voortbrengen. Dit was een goede
vaststelling.Tochwasereenanderemanieromvoorttebrengen,name-
lijkdoormiddelvandelosser.Naómiwasvergetendathaarmanbroers
had.Zijdachtnietaandewegvandelosser.LaterbeseftezijdatBoazde
losserwas.Naómistaathiermodelvoordezienlijke(stoffelijke)wereld
(devrouw).Diestoffelijkewereldisonvruchtbaar.Watdewereldvoort-
brachtisverdwenenofgestorven.AlleonvruchtbarevrouwenindeBijbel
zijneenbeeldvandezetegenwoordige,onvruchtbarewereld.Wanneer
ertochvruchtwordtvoortgebracht,komtdatomdatdevrouwzaadont-
vangtvandeman.Deoorsprongvanhetlevenligtbijdeman."Zaad"is
eenbeeldvanhetWoordvanGod.

1 Petrus 1 : 23
23 Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit 

onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blij-
vende Woord van God.

DekrachtvanhetzaadiseenbeeldvandekrachtvanhetWoord.Alsde
vrouwonvruchtbaarblijkttezijn,wordtergeenlevenvoortgebracht.Er
geldentweevoorwaardenvoordevrouwomvruchttekunnendragen:
1.zijmoetvruchtbaargemaaktworden.2.zijmoetzaadontvangenvan
deman.AanhetbeginvandezescheppingplaatsteGoddemensindeze
wereld. God gaf leven, maar er werd geen leven voortgebracht. Adam
washetzaadvanGod.HijwasdezoonvanGod.

Lukas 3 : 38
38 Den zoon van Enos, den zoon van Seth, den zoon van Adam, 

den zoon van God.
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Adamzondigde.ToenAdamvandeboomderkennisdesgoedsendes
kwaadsat,stierfhij.

Genesis 2 : 15-17
15 Zo nam de HEERE God den mens, en zette hem in den hof 

van Eden, om dien te bouwen, en dien te bewaren.
16 En de HEERE God gebood den mens, zeggende: Van allen 

boom dezes hofs zult gij vrijelijk eten;
17  Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, 

daarvan zult gij niet eten; want ten dage, als gij daarvan 
eet, zult gij den dood sterven.

"...zultgijdedoodsterven" iseeninterpretatie.Wanneerwijhet letter-
lijkvertalen,staater"...zultgijstervendesterven".Adamendewereld
brachten geen leven voort. God maakte door een wonder de wereld
vruchtbaar.DetweedeAdambrachtwellevenvoort.

1 Korinthe 15 : 43-45
43 Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in 

heerlijkheid; het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt 
opgewekt in kracht.

44 Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk 
lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam, 
en er is een geestelijk lichaam.

45 Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is gewor-
den tot een levende ziel; de laatste Adam tot een levend-
makenden Geest.

De tweede Adam, de Here Jezus Christus, is geen levende Geest, maar
eenlevendmakendeGeest.Watopdewereldvantoepassingis,isookvan
toepassingopSara,Rebekka,RachelenHanna.Ditprincipegeldtookvoor
hetonvruchtbareIsraël.GodkoosIsraëlentrouwdehaar.

Jeremia 31 : 31, 32
31  Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik met het 

huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw ver-
bond zal maken;

32 Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt 
heb, ten dage als Ik hun hand aangreep, om hen uit 
Egypteland uit te voeren, welk Mijn verbond zij vernietigd 
hebben, hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt de HEERE;

De HEERE wilde gemeenschap hebben met Israël, maar zij bleek on-
vruchtbaar,wantzijdiendeanderegoden.Zijstierf(ginginballingschap).

Ruth 1 : 14, 15
14 Toen hieven zij haar stem op, en weenden wederom; en 

Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Ruth kleefde haar 
aan.

15 Daarom zeide zij: Zie, uw zwagerin is wedergekeerd tot 
haar volk en tot haar goden; keer gij ook weder, uw zwa-
gerin na.

IneersteinstantieverlietenOrpaenRuthNaóminiet.Intweedeinstantie
kusteOrpahaarschoonmoederenkeerdeterug.Orpaiseenuitbeelding
vanhetIsraëldatnieterft.Zijkiestvoordestoffelijkewereld.Zijwordt
geen erfgenaam van de belofte. Ruth wilde wel meegaan met Naómi.
"Zwagerin" is hetzelfde als schoonzuster. Orpa keerde terug naar haar
volkennaarhaargoden.Wanneerjenaareenandervolkgaat,gajeóók
naardegodenvandatanderevolk.Israëlmochtnietmetanderevolkeren
omgaan, opdat zij geen andere goden zou dienen.Wanneer Israël een
verbondslootmeteenandervolkbeschouwdeJehovahdatalsoverspel.
(o.a.Jeremia3:8,9;Ezechiël23:37)ZijhoereerdendanvolgensGodmet
anderegoden.(o.a.Jeremia2:20;3:1;3:6,8;Hoséa1:2)

Ruth 1 : 16-18
16 Maar Ruth zeide: Val mij niet tegen, dat ik u zou verlaten, 

om van achter u weder te keren; want waar gij zult heen-
gaan, zal ik ook heengaan, en waar gij zult vernachten, 
zal ik vernachten; uw volk is mijn volk, en uw God mijn 
God.

17 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!

18 Als zij nu zag, dat zij vastelijk voorgenomen had met haar 
te gaan, zo hield zij op tot haar te spreken.

RuthvereenzelvigdezichmetNaómi.HetzelfdedeedIthaïbijkoningDavid.

2 Samuël 15 : 20-22
20 Gisteren zijt gij gekomen, en heden zou ik u met ons 

omvoeren om te gaan? Zo ik toch gaan moet, waarheen 
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ik gaan kan, keer weder; en breng uw broederen weder-
om; weldadigheid en trouw zij met u.

21 Maar Ithaï antwoordde den koning, en zeide: Zo waarach-
tig als de HEERE leeft, en mijn heer de koning leeft, in de 
plaats, waar mijn heer de koning zal zijn, hetzij ten dode, 
hetzij ten leven, daar zal uw knecht voorzeker ook zijn!

22  Toen zeide David tot Ithaï: Zo kom, en ga over. Alzo ging 
Ithaï, de Gethiet, over, en al zijn mannen, en al de kinde-
ren die met hem waren.

Detypologischebetekenisiseenvoudig.Ruthstelteenbepaaldegenera-
tievoor,diezichaanIsraëlendaarmeeaandeGodvanIsraëlverbindt.Die
generatieverklaartzichzelftotIsraëliet.Ruthdeeddat.Zijverklaardehet
volktotháárvolkendeGodvandatvolktotháárGod.Ruthwerdopdie
wijzeeenjodin,terwijlzijvangeboortegeenjodinwas.Wieiseenjood?

Romeinen 2 : 15-20
15 Als die betonen het werk der wet geschreven in hun 

harten, hun geweten medegetuigende, en de gedachten 
onder elkander hen beschuldigende, of ook ontschul-
digende).

16 In den dag wanneer God de verborgene dingen der 
mensen zal oordelen door Jezus Christus, naar mijn 
Evangelie.

17 Zie, gij wordt een Jood genaamd en rust op de wet; en 
roemt op God,

18 En gij weet Zijn wil, en beproeft de dingen, die daarvan 
verschillen, zijnde onderwezen uit de wet;

19 En gij betrouwt uzelven te zijn een leidsman der blinden, 
een licht dergenen, die in duisternis zijn;

20 Een onderrichter der onwijzen, en een leermeester der 
onwetenden, hebbende de gedaante der kennis en der 
waarheid in de wet. 

Paulusnoemthierveelzakenwaaropdejodenpratgingen.Feitelijkont-
kenthijdatzoiemandeenjoodis.

Romeinen 2 : 28, 29
28  Want die is niet een Jood, die het in het openbaar is; noch 

die is de besnijdenis, die het in het openbaar in het vlees 
is;

29 Maar die is een Jood, die het in het verborgen is, en de 
besnijdenis des harten, in den geest, niet in de letter, is de 
besnijdenis; wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God.

Hetgaatnietomdeuiterlijkebesnijdenis,maaromdiedesharten.

Deuteronomium 10 : 14-16
14 Ziet, des HEEREN, uws Gods, is de hemel, en de hemel der 

hemelen, de aarde, en al wat daarin is.
15 Alleenlijk heeft de HEERE lust gehad aan uw vaderen, 

om die lief te hebben, en heeft hun zaad na hen, ulieden, 
uit al de volken verkoren, gelijk het te dezen dage is.

16 Besnijdt dan de voorhuid uws harten, en verhardt uw 
nek niet meer.

Debesnijdenisvanhetvleesishetvrouwelijkeaspect.Hetisdeuiterlijke
kant.Hetgaatomdebetekenisvandebesnijdenis.Wiedeelheeftaande
besnijdenisvanChristus,iseenjood.Datisdoordoodenopstanding.

Kolossenzen 2 : 9-12
9 Want in Hem woont al de volheid der Godheid licha-

melijk;
10 En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle 

overheid en macht;
11 In Welken gij ook besneden zijt met een besnijdenis, 

die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het 
lichaam (der zonden) des vleses, door de besnijdenis van 
Christus;

12 Zijnde met Hem begraven in den doop, in welken gij ook 
met Hem (mede) opgewekt zijt door het geloof der wering 
Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft

Door de dood wordt de oude mens (de omhulling) weggenomen. Dit
wordtbijdebesnijdenisuitgebeelddoorhetwegsnijdenvandevoorhuid
om de eikel. Door de opstanding wordt het nieuwe leven openbaar
gemaakt.Ditwordtuitgebeelddoordeeikel,dienadebesnijdenisniet
langerbedektis.Ruthkwamvandekantvandeuiterlijkedingen.Zijkoos
-integenstellingtotOrpa-voordeinnerlijkedingen.Hetinnerlijkeisde
mannelijke oftewel de geestelijke kant. Er bleek uiteindelijk een man
voorRuthtezijndiehaarlevenschonk,zoalsuithetvervolgvanhetboek
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Ruthblijkt.Zokreeghaarleveninhoudendroeghaarlevenvrucht.Ruthis
eenbeeldvanIsraëlindeballingschaponderdeheidenen.Israëlwordtnu
onder de heidenen gerekend, omdat het niet Gods volk (Lo-Ammi; zie
Hoséa)is.Israëlzaluiteindelijk-ingeloof-naarPalestinaterugkeren.Ruth
isdaarmeeduseentypevanhetgelovigoverblijfselvanIsraël.Godverkiest
Israël,dat"strijdermetGod"betekent.NietalleIsraëlietenblijkenechter
gelovigtezijn."Israël"isdeomschrijvingvoordegenendiegeloven.

Romeinen 9 : 6-8
6 Doch ik zeg dit niet, alsof het woord Gods ware uitgeval-

len; want die zijn niet allen Israël, die uit Israël zijn.
7 Noch omdat zij Abrahams zaad zijn, zijn zij allen kinde-

ren; maar: In Izaäk zal u het zaad genoemd worden.
8 Dat is, niet de kinderen des vleses, die zijn kinderen Gods; 

maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad 
gerekend.

WiedeGodvanIsraëlheeftaangenomen,wordttothetzaadgerekend
enisopgronddaarvaneenkindvanGodgeworden.Hijiseenkindder
beloftegeworden.

Romeinen 4 : 13
13 Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn 

zaad geschied, namelijk, dat hij een erfgenaam der wereld 
zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs.

Diebeloftewasdatdegelovigedoorgeloofgerechtvaardigdzouworden
eneenerfgenaamderwereldzouzijn.HetgeenaanAbrahambeloofdis,
geldtvooriederegelovige;ongeachtdebedeling,waarinhij/zijleeft.De
afstammingdoetfeitelijknietsterzake,wanterisbijGodgeenaanne-
mingdespersoons.OngelovigejodenstammenweliswaarvanAbraham
af,maarzijbehorenniettothetuitverkorenvolk.Omgekeerdgeldthet
ook: wanneer een niet-jood tot geloof komt, behoort hij tot hetzelfde
gelovigeoverblijfsel.Hijkrijgt-doorgeloof-deelaanIsraël.Israëlbestaat
nietuitnatuurlijkeafstammelingen,maarslechtsuitgelovigen.Zijwor-
den-samenmetAbraham-erfgenamenderwereld.Ruthiseenbeeld
van het gelovig overblijfsel van Israël en staat typologisch model voor
elke gelovige in het algemeen. Zij werd ook letterlijk een gelovige: zij
koosvoorGod.Ruthstaatzelfsvermeldinhetgeslachtsregistervande
Erfgenaamvandewereld,deHereJezusChristus.(Matthéüs1:5)

Elk mens wordt als zondaar geboren en leert denken zoals de wereld
denkt. God wil die mens uit deze wereld trekken en in Zijn koninkrijk
plaatsen. De mens kán uit de wereld verlost worden; de Bijbel legt uit
opwelkemanierdatgebeurt.Het isnietbelangrijk tewetenhoedeze
werelderuitziet.DemensmoetnaardeBijbelluisteren,zodathijleert
hoe hij van zijn oude natuur verlost kan worden. Het evangelie vertelt
hoedemenseennieuwlevenkankrijgenenhoedatnieuwelevenzich
kanontwikkelen.Datiswedergeboorte.

Ruth 1 : 19-21
19 Alzo gingen die beiden, totdat zij te Bethlehem inkwa-

men; en het geschiedde, als zij te Bethlehem inkwamen, 
dat de ganse stad over haar beroerd werd, en zij zeiden: Is 
dit Naómi?

20 Maar zij zeide tot henlieden: Noemt mij niet Naómi, 
noemt mij Mara; want de Almachtige heeft mij grote bit-
terheid aangedaan.

21 Vol toog ik weg, maar ledig heeft mij de HEERE doen 
wederkeren; waarom zoudt gij mij Naómi noemen, daar 
de HEERE tegen mij getuigt, en de Almachtige mij kwaad 
aangedaan heeft?

Naóminoemtzichzelfhier"Mara",watbitterbetekent."Vol"betekentdat
haar man en haar zonen nog leefden. Dit wil zeggen dat de geestelijke
kanternogwas."Leeg"wilzeggendatdemannengestorvenwaren.Dit
betekentdusdatdegeestelijkekantverdwenenwas.(zieuitlegRuth1:5)

Ruth 1 : 22
22 Alzo kwam Naómi weder, en Ruth, de Moabietische, haar 

schoondochter, met haar, die uit de velden Moabs weder-
kwam; en zij kwamen te Bethlehem in het begin van den 
gersteoogst.

Ruth,deMoabitische,enhaarjoodseschoonmoederwarenteruggekeerd
naarBethleheminPalestina.ZijkwameninBethleheminhetbeginvan
de gersteoogst. "Bethlehem" betekent dus "broodhuis". (zie uitleg Ruth
1 : 1)Bijdegerstoogstdenkenweaangerstebrood. In Johannes9 lezen
weovervijfgerstebrodenentweevisjes.Dievijfbrodenwerdenvoorde
wonderbarespijziginggebruikt.Hetgerstebrooddiendealsvoedsel.Uit
hoofdstuk2:23blijktdatRuthtijdensdegerst-endetarweoogstophet
landwerkte.Deoogsttijdduurtvijftigdagen.
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Leviticus 23 : 15, 16
15 Daarna zult gij u tellen van den anderen dag na den sabbat, 

van den dag, dat gij de garf des beweegoffers zult gebracht 
hebben het zullen zeven volkomen sabbatten zijn;

16 Tot den anderen dag, na den zevenden sabbat, zult gij 
vijftig dagen tellen, dan zult gij een nieuw spijsoffer den 
HEERE offeren.

VolgensdeBijbelsekalenderbegintdeoogstminofmeerbijdegarfder
eerstelingen;(Leviticus23:10)tijdenshetfeestvanhetongezuurde(de
ongezuurde broden). De oogst eindigt met het brengen van het offer
vandetweebeweegbroden.(Leviticus23:17)Wijnoemendithetpink-
sterfeest.Hetjodendomnoemtdithetwekenfeest,omdathetfeestna
zevenwekenwordtgevierd.ErkomenindeBijbelmeerdereperiodenvan
vijftigdagenvoor:VijftigdagenverzameldeRutharenophetland.Vijftig
dagen na de dood en opstanding van de Here Jezus Christus werd de
HeiligeGeestuitgestort.(Handelingen2)DeHereJezusChristusvierde
op 14 nisan voor de laatste keer het pascha met zijn discipelen. Op 15
nisanwerdHijgekruisigdenop17nisanstondHijopuitdedood.Toen
begonhetnieuweverbond.Navijftigdagenwerdditbevestigddoorde
uitstortingvandeHeiligeGeest.HetduurdevijftigdagenvóórdeHeer
-nadeuittochtuitEgypte-dewetaanhetvolkIsraëlgaf.Israëlwerdop
14nisan-nahetetenvanhetpascha-uitEgypteverlost.Op17nisantrok
hetvolkdoordeSchelfzee.Toenbegonfeitelijkhetoudeverbond.Navijf-
tigdagenwerdditbevestigddoorhetgevenvandewetopdeSinaï.Deze
vijftigdagengevensteedseenbijzondereperiodeindegeschiedenisaan.
Erblijktietsnieuwstebeginnen.Pasalsdevijftigvoltooidiswordthet
nieuwezichtbaar.

3. Ruth 2
Ruth 2 : 1

2 Naómi nu had een bloedvriend van haar man, een man, 
geweldig van vermogen, van het geslacht van Elimélech; 
en zijn naam was Boaz.

Naómihadeenbloedvriendvanhaarman.Eenbloedvriendgeeftaandat
hetfamiliewas. IndeBijbelseterminologieheefthetdebetekenisvan
"broer".WewetennietofBoazenElimélechdezelfdevaderenmoeder
hadden,maarhetwarenwelbroers.Boazwaséénvandebelangrijkste

mensenindefamilievandemanvanNaómi.Hijwaseenmede-erfge-
naamvanElimélech.Eenanderwoordvoor"mede-erfgenaam"is"broer".
Boazwaszeerrijk.Boazbetekent"desterke"of"inhemiskracht"."Bo"
betekentinhetHebreeuws"dekomende".Hetkandaaromookvertaald
wordenmet"desterkekomt".BoazishiermeeeenbeeldvanDegeneDie
indetoekomstzalkomen,namelijkJezusChristus.Godsverlossingsplan
is -behalve indenatuur- indesterrenvastgelegd. Indesterrenkunde
kennenwehetsterrenbeeld"Maagd".Eéndecaanuitdatsterrenbeeldis
"Boötes","dekomende".Boötesiseenhollendemanmeteenspeer(staf)
eneensikkel.HijiseenbeeldvandeHereJezusChristus,Diezalkomen
omteoordelen.

Psalm 96 : 10-13
10 Zegt onder de heidenen: De HEERE regeert; ook zal de 

wereld bevestigd worden, zij zal niet bewogen worden; 
Hij zal de volken richten in alle rechtmatigheid.

11 Dat de hemelen zich verblijden, en de aarde zich ver-
heuge, dat de zee bruise met haar volheid.

12 Dat het veld huppele van vreugde met al wat er in is, dat 
dan al de bomen des wouds juichen.

13 Voor het aangezicht des HEEREN; want Hij komt, want 
Hij komt, om de aarde te richten; Hij zal de wereld richten 
met gerechtigheid, en de volken met Zijn waarheid.

Boötesdraagteensikkel.Diewijstophetbinnenhalenvandeoogst.Ook
ditbepaaltonsbijdeHereJezusChristus,deZoondesmensen.

Matthéüs 13 : 37-43
37 En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Die het goede zaad 

zaait, is de Zoon des mensen;
38 En de akker is de wereld; en het goede zaad zijn de kinde-

ren des Koninkrijks; en het onkruid zijn de kinderen des 
bozen;

39 En de vijand, die hetzelve gezaaid heeft, is de duivel; en 
de oogst is de voleinding der wereld; en de maaiers zijn 
de engelen.

40 Gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd, en met vuur ver-
brand wordt, alzo zal het ook zijn in de voleinding dezer 
wereld.

41 De Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij 
zullen uit Zijn Koninkrijk vergaderen al de ergernissen, 
en degenen, die de ongerechtigheid doen;
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42  En zullen dezelve in den vurigen oven werpen; daar zal 
wening zijn en knersing der tanden.

43 Dan zullen de rechtvaardigen blinken, gelijk de zon, in 
het Koninkrijk huns Vaders. Die oren heeft om te horen, 
die hore.

De gelijkenis zelf staat in Matthéüs 13 : 24-30. In bovenstaande verzen
geeftdeHereJezusChristusZelfdeuitlegvandezegelijkenis.Deoogst
blijktdevoleindingderwereld(Grieks:"aioon"=eeuw)tezijn.Hetwijst
onsopdevolgende(dezesde)bedeling,waarindeHereJezusChristuszal
komenomIsraëlendevolkerenteoordelen.Desikkelendeoogststaan
eveneensin:

Openbaring 14 : 15-19
15 En een andere engel kwam uit den tempel, roepende met 

een grote stem tot Dengene, Die op de wolk zat: Zend Uw 
sikkel en maai; want de ure om te maaien is nu gekomen, 
dewijl de oogst der aarde rijp is geworden.

16 En Die op de wolk zat, zond Zijn sikkel op de aarde, en de 
aarde werd gemaaid.

17 En een andere engel kwam uit den tempel, die in den 
hemel is, hebbende ook zelf een scherpe sikkel.

18  En een andere engel kwam uit van het altaar, die macht 
had over het vuur; en hij riep met een groot geroep, tot 
dengene, die de scherpe sikkel had, zeggende: Zend uw 
scherpe sikkel, en snijd af de druiftakken van den wijn-
gaard der aarde, want zijn druiven zijn rijp.

19 En de engel zond zijn sikkel op de aarde en sneed de drui-
ven af van den wijngaard der aarde, en wierp ze in den 
groten wijnpersbak des toorns Gods.

Voorverdereinformatieoverdebetekenisvandesterrenbeeldenverwij-
zenwijnaardestudie"Christusindesterren".Erstaatnadrukkelijkdat
BoazuithetgeslachtvanElimélechkwam.Elimélechbetekent"MijnGod
isKoning". (ziepag. 11)Boazwoonde,voordatNaómienRuthuitMoab
terugkwamen,inBethlehem.InRuth1wasElimélechoverleden.InRuth
2:1verschijntBoaztentonele.Zoalsnogzalblijkenishijdegenedieuit-
komstzalbiedenuiteen-indeogenvanNaómi-hopelozesituatie.Hij
blijktdelosserte(kunnen)zijn.(zieuitlegRuth2:20)

Ruth 2 : 2
2 En Ruth, de Moabietische, zeide tot Naómi: Laat mij toch 

in het veld gaan, en van de aren oplezen, achter dien, in 
wiens ogen ik genade zal vinden. En zij zeide tot haar: Ga 
heen, mijn dochter!

RuthenNaómiwarenweduwenenleefdeninarmoede.Naómihadhet
vroegerebezitvanhaarfamiliemoetenverkopen,zoalsuitRuth4:3blijkt.
Naómihadnugeenland(meer)omvanteoogsten.Ruthwildehetveld
ingaanomarentelezen.Zijwildevandeoogsttijdprofiterenominleven
teblijven.Indedagenvanderichterenwasergeenregeringdievoorde
armenzorgde.Ruthmaaktegebruikvaneenjoodsgewoonterecht.Bijdie
wetwasgeregelddatdearmenarenmochtenoplezen(oprapen).

Deuteronomium 24 : 17-22
17 Gij zult het recht van den vreemdeling en van den wees 

niet buigen, en gij zult het kleed der weduwe niet te pand 
nemen.

18 Maar gij zult gedenken, dat gij een knecht in Egypte 
geweest zijt, en de HEERE, uw God, heeft u van daar ver-
lost; daarom gebiede ik u deze zaak te doen.

19 Wanneer gij uw oogst op uw akker afgeoogst, en een 
garf op den akker vergeten zult hebben, zo zult gij niet 
wederkeren, om die op te nemen; voor den vreemdeling, 
voor den wees en voor de weduwe zal zij zijn; opdat u de 
HEERE, uw God, zegene, in al het werk uwer handen.

20 Wanneer gij uw olijfboom zult geschud hebben, zo zult 
gij de takken achter u niet nauw doorzoeken; voor den 
vreemdeling, voor den wees en voor de weduwe zal het 
zijn.

21 Wanneer gij uw wijngaard zult afgelezen hebben, zo zult 
gij de druiven achter u niet nalezen; voor den vreemde-
ling, voor den wees en voor de weduwe zal het zijn.

22 En gij zult gedenken, dat gij een knecht in Egypteland 
geweest zijt; daarom gebiede ik u deze zaak te doen.

Hetwasdeplichtvandeboeromnietallesvanhetlandintezamelen.
Hij mocht van de HEERE niet inhalig zijn. Het land is namelijk van de
HEERE.(o.a.Leviticus25:23;Joël2:18)DitbetekentdatdeHeeruitmaakt
watenhoeveeleropgroeit.DeHeerzorgtdatdeboerendearmenniet
te kort komen. De boer kon dus rustig wat aren laten liggen. In Israël
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hieldnietiedereenzichoverigensaandezewetten.Ruthdacht:Uwvolk
ismijnvolk,enuwGodismijnGodenuwwetismijnwet.Zijgingerop
uitomtezienofereenboerwasdiezichaandezewethield.Indatgeval
zouden er aren op het veld blijven liggen. Die aren zou ze dan kunnen
oplezen.InIsraëloogsttemeneerstdegerst,dandetarweendaarnade
druiven.Ruthgingtijdenshetbeginvandegersteoogstnaarhetveldom
arentelezen.(Ruth1:22)Tijdensdegersteoogstiserophetlandslechts
gerst te vinden. Ruth verwachtte dit. Zij ging gerst zoeken. Ruth bleef
oplezentotdatookdetarweoogstvoleindigdwas.

Gerst en haar

Gerstzieteruiterlijkbijnahetzelfdeuitalstarwe.Gerstiseentarwekor-
relmeteenlangehaarerop.HetHebreeuwsewoordvoorgerstissheo-
rah.Sheorahkanookvertaaldwordenmet"haar".Dit isdevrouwelijke
vorm.Demannelijkevormvansheorahsprekenweuitals"Seïr".Ditisde
naamvanEzau.Ezauwasergharig,daaromwerdhijSeïrgenoemd.Haar
isdeuitbeeldingvanmachtenkracht.Ezauwaseenkrachtigman,even-
alsSimson.Toenzijnlangehaarafgeschorenwerdraaktehijzijnkracht
kwijt.(Richteren16)Absalomhadeveneenslanghaar.

2 Samuël 14 : 23-26
23 Alzo maakte zich Joab op, en toog naar Gesur; en hij 

bracht Absalom te Jeruzalem.
24 En de koning zeide: Dat hij in zijn huis kere, en mijn aan-

gezicht niet zie. Alzo keerde Absalom in zijn huis, en zag 
des konings aangezicht niet.

25 Nu was er in gans Israël geen man zo schoon als Absalom, 
zeer te prijzen; van zijn voetzool af tot zijn hoofdschedel 
toe was er geen gebrek in hem.

26 En als hij zijn hoofd beschoor, (nu geschiedde het ten 
einde van elk jaar, dat hij het beschoor, omdat het hem 
te zwaar was, zo beschoor hij het), zo woog het haar zijns 
hoofds tweehonderd sikkelen, naar des konings gewicht.

Absalomschooreenmaalperjaarzijnhoofdhaaraf.Hetgewichtvanhet
afgeschorenhaarwastweehonderdsikkelen.

2 Samuël 18 : 9-15
9 Absalom nu ontmoette voor het aangezicht der knech-

ten Davids; en Absalom reed op een muildier; en als het 
muildier kwam onder de dichte takken van een groten 
eik, zo werd zijn hoofd vast aan den eik, dat hij hangen 

bleef tussen den hemel en tussen de aarde, en het muil-
dier, dat onder hem was, ging door.

10 Als dat één man zag, zo gaf hij het Joab te kennen, en 
zeide: Zie, ik heb Absalom zien hangen aan een eik.

11 Toen zeide Joab tot den man, die het hem te kennen gaf: 
Zie toch, gij hebt het gezien, waarom dan hebt gij hem 
niet aldaar ter aarde geslagen, alzo het aan mij stond om u 
tien zilverlingen en een gordel te geven?

12 Maar die man zeide tot Joab: En of ik al duizend zilverlin-
gen op mijn handen mocht wegen, zo zou ik mijn hand 
aan des konings zoon niet slaan; want de koning heeft 
u, en Abísai, en Itai, voor onze oren geboden, zeggende: 
Hoedt u wie gij zijt, van den jongeling, van Absalom.

13 Of ik al valselijk tegen mijn ziel handelde, zo zou toch 
geen ding voor den koning verborgen worden; ook gij 
zelf zoudt er u van tegenover stellen.

14 Toen zeide Joab: Ik zal hier bij u alzo niet vertoeven; en hij 
nam drie pijlen, en stak ze in Absaloms hart, daar hij nog 
levens was in het midden van den eik.

15 En tien jongens, wapendragers van Joab, omringden hem, 
en zij sloegen Absalom, en doodden hem.

Toenhijaanzijnhaarbleefhangen,raaktehijdaardoorzijnmachtkwijt.
Dehuid(hetahar)vaneendierkomtovereenmethethaarbijdemens.
Dewolvaneenschaap isdaarvaneenschitterendbeeld.Wanneereen
schaapgeschorenwordt, isditeen typevaneenmensdiezijnmacht/
kracht-endaarmeefeitelijkzijnleven-kwijtraakt.

Jesaja 53 : 6, 7
6 Wij dwaalden (een ongelovig Israël) allen als schapen, wij 

keerden ons een ieder naar zijn weg; doch de HEERE 
heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen.

7 Als dezelve geëist werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij 
deed Zijn mond niet open; als een lam werd Hij ter slach-
ting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aange-
zicht zijner scheerder, alzo deed Hij Zijn mond niet toe.

HetscherenvaneenschaapiseenbeeldvandekruisigingvandeHere
Jezus.ToenJezusstierfwerdZijnkrachtweggenomen.HijlietZichgewil-
lig ter slachting leiden en deed Zijn mond niet open. Daarom is een
schaapookstilalshijgeschorenwordt.
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"Sheorah"isverwantaan"Sarah",devrouwvanAbraham.Sarahbetekent
"vorstin"."Sar"betekent"vorst"."Vorst"en"haar"zijnidentiekebegrippen.
Zesprekenbeideovermacht."Haar"spreektdus-indirect-overkoning-
schap.IndeBijbelwordtookoverhethaarvandeHeergesproken.

Daniël 7 : 9, 10
9 Dit zag ik, totdat er tronen gezet werden, en de Oude van 

dagen Zich zette, Wiens kleed wit was als de sneeuw, 
en het haar Zijns hoofds als zuivere wol; Zijn troon was 
vuurvonken, deszelfs raderen een brandend vuur.

10 Een vurige rivier vloeide, en ging van voor Hem uit, dui-
zendmaal duizenden dienden Hem, en tien duizendmaal 
tien duizenden stonden voor Hem; het gericht zette zich, 
en de boeken werden geopend.

Openbaring 1 : 10-14
10 En ik was in den geest op den dag des Heeren; en ik 

hoorde achter mij een grote stem, als van een bazuin,
11 Zeggende: Ik ben de Alfa en de Oméga, de Eerste en de 

Laatste; en hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek, en zend 
het aan de zeven Gemeenten, die in Azië zijn, namelijk naar 
Éfeze, en naar Smyrna, en naar Pérgamus, en naar Thyatíre, 
en naar Sardis, en naar Filadelfía, en naar Laodicéa.

12 En ik keerde mij om, om te zien de stem, die met mij 
gesproken had; en mij omgekeerd hebbende, zag ik zeven 
gouden kandelaren;

13 En in het midden van de zeven kandelaren Eén, den Zoon 
des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de 
voeten, en omgord aan de borsten met een gouden gordel; 

14 En Zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk 
sneeuw; en Zijn ogen gelijk een vlam vuurs;

We vinden hier een omschrijving van de verhoogde Christus. Het haar
spreekthiervandemachtvandeHereJezusChristus,DieGodis.

"Gerst"iseenuitbeeldingvandemensdieheerschappijdraagt.Godgaf
diemachtaandemens.Detarwekorrel(zieRuth2:23)iseenbeeldvan
Adam.DegerstekorreliseentypevanAdambekleedmetheerschappij.
Daaromheeftgerst- integenstellingtottarwe-eenlangehaaropde
korrel.Ruthzochtgerstachterdegeneninwiensogenzijgenadezouvin-
den.(Ruth2:2)Ruthiseenbeeldvaneengelovige.Gelovigenzijnafhan-
kelijkvanGodsgenade.DitwilzeggendatzijallesvanGodverwachten.

EengelovigeverwachtdatdeHeerhemdatgenezalgevenwathijnodig
heeft.Demensheeftindeeersteplaatsgenadenodig.

Ruth 2 : 3
3 Zo ging zij heen, en kwam en las op in het veld, achter de 

maaiers; en haar viel bij geval voor, een deel van het veld 
van Boaz, die van het geslacht van Elimélech was.

RuthwistopditmomentvermoedelijknognietdatBoazeenfamiliere-
latiewas.Hetwas-zoudenwijzeggen-toevaldatzejuistdáárterecht-
kwam.NatuurlijkwashetdoorGodzóbewerkt,maardatstaaterniet!

Ruth 2 : 4
4 En ziet, Boaz kwam van Bethlehem, en zeide tot de maai-

ers: De HEERE zij met ulieden! En zij zeiden tot hem: De 
HEERE zegene u!

BoazkwamvanBethlehem,hetBroodhuis.HetisdeplaatswaardeHere
JezusChristusgeborenwerd.(Matthéüs2:4,5)Demaaierslopenalshet
waremetdeNaamvanJehovahophunlippen.Datislogisch,wantBoaz
iseentypevanJehovah,namelijkvandeHereJezusChristus.Wanneer
BoazverschijntwordtdeNaamvanJehovahgenoemd.

Ruth 2 : 5
5 Daarna zeide Boaz tot zijn jongen, die over de maaiers 

gezet was: Wiens is deze jonge vrouw?

"Jongen"(Hebreeuws:nahar)betekent"dienaar"of"bediende".Eenjon-
genisiemanddiejongerisendusondergeschiktis.Saulnameenjongen
meeomdeezelinnenvanzijnvadertezoeken.(1Samuël9:3)Jonathan
hadeenjongendiepijlenvoorhemzocht.(1Samuël20:21,22)Joabhad
tienjongensdieAbsalomdoodden.(zie2Samuël18:15)Eliahadookeen
jongenbijzich.(1Koningen19:3)Boazvroeg"Vanwieisdezevrouw?".
Hijvroegnietwiézijwas,maarhijgingmeteeneenstapverderomdat
hijwildewetenofRuthnogvrijwas.

Ruth 2 : 6, 7
6 En de jongen, die over de maaiers gezet was, antwoordde 

en zeide: Deze is de Moabietische jonge vrouw, die met 
Naómi wedergekomen is uit de velden Moabs;
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7  En zij heeft gezegd: Laat mij toch oplezen en aren bij de 
garven verzamelen, achter de maaiers; zo is zij gekomen 
en heeft gestaan van des morgens af tot nu toe; nu is haar 
te huis blijven weinig.

De vraag van Boaz werd niet rechtstreeks beantwoord. De jongen ver-
teldealleendatRuthmetNaómimeegekomenwas.Verderwaserblijk-
baarnognietsoverhaarbekend.Verderverteltdejongenwelkewoorden
Ruthgesprokenhadenhoelangzijalaanhetwerkis.Ruthwasdehele
morgenalaanhetwerk;vanafdevroegemorgen.Zijstonddeheletijd
ophetveld.Zijmoestmoeitedoenomvoedseltezoeken,maardatvoed-
selwaserwél.Erstaat:"haartehuisblijvenisweinig".Ditbetekentdat
Ruthsteedsophetlandwasennietnaarhuisging.WanneerRuththuis
wasgebleven,zouzijgeenvoedselhebbengevonden.Ruthvondgenoeg
voedsel voor haarzelf en voor Naómi. Zij zou er niet rijk van worden,
maarvoor iemanddienietshadwashetgenoeg.Ruth isdaarmeeeen
uitbeeldingvandegelovige.Eengelovigedientzichook in tespannen
omgeestelijkvoedseltotzichtenemen.Erisvoedselgenoeg.Eengelo-
vigezalvanhetgeestelijkevoedseldathijontvangtnietrijkworden.Toch
ontvangteengelovige,dieuitgenadeleeft,onvoorstelbaarveel.Hijhad
niets,maarontvangtalles;inafhankelijkheidaanGod.

Ruth 2 : 8, 9
8 Toen zeide Boaz tot Ruth: Hoort gij niet, mijn dochter? Ga 

niet, om in een ander veld op te lezen; ook zult gij van 
hier niet weggaan, maar hier zult gij u houden bij mijn 
maagden.

9 Uw ogen zullen zijn op dit veld, dat zij maaien zullen, 
en gij zult achter haarlieden gaan; heb ik den jongens 
niet geboden, dat men u niet aanroere? Als u dorst, zo 
ga tot de vaten, en drink van hetgeen de jongens zullen 
geschept hebben.

"Dochter"slaatopdevolgendegeneratievanhetvolkIsraël."Maagden"
zijneentypevandevolkeren.(Matthéüs25:1-13)Israëlwordtindehuidi-
ge/vijfde bedeling onder de volkeren gerekend. Boaz zorgde voor Ruth
enNaómi,zonderofficieeldelossertezijn.BoazzegtnualdatRuthbij
hemmoetblijven.Laterzouzijnlanddoordelossinghaarbezitworden.
BoazwijstallezegeningenzondermeeraanRuthtoe.Zijleefdealsofze
algelostwas.Hetwaseenvooruitgrijpenopdetoekomendelossing,die
pasinRuth4beschrevenstaat.Deeenvoudigsteillustratievanditprin-

cipe vinden we in de geschiedenis van het volk Israël. Hoewel het volk
onderhetoudeverbondleefde,ontvinghettochdezegeningendiebij
het nieuwe verbond hoorden. Israël werd uit Egypte geroepen en naar
hetbeloofdelandgebracht.Israëlzalpasnádedoodendeopstanding
vanChristusennáhaarbekeringtotdeHeerdefinitiefinhetbeloofde
landwonen.Wijwetendatditindetoekomstplaatszalvinden.Dánzal
ChristuskomenomZijnkoninkrijkopaardeopterichten.Deverlossing
uitEgyptewasnietdedefinitieveverlossing,maarhetwaswelhetwerk
vanGod.ZoishetookmetdebeloofderustvanIsraël.Hetvolkzouinhet
beloofdelandrustontvangen.

Deuteronomium 12 : 8-10
8 Gij zult niet doen naar alles, wat wij hier heden doen, een 

ieder al wat in zijn ogen recht is.
9 Want gij zijt tot nu toe niet gekomen in de rust en in de 

erfenis, die de HEERE, uw God, u geven zal.
10 Maar gij zult over de Jordaan gaan, en wonen in het land, 

dat u de HEERE, uw God, zal doen erven; en Hij zal u 
rust geven van al uw vijanden rondom, en gij zult zeker 
wonen.

Deaanvankelijkevervullingstaatvermeldin:

Jozua 1 : 10-15
10 Toen gebood Jozua den ambtlieden des volks, zeggende:
11 Gaat door het midden des legers, en beveelt het volk, zeg-

gende: Bereidt teerkost voor ulieden; want binnen nog 
drie dagen zult gijlieden over deze Jordaan gaan, dat gij 
ingaat, om te erven het land, hetwelk de HEERE, uw God, 
ulieden geeft om te beërven.

12 En Jozua sprak tot de Rubenieten en Gadieten, en den 
halven stam van Manasse, zeggende:

13 Gedenkt aan het woord, hetwelk Mozes, de knecht des 
HEEREN, ulieden geboden heeft, zeggende: De HEERE, 
uw God, geeft ulieden rust, en Hij geeft u dit land;

14 Laat uw vrouwen, uw kleine kinderen, en uw vee blij-
ven in het land, dat Mozes ulieden aan deze zijde van 
de Jordaan gegeven heeft; maar gijlieden zult gewapend 
trekken, voor het aangezicht uwer broederen, alle strijd-
bare helden, en zult hen helpen;

15 Totdat de HEERE uw broederen rust geve, als ulieden, en 
dat zij ook erfelijk bezitten het land, dat de HEERE, uw 
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God, hun geeft; alsdan zult gijlieden wederkeren tot het 
land uwer erfenis, en zult het erfelijk bezitten, dat Mozes, 
de knecht des HEEREN, ulieden gegeven heeft, aan deze 
zijde van de Jordaan, tegen den opgang der zon.

Hier wordt over het land en over de rust gesproken. In het Nieuwe
TestamentstaatdatJozuahetvolknietinderustheeftgebracht.

Hebreeën 4 : 4-10
4 Want Hij heeft ergens van den zevenden dag aldus 

gesproken: En God heeft op den zevenden dag van al Zijn 
werken gerust.

5 En in deze plaats wederom: Indien zij in Mijn rust zullen 
ingaan!

6 Dewijl dan blijft, dat sommigen in dezelve rust ingaan, en 
degenen, dien het Evangelie eerst verkondigd was, niet 
ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid,

7 Zo bepaalt Hij wederom een zekeren dag, namelijk heden, 
door David zeggende, zo langen tijd daarna (gelijkerwijs 
gezegd is): Heden, indien gij Zijn stem hoort, zo verhardt 
uw harten niet.

8 Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had 
Hij daarna niet gesproken van een anderen dag.

9 Er blijft dan een rustoever voor het volk Gods.
10 Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn 

werken gerust, gelijk God van de Zijne.

Koning David heeft hen evenmin in de rust gebracht. Israël moet de
beloofderustnogsteeds ingaan.Godzál Israël indezevendedag(een
beeld van het koninkrijk, de duizend jaren; de zevende bedeling) in de
rustbrengen.DaarvanisdeintochttentijdevanJozuaeenbeeld.Israël
iseenbeeld/typevandeheleschepping;vanafAdamtotaandeJongste
Dag.Dezescheppingisnognietverlost,maarleeftweluitdeverlossing
die in de toekomst zal komen. Het nieuwe verbond - de belofte - was
aanAbrahambeloofd.Omdathetbeloofdwas,kon/kanelkeIsraëlieten
elkeheidendiedeelwilde/wilhebbenaandezegeningenuithetnieuwe
verbond leven. Dit komt het beste tot uitdrukking in het leven van de
gelovige,behorendtothetlichaamvanChristus.Degelovigevandehui-
dige(vijfde)bedelingisverlostenzalindetoekomstverlostworden.Hij
isinhopezaliggeworden.(Romeinen8:24)Hijgelooftdingendienunog
nietgezienworden.(Romeinen8:25)Hijleeftnuindehemel(Éfeze2:6),
omdatzijnburgerschap/wandelindehemelenis.(Filippenzen3:21)Hij

ísgezegendmetelkegeestelijkezegeningindehemelinChristus.(Éfeze
1:3)Hijheefteenvoorschotopdetoekomendeerfenisontvangentotde
verlossingvanzijnlichaam.(Éfeze1:14)Degelovigeleeftnúreedsvanuit
dezegeningendiehij inde toekomstpaszalontvangen.Deverlossing
vanhetlichaammoetnogplaatsvinden,maarhijleeftalsofhijalverlost
is.Eeuwiglevenontvangtmenpasnadedood.Degelovigehééfteeuwig
leven ontvangen, hoewel hij nog niet letterlijk gestorven is. De gelovi-
gen ten tijde van het Oude Testament leefden vanuit de zegeningen
die ze pas in de toekomst zullen ontvangen. Zij geloofden in de komst
vandeMessias.Abrahamwoondeinhetlanddathetzijnenietwas.Hij
verwachttedestaddiefundamentenheeft.(Hebreeën11:10)Dezestad,
namelijkhetnieuweJeruzalem,wordtpasopdelaatstebladzijdevande
Bijbelgenoemd(Openbaring21:9v.v.).IzakenJakobleefdenookinhet
landdathethunnenietwas.ZijwistendatdeHeerhethenzougeven,
maar zij wisten ook dat het in hun dagen (nog) niet zou gebeuren. Er
is ook nog een toepassing op alle gelovigen door de eeuwen heen. De
mensheidvanafAdamleefdevanuitdezegeningendieverbandhielden
metdetoekomst.Degelovigenhebbenuitgeziennaardevervullingvan
debelofte.GodzouhétZaaduitdevrouwvoortbrengen.DatZaadzoude
kopvermorzelenvanhetzaadvandeslang.(Genesis3:15)Godzegende
degelovigen,omdatzijdevervullingvandiebelofteverwachtten.

Hetoudeverbondiseenillustratievanhetnieuweverbond.Hetwaseen
aanleidingtoteenbeterehoop.(Hebreeën7:19)Dewetwaseenscha-
duwdertoekomendegoederen.(Hebreeën10:1)Dewetgetuigdevande
rechtvaardigheidvanGod,dieindetoekomstgeopenbaardzalworden.
Israël leefdeuitdezegeningenvandieschaduw.Dehogepriesterdeed
elkjaarverzoeningvoordezondenvanhetvolk.Hetbloedvandestieren
en de bokken kon het volk niet verlossen van haar zonden. (Hebreeën
9:13)Erisdusnooitsprakegeweestvaneenverzoening,omdatalléén
Christusdeverzoeningtotstandkonbrengen.Godrekendehetvolkrein,
omdatHijgelooftotgerechtigheidrekende/rekent.

Ruth 2 : 10
10 Toen viel zij op haar aangezicht, en boog zich ter aarde, 

en zij zeide tot hem: Waarom heb ik genade gevonden in 
uw ogen, dat gij mij kent, daar ik een vreemde ben?

RuthboogzichvoorBoazenvroegwaaromzijgenadegevondenhadin
zijn ogen. Ruth zocht genade en daarom vond zij genade.Wie genade
zoekt,zálhetvinden.HetwasgenadedatzijarenbijBoazmochtoplezen.
IndeBijbelgaathetuitgebreidoverdegelovigendieerdoordeuitver-
kiezendegenadevanGodzijn.Wevragenonswellichtafhoehetkondat
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Godgemeenschaphadmeteenzondaar,zoalsbijvoorbeeldAdam.Hoe
kan God, het Licht, gemeenschap hebben met de duisternis? God ziet
naareenzondaarom,hoewelHijdezondehaat.Godheeftdezondaar
lief.Hoekandat?Godzietnaaronsom,omdatwijZijnschepselenzijn.
God moet verdriet gehad hebben, toen Adam in zonde viel. God was
namelijkdeVerliezer,toenAdamdoorzondeverlorenging.Godheeftons
verlorenendaaromzietHijnaaronsom.

Lukas 19 : 7-10
7 En allen, die het zagen, murmureerden, zeggende: Hij is 

tot een zondigen man ingegaan, om te herbergen.
8 En Zachéüs stond, en zeide tot den Heere: Zie, de helft 

van mijn goederen, Heere, geef ik den armen; en indien 
ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik 
vierdubbel weder.

9 En Jezus zeide tot hem: Heden is dezen huize zaligheid 
geschied, nademaal ook deze een zoon van Abraham is.

10 Want de Zoon des mensen is gekomen, om te zoeken en 
zalig te maken, dat verloren was.

Verloren zondaren vinden genade in de ogen van God. Dit geldt voor
individuenendaaromookvoorvolkeren.Israëlendeoverigevolkenzul-
lengenadevindenindeogenvanGod.(Jeremia31:2)GodzietnaarZijn
schepping om. De situatie van deze zondige wereld maakt onderdeel
uitvanGodsplan.DitbetekentnietdatGodwildedatdezondeindeze
wereldkwam.Hetbetekentevenmindatdezewereldautomatischmet
Godverzoendwordt,omdatdateenonderdeelvanGodsplanzouzijn.
Datisnietwaar:deBijbelleertgeenalverzoening!Wijkunnenwetendat
Goddemens(Adam)uiteengevallen,zondigeaardbodemgeformeerd
heeft.Menconcludeertdaaruitdatdemensernietsaankondoendat
hijeenzondaarwerd.Aangeziendemensnietsaanzijnsituatiekanver-
anderen,zouhij-indiegedachtegang-automatischbehoudenworden,
omdatGoddatalleszogewildheeft.Ditisonbijbels!IndeBijbelvraagt
GodaandemenzichmetHemtelátenverzoenen.

2 Korinthe 5 : 18-21
18 En al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelven 

verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening 
der verzoening gegeven heeft.

19 Want God was in Christus de wereld met Zichzelven ver-
zoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft 
het woord der verzoening in ons gelegd.

20 Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God 
door ons bade; wij bidden van Christus wege: laat u met 
God verzoenen.

21 Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde 
voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaar-
digheid Gods in Hem.

PaulusbidtnamensChristus totdezondarendatzijzichzouden láten
verzoenen.Hetstaaternietandersom.ErstaatnietdatPaulusnamens
dezondarentotChristusbidt.Als iedermens"automatisch"behouden
zou worden was het helemaal niet nodig geweest dat God in/door de
Here Jezus de wereld verzoende. Alléén wanneer een mens vraagt of
God hem wil (ver)lossen doet God dat. Fundamenteel heeft God het
al gedaan in/door het offer van Zijn Zoon, de Here Jezus Christus. God
vraagtvervolgensomgeloof;geloofinHemengeloofin(hetoffervan)
ZijnZoon.(o.a.Johannes3:18,36;1Johannes5:10)

Ruth beschouwde zichzelf als een vreemde. Daarom verbaasde zij zich
overhetfeitdatBoazhaarterwillewas.Ruthiseentypevaneengelo-
vigeinhetalgemeen.Daarnaastiszijspecifiekeenbeeldvaneengelovig
Israël. IndeBijbelstaatdatdegelovigeeen"bijwonerenvreemdeling"
opaardeis.

Hebreeën 11 : 13
13 Deze allen (de gelovigen uit het Oude Testament, die hiervóór 

genoemd werden) zijn in het geloof gestorven, de beloften 
niet verkregen hebbende, maar hebben dezelve van verre 
gezien, en geloofd, en omhelsd, en hebben beleden, dat zij 
gasten en vreemdelingen op de aarde waren.

Dit staat bijvoorbeeld in: Genesis 23 : 4 en Genesis 47 : 9. "Kennen"
betekent"gemeenschaphebben".BijRuthenBoazisersprakevaneen
familierelatie. In dit gedeelte merken we daar nog niets van. Boaz zag
weliswaarnaarRuthom,maarhijzouhaarpaslossennadatzijhemerop
hadgewezendathijdelosserwas.ZoishetookinderelatietussenGod
endemens.WijwetenuitdeSchriftdatdenatuurlijkemensdoodisdoor
demisdadenendezonden.(Éfeze2:1)

Romeinen 5 : 6, 8
6 Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner 

tijd voor de goddelozen gestorven.
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8 Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus 
voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren.

Godkijktnietnaarzondarenom,omdatHijhenheeftovergegeven(los-
gelaten)aanhunbegeerlijkheden.

Romeinen 1 : 21-25
21 Omdat zij, God kennende, Hem als God niet hebben ver-

heerlijkt of gedankt; maar zijn verijdeld geworden in 
hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduis-
terd geworden;

22 Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden;
23 En hebben de heerlijkheid des onverderfelijken Gods ver-

anderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk 
mens, en van gevogelte, en van viervoetige en kruipende 
gedierten.

24 Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeer-
lijkheden hunner harten tot onreinigheid, om hun licha-
men onder elkander te onteren;

25 Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, 
en het schepsel geëerd en gediend hebben boven den 
Schepper, Die te prijzen is in der eeuwigheid, amen.

Er is geen communicatie tussen God en de zondaar. Hieruit heeft de
mensdeconclusiegetrokkendatGodófnietbestaatófalisoverleden.
Godheeftdebandenmetdeongelovigewereldafgesneden,omdatmen
-hoewelmenGodkankennen-HemnietalsGodverheerlijktofgedankt
heeft.TochheeftGodnaardemensomgezienenhemZijngenadeaan-
geboden; in Christus Jezus. Geloof is het enige dat God vraagt. Als de
mens erkent dat hij een zondaar is en Gods genade nodig heeft, dan
ontvangthijdiegenade.

Ruth 2 : 11, 12
11 En Boaz antwoordde en zeide tot haar: Het is mij wel aan-

gezegd alles, wat gij bij uw schoonmoeder gedaan hebt, 
na den dood uws mans, en hebt uw vader en uw moeder, 
en het land uwer geboorte verlaten, en zijt heengegaan 
tot een volk, dat gij van te voren niet kendet.

12 De HEERE vergelde u uw daad en uw loon zij volkomen, 
van den HEERE, den God Israëls, onder Wiens vleugelen 
gij gekomen zijt om toevlucht te nemen!

AlhetgoedevanRuthisBoazaangezegd.Metanderewoorden:hijweet
allesvanRuth.BoaziseentypevandeHeer.Daaromishetnietverwon-
derlijkdateldersindeSchriftnogzo’nsituatiestaat.(Johannes4:1-30)
DeHereJezusontmoetteeenvrouwuitSamariabijdefonteinJakobs.

Johannes 4 : 5-7, 16-18
5 Hij kwam dan in een stad van Samaria, genaamd Sichar, 

nabij het stuk land, hetwelk Jakob zijn zoon Jozef gaf.
6 En aldaar was de fontein Jakobs. Jezus dan, vermoeid 

zijnde van de reize, zat alzo neder nevens de fontein. Het 
was omtrent de zesde ure.

7 Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. 
Jezus zeide tot haar: Geef Mij te drinken.

16 Jezus zeide tot haar: Ga heen, roep uw man, en kom hier.
17 De vrouw antwoordde en zeide: Ik heb geen man. Jezus 

zeide tot haar: Gij hebt wel gezegd: Ik heb geen man.
18  Want gij hebt vijf mannen gehad, en dien gij nu hebt, is 

uw man niet; dat hebt gij met waarheid gezegd.

DeHeerhadinSamariaeengesprekmeteenvrouw.Hijbleekvolledigvan
haarsituatieopdehoogtetezijn.ZijerkentopgronddaarvandatHijeen
profeetis.NadeontmoetingmetdeHereJezusgingzijnaardestad.

Johannes 4 : 25, 26, 28, 29
25 De vrouw zeide tot Hem: Ik weet, dat de Messias komt 

(Die genaamd wordt Christus); wanneer Die zal gekomen 
zijn, zo zal Hij ons alle dingen verkondigen.

26 Jezus zeide tot haar: Ik ben het, Die met u spreek.
28 Zo verliet de vrouw dan haar watervat, en ging heen in 

de stad en zeide tot de lieden:
29 Komt, ziet een Mens, Die mij gezegd heeft alles, wat ik 

gedaan heb; is Deze niet de Christus?

De Samaritaanse vrouw wist dat de Here Jezus Christus de Messias
moest zijn. Hoe kon dat? De Samaritanen waren ontstaan nadat Israël
onder Nebukadnézar in de ballingschap was weggestuurd. Het volk
datachterbleef inhet landvermengdezichmetheidensevolkeren.Dit
mengvolk kennen wij als de Samaritanen. In de dagen van de balling-
schaptradendeprofetenopenwerdendeprofetischeboekengeschre-
ven. De Samaritanen kennen deze profetische boeken niet. Zij kennen
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wel de Mozaïsche boeken (Genesis t/m Deuteronomium), omdat die
daterenvanvóórdeballingschap.Samaritanengelovenopgrondvande
boekenvanMozesdatdeMessiaszalkomen.ZezullenHemkunnenher-
kennen,omdatHijhunálleszalzeggen.DeChristuszalhundewaarheid
verderopenbaarmaken.DeSamaritaansevrouwwistdatdeManvóór
haardeMessiasmoestzijn,omdatHijhaarallesbekendgemaakthad.
DeSamaritaansevrouwiseenbeeldvanIsraëldattotgeloofkomt.

BoazkendeRuth.Hijwistprecieswiezijwasenwatzijhadgedaan.Toen
RuthBoazontmoettedachtzedatBoazhaarnietkende.Zijwasverbaasd
dathijallesvanhaarbleekteweten.DeconclusieisdathijdeVerlosser
moest zijn en dus genade bewees! Zoals Boaz Ruth kende, zo kent de
Heerons.DeHeerisdeKennerderhartenvanallen.(Handelingen1:24)
Ruthhad-nadedoodvanhaarman-haarvaderenmoederverlaten.
Zijhadhaar landverlatenenwasheengegaan toteenvolkdatzijvan
tevorennietkende.DitzelfdegeldtvoorAbraham.

Hebreeën 11 : 8
8 Door het geloof is Abraham, geroepen zijnde, gehoor-

zaam geweest, om uit te gaan naar de plaats, die hij 
tot een erfdeel ontvangen zou; en hij is uitgegaan, niet 
wetende, waar hij komen zou.

AbrahamvertrokeerstuitUrderChaldeeën.Hijwoondeeenbepaalde
tijdmetzijnfamilieinHaran.(Genesis11 :31)Toenzijnvaderoverleden
was,trokhijmetzijnneefLotnaarKanaän(Genesis12:1-4)Abrahamhad
Lotnoglangetijdbijzichvoordathijuiteindelijkalléénoverbleef.Door
hetgeloof isdegelovigeindepraktijkvaakgedwongenombandente
verbreken.Eenvoorbeelddaarvanistevindenbijdediscipelen.

Matthéüs 19 : 27-29
27 Toen antwoordde Petrus, en zeide tot Hem: Zie, wij hebben 

alles verlaten, en zijn U gevolgd, wat zal ons dan geworden?
28  En Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, die Mij 

gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des 
mensen zal gezeten zijn op den troon Zijner heerlijkheid, 
dat gij ook zult zitten op twaalf tronen, oordelende de 
twaalf geslachten Israëls.

29  En zo wie zal verlaten hebben, huizen, of broeders, of zus-
ters, of vader, of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers, 
om Mijns Naams wil, die zal honderdvoud ontvangen, en 
het eeuwige leven beërven.

Dediscipelenhaddenallesopgegeven.Zijhaddenerandererelatiesen
andere"familie"ontvangen.Ditwilzeggendatzeineenanderegemeen-
schapzijngeplaatst.Indetoekomendeeeuw(namelijknadeopstanding
van de Here Jezus Christus) ontvingen zij het eeuwige leven. Boaz zei
tegenRuthdatdeHEEREhaarnaarhaardadenzouvergelden.Indeprak-
tijkvergoldBoazRuthengafhaarloon.DatkomtomdatBoazeentype
van de Heer is. Hij vertegenwoordigde Jehovah. Ruth nam in de eerste
plaatshaartoevluchttotIsraël,maardaarmeeooktotdeGodvanIsraël.
Zijzochttoevlucht(bescherming)onderdevleugelenvandeHEERE.Uit
veel Schriftplaatsen in de Bijbel blijkt dat de Heer deToevlucht is voor
degenendieopHemvertrouwen.(o.a.inPsalm46:2;91:2,9;142:6)De
HeerzalookdeToevluchtzijnvoorhetvolkIsraël.

Joël 3 : 12-16
12 De heidenen zullen zich opmaken, en optrekken naar het 

dal van Jósafat; maar aldaar zal Ik zitten, om te richten 
alle heidenen van rondom.

13 Slaat de sikkel aan, want de oogst is rijp geworden; komt 
aan, daalt henen af, want de pers is vol, en de perskuipen 
lopen over; want hunlieder boosheid is groot.

14 Menigten, menigten in het dal des dorswagens; want de 
dag des HEEREN is nabij, in het dal des dorswagens.

15 De zon en maan zijn zwart geworden, en de sterren heb-
ben haar glans ingetrokken.

16 En de HEERE zal uit Sion brullen, en uit Jeruzalem Zijn 
stem geven, dat hemel en aarde beven zullen; maar de 
HEERE zal de Toevlucht Zijns volks, en de Sterkte der 
kinderen Israëls zijn.

UitdeomschrijvinguitJoël3:15blijktdathethiergaatomhetaanbre-
kenvande"dagdesHEEREN".DánzalIsraëlhaartoevluchtzoekenbijde
HEERE;opgrondvangeloof."Vleugel"betekent"beschermer"of"bescher-
ming".Eenvleugelkaneenpositieveeneennegatievebetekenishebben.

Matthéüs 23 : 36, 37
36  Voorwaar zeg Ik u: Al deze dingen zullen komen over dit 

geslacht.
37 Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en ste-

nigt, die tot u gezonden zijn! hoe menigmaal heb Ik uw 
kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen 
haar kiekens bijeenvergadert onder de vleugels; en gijlie-
den hebt niet gewild.
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Dezebetekenisispositief,omdathetdevleugelvandeHeeris.DeHeer
wildeIsraëlgraagonderZijnvleugelsvergaderen,maarIsraëlwildeniet.
Denegatievebetekenisvindenwein:

Daniël 9 : 26, 27
26 En na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid 

worden, maar het zal niet voor Hem zelven zijn; en een 
volk des vorsten, hetwelk komen zal, zal de stad en het 
heiligdom verderven, en zijn einde zal zijn met een over-
stromenden vloed, en tot het einde toe zal er krijg zijn, en 
vastelijk besloten verwoestingen.

27 En hij zal velen het verbond versterken een week; en in de 
helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen 
ophouden, en over den gruwelijken vleugel zal een ver-
woester zijn, ook tot de voleinding toe, die vastelijk beslo-
ten zijnde, zal uitgestort worden over den verwoeste.

Hetwoord"vleugel"wordt inditverbandgebruiktvooreenafgod.Het
gaatinDaniël9overeengruwelijkevleugel."Gruwel"wijstopafgoderij
endatisvoordeHeereengruwel.AlleswatdeHeereengruwelnoemt
isafgoderij.Enkelevoorbeelden:

Deuteronomium 7 : 25
25 De gesneden beelden van hun goden zult gij met vuur 

verbranden; het zilver en goud, dat daaraan is, zult gij niet 
begeren, noch voor u nemen, opdat gij daardoor niet ver-
strikt wordt; want dat is den HEERE, uw God, een gruwel.

Deuteronomium 17 : 1
1 Gij zult den HEERE, uw God, geen os of klein vee offeren, 

waaraan een gebrek zij of enig kwaad; want dat is den 
HEERE, uw God, een gruwel.

Deuteronomium 23 : 18
18 Gij zult geen hoerenloon noch hondenprijs in het huis 

des HEEREN, uws Gods, brengen, tot enige gelofte; want 
ook die beiden zijn den HEERE, uw God, een gruwel.

"Degruwelijkevleugel"iseenafgodsbeeld.Ditbeeldwordtinhetmid-
denvande70-steweekinJeruzalemopgericht.

Matthéüs 24 : 15, 16
15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, 

waarvan gesproken is door Daniël, den profeet, staande 
in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!)

16 Dat alsdan, die in Judéa zijn, vlieden op de bergen;

InMatthéüs24en25wordendeprofetieëndoordeHeerinchronologi-
schevolgordegezet,zodatwij inzicht indieprofetieënkunnenkrijgen.
De Heer noemt Daniël hier een profeet en verwijst naar Daniël 9 : 27.
Wanneer Israëlieten in de toekomst zien dat die gruwel (een afgods-
beeld)wordtopgericht,dienenzijmetgrotehaasttevluchten.Ditalles
vindt plaats in het midden van de 70-ste week. Gedurende de eerste
helft van de 70-ste week zal men het land kunnen verlaten.Wanneer
het afgodsbeeld wordt opgericht zullen de grenzen worden gesloten.
Niemandkandánhetlandmeerverlaten.Deoprichtingvandatafgods-
beeldstaatinOpenbaring13.

Ruth 2 : 13
13 En zij zeide: Laat mij genade vinden in uw ogen, mijn 

heer, dewijl gij mij getroost hebt, en dewijl gij naar het 
hart uwer dienstmaagd gesproken hebt, hoewel ik niet 
ben, gelijk één uwer dienstmaagden.

"Hoeweliknietben,gelijkéénuwerdienstmaagden"wilzoveelzeggen
als"wasikmaaralséénvanuwdienstmaagden".Ruthvroegomgenade
ennoemdeBoaz"mijnheer".SaranoemdeAbrahamookhaarheer.

Genesis 18 : 10-12
10 En Hij zeide: Ik zal voorzeker weder tot u komen, omtrent 

dezen tijd des levens; en zie, Sara, uw huisvrouw, zal een 
zoon hebben! En Sara hoorde het aan de deur der tent, 
welke achter Hem was.

11 Abraham nu en Sara waren oud, en wel bedaagd; het had 
Sara opgehouden te gaan naar de wijze der vrouwen.

12 Zo lachte Sara bij zichzelve, zeggende: Zal ik wellust heb-
ben, nadat ik oud geworden ben, en mijn heer oud is?

AbrahamwasdemanvanSara.Demanstaatbóvendevrouw,zodathet
terecht is dat Sara haar man "heer" noemde. Ruth noemde Boaz haar
heer,hoewelhijhaarman (nog)nietwas.Het iseenvooruitgrijpenop
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hetgeenlaterwerkelijkheidzouworden.BoazwasookdeheervanRuth,
wanthijschonkhaargenade.RuthzeidatBoazhaargetroosthad.Haar
heerwasdusbovendienhaartrooster."Trooster"isdevertalingvanhet
Hebreeuwse"Menachiem".DitiséénvandeNamenvandeMessias.Dé
Trooster (de Vertroosting Israëls; Lukas 2 : 25) is in de eerste plaats de
Messias,deHereJezusChristus.IndetweedeplaatsishetdeGeestvan
deMessias.DieGeestwordtdeándereTroostergenoemd.

Johannes 14 : 15-17, 25, 26
15 Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden.
16 En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen 

Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid;
17 Namelijk den Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan 

ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar 
gij kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn.

18 Ik zal u geen wezen laten; Ik kom weder tot u.

25 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, bij u blijvende.
26 Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader 

zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u 
indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb.

DeTroosterisChristusendeGeestvanChristusisdeandereTrooster.De
HereJezuszeidatalsHijwegging,HijeenandereTroosterzouzenden.
DieandereTroosterblijktdeHeerZelftezijn.Hijzouhennamelijkgeen
wezenlaten,maarZelf(weder)komen.

Johannes 14 : 3
3 En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal 

bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, 
opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben.

DeHeerisDegeneDietroost;zelfsovervloedig.

2 Korinthe 1 : 3-7
3 Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus 

Christus, de Vader der barmhartigheden, en de God aller 
vertroosting;

4 Die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij zou-
den kunnen vertroosten degenen, die in allerlei verdruk-
king zijn, door de vertroosting, met welke wij zelven van 
God vertroost worden.

5 Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, 
alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig.

6 Doch hetzij dat wij verdrukt worden, het is tot uw ver-
troosting en zaligheid, die gewrocht wordt in de lijd-
zaamheid van hetzelfde lijden, hetwelk wij ook lijden; 
hetzij dat wij vertroost worden, het is tot uw vertroosting 
en zaligheid;

7 En onze hoop van u is vast, als die weten, dat, gelijk gij 
gemeenschap hebt aan het lijden, gij ook alzo gemeenschap 
hebt aan de vertroosting.

De Heer vertroost, want Hij is déTrooster.Wanneer iemand tot geloof
komt (sinds de opstanding van de Here Jezus Christus), ontvangt hij
Christusinzijnhart,namelijkdeHeiligeGeest.DeGeestisdeonzienlijke
Christus.RuthzeiookdatBoaznaarhaarhartgesprokenhad.Indetoe-
komstzaldeHeernaarhethartvanIsraëlspreken.

Hoséa 2 : 13-15
13  Daarom, ziet, Ik zal haar lokken, en zal haar voeren in de 

woestijn; en Ik zal naar haar hart spreken.
14  En Ik zal haar geven haar wijngaarden van daar af, en 

het dal Achor, tot een deur der hoop; en aldaar zal zij 
zingen, als in de dagen harer jeugd, en als ten dage, toen 
zij optoog uit Egypteland.

15  En het zal te dien dage geschieden, spreekt de HEERE, dat 
gij Mij noemen zult: Mijn Man; en Mij niet meer noemen 
zult: Mijn Baäl!

DitzalgebeurenalsIsraëltotgeloofzalzijngekomen.DánzalzijdeHeer
dienen.DánzaldeHeertothaarhartspreken.

Ruth 2 : 14
14 Als het nu etenstijd was, zeide Boaz tot haar: Kom hier bij, 

en eet van het brood, en doop uw bete in den azijn. Zo zat 
zij neder aan de zijde van de maaiers, en hij langde haar 
geroost koren, en zij at, en werd verzadigd, en hield over.

"Etenstijd" is de tijd waarop men gezamenlijk een maaltijd gebruikt.
"Eten"wijstopgemeenschap;mennuttigtsamenhetzelfdevoedsel.Ruth
kreegvoedselaangereiktdatBoaztotzichnam.HetHebreeuwsewoord
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(chometz),dathiermet"azijn"vertaaldis,kanookmet"hetgedesemde"
(o.a.Exodus12:15;13:3,7)ofmet"zuurdesem"(o.a.Leviticus2:11)wor-
denvertaald.Hetwordtsomsookvertaaldmet"edik".(alleeninNumeri
6:3;Psalm69:22;Spreuken10:26;25:20)Ruthkreegbrooden"azijn".
WezoudenverwachtendatRuthbroodenwijnkreeg.HetChaldeeuwse
woordvoor"wijn"ischamar.(Ezra6:9;7:22;Daniël5:1,2,4,23)Hetheeft
dezelfdestamals"chometz".Inbeidegevallenkomternogeen(andere)
derde letter achter deze stam. Beide woorden zijn daarom nauw aan
elkaarverwant.Ruthat,werdverzadigdenhieldover.Wanneereengelo-
vigebroodvandeHeerontvangt,wordthijverzadigdenhoudthijervan
over.HetbroodvandeHeerisHijfeitelijkZelf.HijishetBrooddesLevens,
namelijkhetlevendeBrood.Hijverzadigtmethemelsbrood.

Psalm 105 : 1-7, 38-40
1 Looft den HEERE, roept Zijn Naam aan, maakt Zijn daden 

bekend onder de volken.
2 Zingt Hem, psalmzingt Hem, spreekt aandachtelijk van al 

Zijn wonderen.
3 Roemt u in den Naam Zijner heiligheid; het hart derge-

nen, die den HEERE zoeken, verblijde zich.
4 Vraagt naar den HEERE en Zijn sterkte; zoekt Zijn aange-

zicht geduriglijk.
5 Gedenkt Zijner wonderen, die Hij gedaan heeft, Zijner 

wondertekenen, en der oordelen Zijns monds.
6 Gij zaad van Abraham, Zijn knecht, gij kinderen van 

Jakob, Zijn uitverkorene!
7 Hij is de HEERE, onze God; Zijn oordelen zijn over de 

gehele aarde.

38 Egypte was blijde, als zij uittrokken, want hun verschrik-
king was op hen gevallen.

39 Hij breidde een wolk uit tot een deksel, en vuur om den 
nacht te verlichten.

40 Zij baden, en Hij deed kwakkelen komen, en Hij verza-
digde hen met hemels brood.

Hierwordtoverhetmannagesproken,datdeHEEREaanIsraëlgaf.Het
wordt"hemelsbrood"genoemd.Hetisfeitelijkeenomschrijvingvoorde
HereJezusChristus,zoalsuitdiverseverzenblijktuit:

Johannes 6 : 29-35, 38, 41,42, 47-51, 57, 58
29  Jezus antwoordde en zeide tot hen: Dit is het werk Gods, 

dat gij gelooft in Hem, Dien Hij gezonden heeft.

30 Zij zeiden dan tot Hem: Wat teken doet Gij dan, opdat wij 
het mogen zien, en U geloven? Wat werkt Gij?

31 Onze vaders hebben het Manna gegeten in de woestijn; 
gelijk geschreven is: Hij gaf hun het brood uit den hemel 
te eten.

32 Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: 
Mozes heeft u niet gegeven het brood uit den hemel; 
maar Mijn Vader geeft u dat ware Brood uit den hemel.

33 Want het Brood Gods is Hij, Die uit den hemel nederdaalt, 
en Die der wereld het leven geeft.

34 Zij zeiden dan tot Hem: Heere, geef ons altijd dit Brood.
35  En Jezus zeide tot hen: Ik ben het Brood des levens; die tot 

Mij komt, zal geenszins hongeren, en die in Mij gelooft, 
zal nimmermeer dorsten.

38 Want Ik ben uit den hemel nedergedaald, niet opdat 
Ik Mijn wil zou doen, maar den wil Desgenen, Die Mij 
gezonden heeft.

41 De Joden dan murmureerden over Hem, omdat Hij 
gezegd had: Ik ben het Brood, Dat uit den hemel nederge-
daald is.

42  En zij zeiden: Is deze niet Jezus, de Zoon van Jozef, Wiens 
vader en moeder wij kennen? Hoe zegt Deze dan: Ik ben 
uit den hemel nedergedaald?

47 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die in Mij gelooft, heeft het 
eeuwige leven.

48 Ik ben het Brood des levens.
49 Uw vaders hebben het Manna gegeten in de woestijn, en 

zij zijn gestorven.
50 Dit is het Brood, dat uit den hemel nederdaalt, opdat de 

mens daarvan ete, en niet sterve.
51 Ik ben dat levende Brood, dat uit den hemel nedergedaald 

is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid 
leven. En het Brood, dat Ik geven zal, is Mijn vlees, het-
welk Ik geven zal voor het leven der wereld.

57 Gelijkerwijs Mij de levende Vader gezonden heeft, en Ik leve 
door den Vader; alzo die Mij eet, dezelve zal leven door Mij.

58  Dit is het Brood, dat uit den hemel nedergedaald is; niet 
gelijk uw vaders het Manna gegeten hebben, en zijn 
gestorven. Die dit Brood eet, zal in der eeuwigheid leven.
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DitgesprektussendeHereJezusChristusendejodenvondplaatsvan-
wegedewonderbarespijziging,dieinhetbeginvanJohannes6staat.

Johannes 6 : 9-13
9 Hier is een jongsken, dat vijf gerstebroden heeft, en twee 

visjes; maar wat zijn deze onder zo velen?
10 En Jezus zeide: Doet de mensen nederzitten. En er was 

veel gras in die plaats. Zo zaten dan de mannen neder, 
omtrent vijf duizend in getal.

11 En Jezus nam de broden, en gedankt hebbende, deelde 
Hij ze den discipelen, en de discipelen dengenen, die 
nedergezeten waren; desgelijks ook van de visjes, zoveel 
zij wilden.

12 En als zij verzadigd waren, zeide Hij tot Zijn discipelen: 
Vergadert de overgeschoten brokken, opdat er niets ver-
loren ga.

13 Zij vergaderden ze dan, en vulden twaalf korven met 
brokken van de vijf gerstebroden, welke overgeschoten 
waren dengenen, die gegeten hadden.

Bij de wonderbare spijziging bleven er twaalf manden met gerstebrood
over.Ookhierwordtgerstgenoemd.Erwasweinigvoorhanden:slechts
vijf gerstebroden en twee visjes, maar dat was voldoende. Er bleef zelfs
veelover.Gerstebroodisbrooddatlevengeeft.HetlevendatGodgeeft,is
heteeuwigeleven.DitlegtdeHeerinderestvanJohannes6uit,zoalswij
reedshebbengezien.Hijgeeftlevenaaneenstervendeziel.Demenskomt
vannatureleventekort.Hijvechtinzijnbestaanomhetlevenvasttehou-
den,maardatluktniet.ChristusheeftleveninZichzelf.Hijisdatlevende
Brood.Hijgeefthetaandegenediegelooft.DeHeerzalindetoekomstZijn
-inmiddelsgelovige-volkIsraël,waarvanRutheentypeis,verzadigen.

Jeremia 31 : 10-14
10 Hoort des HEEREN woord, gij heidenen! en verkondigt 

in de eilanden, die verre zijn, en zegt: Hij, Die Israël ver-
strooid heeft, zal hem weder vergaderen, en hem bewa-
ren als een herder zijn kudde.

11 Want de HEERE heeft Jakob vrijgekocht, en Hij heeft hem 
verlost uit de hand desgenen, die sterker was dan hij.

12  Dies zullen zij komen, en op de hoogte van Sion juichen, 
en toevloeien tot des HEEREN goed, tot het koren, en tot 
den most, en tot de olie, en tot de jonge schapen en run-
deren; en hun ziel zal zijn als een gewaterde hof, en zij 

zullen voortaan niet meer treurig zijn.
13 Dan zal zich de jonkvrouw verblijden in den rei, daartoe 

de jongelingen en ouden te zamen; want Ik zal hunlieder 
rouw in vrolijkheid veranderen, en zal hen troosten, en 
zal hen verblijden naar hun droefenis.

14 En Ik zal de ziel der priesteren met vettigheid dronken 
maken; en Mijn volk zal met Mijn goed verzadigd wor-
den, spreekt de HEERE.

BoazgafRuthteveelvoedsel.Wijzoudenzeggendathijdatdeedomdat
hijeenoogjeophaarhad.DeHeergeeftdegelovigeookméérdanhij
nodigheeft.DeHeergeeftovervloedig.Hijgeeftméérdaneengelovige
ooitzalkunnenvragen,almoethijzijnwensensomswelaanpassenaan
datwatHijgeeft.

Ruth 2 : 15, 16
15 Als zij nu opstond, om op te lezen, zo gebood Boaz zijn 

jongens, zeggende: Laat haar ook tussen de garven ople-
zen, en beschaamt haar niet.

16 Ja, laat ook allengskens van de handvollen voor haar wat 
vallen, en laat het liggen, dat zij het opleze, en bestraft 
haar niet.

Ruthhadgegetenvanhetvoedselvanhaarheer.Daarnastondzijopom
opdeakkervanhaarheertewerken.Zijhoefdenietachterdemaaiers
aantelopen,maarzijmochttussendegarven(schoven)oplezenenwerd
nietbeschaamd.Godzaldegelovigennooitbeschamen.

Romeinen 9 : 33
33 Gelijk geschreven is: Ziet, Ik leg in Sion een steen des aan-

stoots, en een rots der ergernis; en een ieder, die in Hem 
gelooft, zal niet beschaamd worden.

Romeinen 10 : 9-11
9 Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere 

Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden 
opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden.

10 Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en 
met den mond belijdt men ter zaligheid.

11 Want de Schrift zegt: Een ieder, die in Hem gelooft, die zal 
niet beschaamd worden.
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"Allengskens"betekent"onmerkbaarietsdoen"."Allengskens"komtvan
hetHebreeuwsewoord"sjalal",datverbandhoudtmethetHebreeuwse
woord"sjaloom",dat"vrede"betekent.OokditwijstweernaardeHere
JezusChristus,wantHijis/geeftvrede.(Jesaja9:5;Micha5:4;Johannes
16:33;Romeinen5:1)Demaaiersmoesteneendeellatenvallenvande
handvollen(vandegrotehoeveelheden)diezijverzamelden.Zobleefer
voorRuthméérliggendannormaalhetgevalzouzijngeweest.Ookdit
wijstopgenade.

Ruth 2 : 17, 18
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 schoon-

moeder zag, wat zij opgelezen had; ook bracht zij voort, en 
gaf haar, wat zij van haar verzadiging overgehouden had.

Ruthwerktevandemorgentotdeavond;degeheledag.Aanheteind
vanhaarwerkdagsloegzijdehalmenuit.Hoedatprecies inzijnwerk
ging,wetenweniet.Waarschijnlijknamzeeengarfindehandensloeg
ermeeopdegrond,zodatdegraankorrelseruitvielen.Ruthliethetstro
achterennamhetgedorstegraanmeenaarhuis.Dehoeveelheidbleek
omtrent een efa gerst te zijn. Een efa is een inhoudsmaat. Niemand
weetprecieshoeveeldatwas.Menzegtdateengroteefa36,4literwas
en een kleine efa 21,8 liter. Daarnaast is het van belang te weten wat
het woord "efa" betekent. "Efa" is een vragend voornaamwoord. Het
betekent"hoezo?"of"waar?".Hetbetekenthier:"Hoeveelgerstiser?"of
"Waarisdegerst?".Dezevragenversterkendegedachtedatwijhetniet
weten.Gerststaatvoorkoningschapendaarmeevoorhetkoninkrijkin
hetalgemeen.Aangezienwijnietwetenwateenefapreciesis,wijstdit
op het verborgen koninkrijk. Ruth ging na het dorsen met alles dat zij
die dag verzameld had naar huis. Dat was niet alleen het graan, maar
ookdatwatovergeblevenwasvandemaaltijd.Zijhad"eenwonderbare
spijziging"meegemaakt.

Ruth 2 : 19
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 schoonmoe-
der, bij wien zij gewrocht had, en zeide: De naam des 
mans, bij welken ik heden gewrocht heb, is Boaz.

NaómizagwatRuth,naeendagwerken,meenaarhuisbracht.Zijvroeg
waarRuthhadopgelezenenwaarzijgewerkt(gewrocht)had.Zijvroeg
naarietswatzijnietwist(watvoorhaarverborgenwas).Naómiproefde
als het ware dat er iets bijzonders gebeurd was. Zij zei: "Gezegend is
degene,dieubekendheeft."Wehebbenreedsgeziendat"kennen"over-
eenkomtmet"gemeenschaphebbenmet".WewetendatRuthbijBoaz
aan de maaltijd had deelgenomen. De maaltijd is een uitbeelding van
gemeenschap.ToenRuthzeihoedemanheettebijwiezegewerkthad,
gingerbijNaómieenlichtjebranden.

Ruth 2 : 20
20 Toen zeide Naómi tot haar schoondochter: Gezegend zij hij 

den HEERE, Die Zijn weldadigheid niet heeft nagelaten aan 
de levenden en aan de doden! Voorts zeide Naómi tot haar: 
Die man is ons nabestaande; hij is een van onze lossers.

"Gezegend"slaatopBoaz.HijwordtinéénademmetdeHEEREgenoemd,
DieZijnweldadighedennietnagelatenheeftaandelevendenenaande
doden. De "levenden" zijn Naómi en Ruth. De "doden" zijn Elimélech,
MachlonenChiljon.Dewoordenuitditverslijkensterkopdewoorden
uitRuth1 :8.DaarsprakNaómiookoverdedodenenoverhaar leven.
WaaromsprakNaómioverlevendenendoden?Naómiisdeuitbeelding
vanhetvolkIsraël.Datiseentijdloosbeeldvanallegeneratiesbijelkaar:
delevendenendedoden.RuthisdeuitbeeldingvaneendeelvanIsraël,
namelijkdegelovigegeneratie. Inde toekomstzaldeHeerdegewisse
weldadenvanDavidaanZijnvolkIsraëlgeven.

Jesaja 55 : 3, 4
3 Neigt uw oor, en komt tot Mij, hoort en uw ziel zal leven; 

want Ik zal met u een eeuwig verbond maken, en u geven 
de gewisse weldadigheden van David.

4 Ziet, Ik heb hem tot een getuige der volken gegeven, een 
vorst en gebieder der volken.

Feitelijk moeten de diverse woorden in Jesaja 55 : 4 met hoofdletters
wordengeschreven,wanthetgaathieruiteraardomdeZoneDavids,de
HereJezusChristus."Ziet,IkhebHemtotGetuigedervolkengegeven,tot
VorstenGebiederdervolken."Naómisprakeenzegenuitenverblijdde
zichoverdeweldaden.Devolgendezinbegintmet"Voorts...".Erwordt
op deze manier speciale aandacht voor dit zinnetje gevraagd. Met een
korteinleidingwordterapartvermelddatBoazdenabestaande,name-
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lijkdelosser,is.BoazwasaangetrouwdefamilievanNaómienRuth.De
losser staat het meest na(bij) aan de familie. Hij is een nábestaande.
Boazwaseennaastevanaómi,omdathijeenbroervanElimélechwas.
Erwasnogeenanderelosser.(Ruth4:1)DenaamBoazkomtookvoorin
detempel.HetisdandenaamvaneenpilaarindetempelvanSálomo.(1
Koningen7:21;2Kronieken3:17)Naastdezepilaarstaatnogeenandere
pilaar.Dezepilaarheet"Jachin".Boazbetekent"desterkekomt"."Jachin"
betekent"hijgrondvest","hijfundeert".Opdezetweepilarenrusttehet
huisvanGod.DiepilarenzijneenbeeldvandeHeer.Hijdraagtdetempel,
wantHijisdeSterke,Diezalkomen.Hijgrondvestenformeert.

Zacharia 12 : 1
1 De last van het woord des HEEREN over Israël. De HEERE 

spreekt, Die den hemel uitbreidt, en de aarde grondvest, 
en des mensen geest in zijn binnenste formeert.

HethuisvanGodkanopdiverseniveauswordentoegepast.Hetkande
omschrijvingzijnvoordeschepping,deGemeente,Israëlofeengelovige.
Deapostelenwerdenookpilarengenoemd.

Galaten 2 : 8, 9
8   (Want Die in Petrus krachtelijk wrocht tot het apostel-

schap der besnijdenis, Die wrocht ook krachtelijk in mij 
onder de heidenen);

9  En als Jakobus, en Cefas, en Johannes, die geacht waren 
pilaren te zijn, de genade, die mij gegeven was, bekenden, 
gaven zij mij en Barnabas de rechterhand der gemeen-
schap, opdat wij tot de heidenen, en zij tot de besnijdenis 
zouden gaan;

BoaziseentypevanJehovah(deHEERE).Hijzoudelosserzijnvanzijn
familie(Zijnvolk).JehovahhadeenverbondmetIsraëlgesloten.Zijhad
beloofdGodlieftehebben.Godvroegditvanhetvolk.(Deuteronomium
10:12;Jozua22:5;23:11)

Matthéüs 22 : 35-40
35 En één uit hen, zijnde een wetgeleerde, heeft gevraagd, 

Hem verzoekende, en zeggende:
36 Meester! welk is het grote gebod in de wet?
37 En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben den Heere, uw 

God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met 
geheel uw verstand.

38  Dit is het eerste en het grote gebod.
39 En het tweede aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefheb-

ben als uzelven.
40 Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.

Uit deze tekst blijkt dat "Jehovah" en "de Naaste" Dezelfden zijn. Deze
tweezijnéén.OmdatGoddeNaasteis,isHijookdeLosser.Wijkennen
Hem onder de naam Jehovah Jezus Christus: de Here Jezus Christus.
Jehovah verscheen o.a. aan Adam, Noach, Abraham en aan Mozes. Die
Jehovah zal ook op de Olijfberg verschijnen (Zacharia 14 : 4) wanneer
IsraëldeNaamdesHEERENzalaanroepen(Joël2:32)enopgronddaar-
vanbehoudenzalworden.ZijzaldelittekensinZijnhandenzien.

Zacharia 12 : 10;  13 : 6, 7
10 Doch over het huis Davids, en over de inwoners van 

Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest der genade en der 
gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorsto-
ken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, als met 
de rouwklage over een enigen zoon; en zij zullen over 
Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over 
een eerstgeborene.

6 En zo iemand tot Hem zegt: Wat zijn deze wonden in Uw 
handen? zo zal Hij zeggen: Het zijn de wonden, waarmede 
Ik geslagen ben, in het huis Mijner liefhebbers.

7 Zwaard! ontwaak tegen Mijn Herder, en tegen den Man, 
Die Mijn Metgezel is, spreekt de HEERE der heirscharen; 
sla dien Herder, en de schapen zullen verstrooid worden; 
maar Ik zal Mijn hand tot de kleinen wenden.

UiteraardhoortallesinZacharia13:6methoofdletterswordengeschre-
ven,wanthetgaatomdeHerder,zoalsuitZacharia13:7blijkt.Jehovah
hing aan het kruis. Wij noemen Hem: de Here Jezus Christus. In het
Hebreeuws is dat: Jehovah Jehoshua Mashiach. Hij is één en Dezelfde.
Hij verscheen op de Sinaï. Later "verscheen" Hij op Golgotha en in de
toekomstzalHijopdeOlijfbergverschijnen.

Johannes 8 : 51-56
51 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand Mijn woord zal 

bewaard hebben, die zal den dood niet zien in der eeu-
wigheid.
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52 De Joden dan zeiden tot Hem: Nu bekennen wij, dat Gij 
den duivel hebt. Abraham is gestorven, en de profeten; en 
zegt Gij: Zo iemand Mijn woord bewaard zal hebben, die 
zal den dood niet smaken in der eeuwigheid?

53 Zijt Gij meerder, dan onze vader Abraham, welke gestor-
ven is, en de profeten zijn gestorven; wien maakt Gij 
Uzelven?

54 Jezus antwoordde: Indien Ik Mijzelven eer, zo is Mijn eer 
niets; Mijn Vader is het, Die Mij eert, Welken gij zegt, dat 
uw God is.

55 En gij kent Hem niet, maar Ik ken Hem; en indien Ik zeg, 
dat Ik Hem niet ken, zo zal Ik ulieden gelijk zijn, dat is een 
leugenaar; maar Ik ken Hem, en bewaar Zijn woord.

56 Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd, 
opdat hij Mijn dag zien zou; en hij heeft hem gezien, en is 
verblijd geweest.

Jehovah en Jezus zijn Dezelfde

"Mijndag" ishiereenomschrijvingvoordedagdesHEEREN.Abraham
wasindegeestopdedagdesHerengeweest.JehovahwasaanAbraham
verschenenenhadmethemgesproken.(o.a.Genesis15 :1-6)Laterver-
scheendezeJehovahinhetvlees(Johannes1:14)onderdeNaamJezus
vanNazareth.Eénvandegrotebezwarenvanhetjodendomtegenhet
christendom is dat zij denkt dat het christendom naast Jehovah nog
iemandandersaanbidt.DejodenzijnervanovertuigddathunGodgeen
Zoonheeft.DaaromhebbenzijerbezwaartegenalsJezusvanNazareth
aanbedenwordt.HetchristendomkentechterslechtséénGod.DeHere
JezusisniemandandersdanJehovah.DeHereJezusisGodgeopenbaard
in het vlees. (Johannes 1 : 14) Het misverstand met de joden is niet op
zijnplaats.HunGodhééftgeenZoon.HunGodísdeZoon!DeHeerzegt
steedsdaterbuitenHemgeenGodbestaat.

Jesaja 45 : 5, 6
5 Ik ben de HEERE, en niemand meer, buiten Mij is er geen 

God; Ik zal u gorden, hoewel gij Mij niet kent.
6  Opdat men wete, van den opgang der zon en van den 

ondergang, dat er buiten Mij niets is, Ik ben de HEERE, en 
niemand meer.

ErzijnveelSchriftplaatsenwaaruitblijktdatJehovahDezelfdeisalsde
Verlosser.Diversevoorbeelden:

2 Samuël 22 : 1-4
1 En David sprak de woorden dezes lieds tot den HEERE, 

ten dage als de HEERE hem verlost had uit de hand van 
al zijn vijanden, en uit de hand van Saul.

2 Hij zeide dan: De HEERE is mij mijn Steenrots, en mijn 
Burg, en mijn Uithelper.

3 God is mijn Rots, ik zal op Hem betrouwen; mijn Schild 
en de Hoorn mijns heils, mijn Hoog Vertrek en mijn Toe-
vlucht, mijn Verlosser! Van geweld hebt Gij mij verlost!

4 Ik riep den HEERE aan, Die te prijzen is, en ik werd verlost 
van mijn vijanden.

Psalm19komtingrotelijnenovereenmet2Samuël22.Ditlof-endank-
liedvanDavidstaattweemaalindeBijbel.Hetgaatoverdeverlossing.

Psalm 19 : 9-11, 15
9 De bevelen des HEEREN zijn recht, verblijdende het hart; 

het gebod des HEEREN is zuiver, verlichtende de ogen.
10 De vreze des HEEREN is rein, bestaande tot in eeuwig-

heid, de rechten des HEEREN zijn waarheid, samen zijn 
zij rechtvaardig.

11 Zij zijn begeerlijker dan goud, ja, dan veel fijn goud; en 
zoeter dan honig en honigzeem.

15 Laat de redenen mijns monds, en de overdenking mijns 
harten welbehagelijk zijn voor Uw aangezicht, o HEERE, 
mijn Rotssteen en mijn Verlosser!

Psalm 78 : 31-35
31 Als Gods toorn tegen hen opging, dat Hij van hun vetsten 

doodde, en de uitgelezenen van Israël nedervelde.
32 Boven dit alles zondigden zij nog, en geloofden niet, door 

Zijn wonderen.
33 Dies deed Hij hun dagen vergaan in ijdelheid, en hun 

jaren in verschrikking.
34 Als Hij hen doodde, zo vraagden zij naar Hem, en keerden 

weder, en zochten God vroeg;
35 En gedachten, dat God hun Rotssteen was, en God, de 

Allerhoogste, hun Verlosser.

Jesaja 41 : 4, 8-10, 13-15
4 Wie heeft dit gewrocht en gedaan, roepende de geslach-

ten van den beginne? Ik, de HEERE, Die de Eerste ben, en 
met den Laatste ben Ik Dezelfde.

� � 	 	 B i j b e l s t u d i e  -  R u t h



8 Maar gij, Israël, Mijn knecht! gij Jakob, dien Ik verkoren 
heb! het zaad van Abraham, Mijn liefhebber!

9 Gij, welken Ik gegrepen heb van de einden der aarde, en uit 
haar bijzonderste geroepen heb; en zeide tot u: Gij zijt Mijn 
knecht; u heb Ik uitverkoren, en heb u niet verworpen.

10 Vrees niet, want Ik ben met u; zijt niet verbaasd, want Ik 
ben uw God; Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik 
u met de rechterhand Mijner gerechtigheid.

13 Want Ik, de HEERE, uw God, grijp uw rechterhand aan, 
Die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u.

14 Vrees niet, gij wormpje Jakobs, gij volkje Israëls! Ik help u, 
spreekt de HEERE, en uw Verlosser is de Heilige Israëls!

15 Ziet, Ik heb u tot een scherpe nieuwe dorsslede gesteld, 
die scherpe pinnen heeft; gij zult bergen dorsen en ver-
malen, en heuvelen zult gij stellen gelijk kaf. 

VooralleduidelijkheidisJesaja41:4hierookvermeld.Bijhetvergelijken
vanditversmetJesaja44:6,Openbaring1:8,11,17,18enOpenbaring22
:13,danblijktduidelijkdatdeHereJezusChristusdeEersteendeLaatste
is.AangezienhethiervandeHEERE-Jehovah-wordtgezegdkunnenwij
slechtséénconclusietrekken:DeHEEREendeHereJezusChristusiséén
endezelfdePersoon.

Jesaja 44:  1, 2, 6-8, 24
1 Maar hoor nu Mijn knecht Jakob, en Israël, dien Ik verko-

ren heb!
2 Zo zegt de HEERE, uw Maker, en uw Formeerder van den 

buik af, Die u helpt: Vrees niet, o Jakob, Mijn knecht, en 
gij, Jeschurun, dien Ik uitverkoren heb!

6 Zo zegt de HEERE, de Koning van Israël, en zijn Verlosser, 
de HEERE der heirscharen: Ik ben de Eerste, en Ik ben de 
Laatste, en behalve Mij is er geen God.

7 En wie zal, gelijk als Ik, roepen en het verkondigen, en 
het ordentelijk voor Mij stellen, sedert dat Ik een eeuwig 
volk gesteld heb? en laat ze de toekomstige dingen, en die 
komen zullen, hun verkondigen.

8 Verschrikt niet, en vreest niet; heb Ik het u van toen af 
niet doen horen en verkondigd? Want gijlieden zijt Mijn 
getuigen: is er ook een God behalve Mij? Immers, is er 
geen andere rotssteen: Ik ken er geen?

24  Alzo zegt de HEERE, uw Verlosser, en Die u geformeerd 
heeft van den buik af: Ik ben de HEERE, Die alles doet, Die 
den hemel uitbreidt, Ik alleen, en Die de aarde uitspant 
door Mijzelven;

Jesaja 48 : 12, 13, 17, 20
12 Hoor naar Mij, o Jakob! en gij Israël, Mijn geroepene! Ik 

ben Dezelfde; Ik ben de Eerste, ook ben Ik de Laatste.
13 Ook heeft Mijn hand de aarde gegrond, en Mijn rechter-

hand heeft de hemelen met de palm afgemeten; wan-
neer Ik ze roep, staan zij daar te zamen.

17 Alzo zegt de HEERE, uw Verlosser, de Heilige Israëls: Ik 
ben de HEERE, uw God, Die u leert, wat nut is, Die u leidt 
op den weg, dien gij gaan moet.

20 Gaat uit van Babel, vliedt van de Chaldeën, verkondigt 
met de stemme des gejuichs, doet zulks horen, brengt het 
uit tot aan het einde der aarde, zegt: De HEERE heeft Zijn 
knecht Jakob verlost!

Deze verlossing staat uiteraard model voor de toekomstige verlossing
vanIsraëluitallevolkeren,waarvanBabeleentypeis.

Jesaja 49 : 3-7, 26
3 En Hij heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Knecht, Israël, 

door Welken Ik verheerlijkt zal worden.
4 Doch Ik zeide: Ik heb te vergeefs gearbeid, Ik heb Mijn 

kracht onnuttelijk en ijdellijk toegebracht; gewisselijk, Mijn 
recht is bij den HEERE, en Mijn werkloon is bij Mijn God.

5 En nu zegt de HEERE, Die Mij Zich van moeders buik af 
tot een Knecht geformeerd heeft, dat Ik Jakob tot Hem 
wederbrengen zou; maar Israël zal zich niet verzamelen 
laten; nochtans zal Ik verheerlijkt worden in de ogen des 
HEEREN, en Mijn God zal Mijn Sterkte zijn.

6 Verder zeide Hij: Het is te gering, dat Gij Mij een Knecht 
zoudt zijn, om op te richten de stammen van Jakob, en 
om weder te brengen de bewaarden in Israël; Ik heb U 
ook gegeven tot een Licht der heidenen, om Mijn heil te 
zijn tot aan het einde der aarde.

7 Alzo zegt de HEERE, de Verlosser van Israël, Zijn Heilige, 
tot de verachte ziel, tot Dien, aan Welken het volk een 

B i j b e l s t u d i e  -  R u t h  � �



gruwel heeft, tot den Knecht dergenen, die heersen: 
Koningen zullen het zien en opstaan, ook vorsten, en 
zij zullen zich voor U buigen; om des HEEREN wil, Die 
getrouw is, om den Heilige Israëls, Die U verkoren heeft.

26 En Ik zal uw verdrukkers spijzen met hun eigen vlees, en 
van hun eigen bloed zullen zij dronken worden, als van 
zoeten wijn; en alle vlees zal gewaar worden, dat Ik, de 
HEERE, uw Heiland ben, en uw Verlosser, de Machtige 
Jakobs.

Jesaja 54 : 4-6
4 Vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden, en word 

niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden; 
maar gij zult de schaamte uwer jonkheid vergeten, en den 
smaad uws weduwschaps zult gij niet meer gedenken.

5 Want uw Maker is uw Man, HEERE der heirscharen is Zijn 
Naam; en de Heilige Israëls is uw Verlosser; Hij zal de God 
des gansen aardbodems genaamd worden.

6 Want de HEERE heeft u geroepen, als een verlaten vrouw 
en bedroefde van geest; nochtans zijt gij de huisvrouw der 
jeugd, hoewel gij versmaad zijt geweest, zegt uw God.

Ruth was ook een weduwe. Deze tekst houdt dus verband met de
geschiedenisvanRuth.JehovahisdeMakerendeMan(deEchtgenoot).
Hij is deVerlosser en de Heilige Israëls. Dit is een mooie omschrijving
voor Boaz. Hij ontfermde zich over Ruth. Hij gaf haar een plaats om te
werken. Hij gaf haar te eten en te drinken. Hij beschermde haar. Boaz
werd uiteindelijk de man van Ruth. Jehovah wordt in de toekomst de
Manvan(eenwedergeboren)Israël.

Jesaja 63 : 15, 16
15 Zie van den hemel af, en aanschouw van Uw heilige en 

Uw heerlijke woning; waar zijn Uw ijver en Uw mogend-
heden, het gerommel Uws ingewands en Uwer barmhar-
tigheden? Zij houden zich tegen mij in.

16 Gij zijt toch onze Vader, want Abraham weet van ons niet, 
en Israël kent ons niet; Gij, o HEERE! zijt onze Vader, onze 
Verlosser van ouds af is Uw Naam.

Jeremia 14 : 7-9
7  Hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen, o 

HEERE! doe het om Uws Naams wil; want onze afkerin-
gen zijn menigvuldig, wij hebben tegen U gezondigd.

8 O Israëls Verwachting, Zijn Verlosser in tijd van benauwd-
heid! waarom zoudt Gij zijn als een vreemdeling in het land, 
en als een reiziger, die slechts inkeert om te vernachten?

9 Waarom zoudt Gij zijn als een versaagd man, als een 
held, die niet kan verlossen? Gij zijt toch in het midden 
van ons, o HEERE! en wij zijn naar Uw Naam genoemd, 
verlaat ons niet.

Jeremia 50 : 33, 34
33 Zo zegt de HEERE der heirscharen: De kinderen Israëls en 

de kinderen van Juda zijn te zamen verdrukt geweest; en 
allen, die hen gevangen hadden, hebben hen vast gehou-
den; zij hebben hen geweigerd los te laten.

34 Maar hun Verlosser is sterk, HEERE der heirscharen is Zijn 
Naam; Hij zal hun twist zekerlijk twisten, opdat Hij het 
land in rust brenge, maar de inwoners van Babel beroere.

AlserHEEREindeStatenvertalingmethoofdlettersstaatbetekentditdat
erinhetHebreeuwsdeNaamJehovahstaat.Jehovahbetekent:"Ikben","Ik
ben,DieIkben","Ikzalzijn,DieIkzijnzal"enz.(Exodus3:13-15)Hetjoden-
domspreektdeNaamJehovahnietuit.ZijleestinplaatsvanJehovah"de
Naam"of"deEeuwige".Dit iseenaardigebeschrijvingvandebetekenis
vandeNaamJehovah.HijisaltijdDezelfde:gisteren,hedenenineeuwig-
heid.(Hebreeën13:8)WieisdezePersoon?HetisdeHereJezusChristus!
BovenstaandetekstensprakenallemaaloverJehovahalsdeVerlosser.Deze
tekstenzijninhogemateprofetisch.Jehovahbeloofdevanhetrechtvan
lossinggebruiktemaken.Hijzalhetdoen,wantHijisgetrouw!Defunctie
vanlosserstaatbeschrevenindewetopdelossing.(Leviticus25)Hetrecht
omte lossenwasgeenplichtomte lossen. Iemandhadhetrecht,maar
nietdeplichtomvooreenanderalslosseroptetreden.Eenlossermocht
weigeren,wantdelossingwerduitvrijewilgedaan.

Leviticus 25 : 23-28
23 Het land ook zal niet voor altoos verkocht worden; want 

het land is het Mijne, dewijl gij vreemdelingen en bijwo-
ners bij Mij zijt.

24 Daarom zult gij, in het ganse land uwer bezitting, lossing 
voor het land toelaten.
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25 Wanneer uw broeder zal verarmd zijn, en iets van zijn 
bezitting verkocht zal hebben, zo zal zijn losser, die hem 
nabestaande is, komen, en zal het verkochte zijns broeders 
lossen.

26 En wanneer iemand geen losser zal hebben, maar zijn 
hand bekomen en hij gevonden zal hebben, zoveel 
genoeg is tot zijn lossing;

27 Dan zal hij de jaren zijner verkoping rekenen, en het over-
schot zal hij den man, wien hij het verkocht had, weder 
uitkeren; en hij zal weder tot zijn bezitting komen.

28 Maar indien zijn hand niet gevonden heeft, wat genoeg 
is, om aan hem weder uit te keren, zo zal zijn verkochte 
goed zijn in de hand van deszelfs koper tot het jubeljaar 
toe; maar in het jubeljaar zal het uitgaan, en hij zal tot zijn 
bezitting wederkeren.

Joden en Arabieren maken nog steeds ruzie over de vraag van wie het
landis.DeBijbelzegtdathetlandvandeHeeris.(vers23)Israëlwoonde
bijdeHeer in.Wanneervantweebroersdeenealzijnbezittingenhad
verloren,danhaddeanderehetrechtomalslosservoorzijnbroeropte
treden.Menverkochteenstukland,omdatmenvanhetgeldzijnschul-
denkonbetalen.Delosserhadhetrechtdeverlorenbezittingenvanzijn
broerterugtekopen.Degenedieopdatmomenteigenaarvandiebezit-
tingenwas,moéstdittoestaan.Voorde(tijdelijke)eigenaarwasheteen
lossingsplicht.Erwerdnietonderhandeld,wantdeprijsstondvast.De
losserwasdenaaste,omdathijhetnaastefamilielidwas.Degelovigeis
verlost(gelost)doordeHeer,DiedéNaasteis.Hijhoefdeniettelossen,
maarHijdeedhetwel.DegeschiedenisvanRuthisprofetisch,omdatde
Heer in die tijd nog niet als losser was opgetreden. De verarmde man
konookzijneigen losserzijn.Datrechthadhij.Dekoopsomwerddan
verminderdmeteenbedragvoorhetgebruikvanhetland.

In het jubeljaar moest het bezit worden teruggegeven. Een definitieve
verkoopvanlandwasnietmogelijk.Meniservanovertuigddatdezewet
inde toekomstoverdehelewereldzalworden toegepast;alsChristus
opZijntroonzit.Dezewetisbelangrijkvoordeeconomie.Doordezewet
is het niet mogelijk grootgrondbezitter te worden. Na verloop van tijd
(maximaalnavijftigjaar)moestendebezittingenaandeoorspronkelijke
eigenaarteruggegevenworden.Elkekoopbleekuiteindelijkeenhuurte
zijn.Dehuurprijswerdvoorafbetaald.Hetrechtvandelossingkosttede
losserwelgeld.Nietiedereenkondatdoen.InhetboekRuthwerddeze
wetopdelossingtoegepast.

Hetrechttotlossinghaddirectmetheterfrechttemaken."Lossing"was
namelijk nodig vanwege de afwezigheid van een erfgenaam. Daartoe
washetzogenaamde"zwagerhuwelijk"doordeHeeringesteld.

Deuteronomium 25 : 5-10
5 Wanneer broeders samenwonen, en één van hen sterft, 

en geen zoon heeft, zo zal de vrouw des verstorvenen 
aan geen vreemden man daarbuiten geworden; haar 
mans broeder zal tot haar ingaan, en nemen haar zich ter 
vrouwe, en doen haar den plicht van eens mans broeder.

6 En het zal geschieden, dat de eerstgeborene, dien zij zal 
baren, zal staan in den naam zijns broeders, des verstor-
venen; opdat zijn naam niet uitgedelgd worde uit Israël.

7 Maar indien dezen man zijns broeders vrouw niet beval-
len zal te nemen, zo zal zijn broeders vrouw opgaan naar 
de poort tot de oudsten, en zeggen: Mijns mans broeder 
weigert zijn broeder een naam te verwekken in Israël; hij 
wil mij den plicht van eens mans broeders niet doen.

8  Dan zullen hem de oudsten zijner stad roepen, en tot hem 
spreken; blijft hij dan daarbij staan, en zegt: Het bevalt mij 
niet haar te nemen;

9 Zo zal zijns broeders vrouw voor de ogen der oudsten tot 
hem toetreden, en zijn schoen van zijn voet uittrekken, 
en spuwen in zijn aangezicht, en zal betuigen en zeggen: 
Alzo zal dien man gedaan worden, die zijns broeders huis 
niet zal bouwen.

10 En zijn naam zal in Israël genoemd worden: Het huis 
desgenen, dien de schoen uitgetogen is.

Wanneereenmanzonderkinderenstierfbehoordezijnbroernageslacht
voorhemteverwekkenbijdeweduwe,zijnschoonzuster.Dezwagerwas
indatgevaldelosser.Delosserzorgdevooreenerfgenaam.Wevindenin
Genesis38eenvoorbeeldvaneenzwagerhuwelijk.Judahaddriezonen.
Deeerstezoon-Er-hadThamartotvrouw.Hijstierfzondernageslacht
tehebbenverwekt.

Genesis 38 : 6, 7
6  Juda nu nam een vrouw voor Er, zijn eerstgeborene, en 

haar naam was Thamar.
7  Maar Er, de eerstgeborene van Juda, was kwaad in des 

HEEREN ogen; daarom doodde hem de HEERE.
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De tweede zoon - Onan - moest toen voor een erfgenaam zorgen. Hij
deedditnietendeHeerdooddeookhem.

Genesis 38 : 8-10
8  Toen zeide Juda tot Onan: Ga in tot uws broeders huis-

vrouw, en trouw haar in uws broeders naam, en verwek 
uw broeder zaad.

9  Doch Onan, wetende, dat dit zaad voor hem niet zoude 
zijn, zo geschiedde het, als hij tot zijns broeders huis-
vrouw inging, dat hij het verdierf tegen de aarde, om zijn 
broeder geen zaad te geven.

10  En het was kwaad in des HEEREN ogen, wat hij deed; 
daarom doodde Hij hem ook.

Thamarzouwachtenopdederdezoon.Judagafzijnderdezoonechter
nietaanThamar.

Genesis 38 : 11
11 Toen zeide Juda tot Thamar, zijn schoondochter: Blijf 

weduwe in uws vaders huis, totdat mijn zoon Sela groot 
wordt; want hij zeide: Dat niet misschien ook deze sterve, 
gelijk zijn broeders! Zo ging Thamar heen, en bleef in 
haar vaders huis.

ThamarhadwelindegatendatJudahaarnietzoudoenvolgensdewet.
Daarom zorgde zij ervoor, dat zij gemeenschap had met Juda. Op die
wijzewerder tochnageslachtverwekt.Uitdezegemeenschapwerden
PerezenZerahgeboren.(Genesis38:23-30)Eenchristenleeftnietonder
dewet.Tochishetweldemoeitewaardomdewettebestuderenente
zienwatdewet leert.Dewetgetuigtnamelijkvandemanier,waarop
derechtvaardigheidGodstotstandkomt.Heterfrechtwordtindewet
geregeld.DewetvanhetrechtderervewordtbeschreveninNumeri27.
Dezewetvoorzieterindatdochtersookmogenerven.

Numeri 27 : 1-5
1  Toen naderden de dochteren van Zeláfead, den zoon van 

Hefer, den zoon van Gilead, den zoon van Machir, den 
zoon van Manasse, onder de geslachten van Manasse, den 
zoon van Jozef (en dit zijn de namen zijner dochteren: 
Machla, Noa, en Hogla, en Milka, en Tirza);

2  En zij stonden voor het aangezicht van Mozes, en voor 

het aangezicht van Eleázar, den priester, en voor het aan-
gezicht van de oversten, en van de ganse vergadering, aan 
de deur van de tent der samenkomst, zeggende:

3 Onze vader is gestorven in de woestijn, en hij is niet ge-
weest in het midden der vergadering dergenen, die zich 
tegen den HEERE vergaderd hebben in de vergadering 
van Korach; maar hij is in zijn zonde gestorven, en had 
geen zonen.

4 Waarom zou de naam onzes vaders uit het midden van 
zijn geslacht weggenomen worden, omdat hij geen zoon 
heeft? Geef ons een bezitting in het midden der broede-
ren van onzen vader.

5 En Mozes bracht haar rechtzaak voor het aangezicht des 
HEEREN.

Zeláfead was gestorven. Hij had geen zonen. De dochters kwamen bij
Mozes en vroegen of zij een bezitting mochten krijgen in het midden
van de broederen van hun vader. Mozes ging met dit verzoek naar de
Wetgever,namelijknaardeHEEREZelf.

Numeri 27 : 6-8
6 En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende:
7 De dochteren van Zeláfead spreken recht; gij zult haar 

ganselijk geven de bezitting ener erfenis, in het midden 
van de broederen haars vaders; en gij zult de erfenis haars 
vaders op haar doen komen.

8 En tot de kinderen Israëls zult gij spreken, zeggende: 
Wanneer iemand sterft, en geen zoon heeft, zo zult gij 
zijn erfenis op zijn dochter doen komen.

Hier wordt het erfrecht van de vrouw vastgesteld. Wanneer er geen
zonen waren, mochten de dochters erven. Een vrouw kon zo ook het
rechtopdetroonerven.Zijmochtnietopdetroonzitten,maarwelde
manmetwiezijwasgetrouwd.Demanerfdedetroonviazijnvrouw.De
vrouwhadwelrechten,maarzijmochtdieinverbandmetdetroonniet
hanteren.Alsdevrouweenzoonkreeg,dankwamdetroonviademoe-
derbijdezoonterecht.HetrechtvandetroonvanIsraëlkwamooitbij
Mariaterecht.(Matthéüs1:16)JozeftrouwdeMariaenzowerdhijdeerf-
genaamvandetroonvanDavid.Mariamochtnietopdetroon.Haarman
wasdoorhethuwelijkderechthebberopdetroon.DewetinNumeri27
wasnoodzakelijkomderechtenvandeHereJezusveiligtestellen.
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Ruth 2 : 21
21 En Ruth, de Moabietische, 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.

RuthverteldeaanNaómiwatBoaznogmeertegenhaargezegdheeft.
"Ookomdat"betekent"Bovendienheefthijtotmijgezegd"."Jongens"is
hierdeomschrijvingvoordedienstknechtenvanBoaz.Zolangergeoogst
werd,mochtRuthindezegeningenvandeoogstdelen.Ruthzougedu-
rendedeheleoogstophetlandvanBoazwerken.Hetbleefdusnietbij
dieenedag.DeBijbelzegtdatdeaardedesHEERENis.Enkeleteksten:

Psalm 24 : 1
1 Een psalm van David. De aarde is des HEEREN, mitsgaders 

haar volheid, de wereld, en die daarin wonen.

1 Korinthe 10 : 26-28
26 Want de aarde is des Heeren, en de volheid derzelve.
27 En indien u iemand van de ongelovigen noodt, en gij 

daar gaan wilt, eet al wat ulieden voorgesteld wordt, niets 
ondervragende, om des gewetens wil.

28 Maar zo iemand tot ulieden zegt: Dat is afgodenoffer; 
eet het niet, om desgenen wil, die u dat te kennen gege-
ven heeft, en om des gewetens wil. Want de aarde is des 
Heeren, en de volheid derzelve.

Deaarde isvandeHeer; inclusiefallendiedaarinwonen.Alleswatde
aardeoplevertisvandeHeer.

Ruth 2 : 22
22 En Naómi 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.

"Tegenvallen" betekent "lastig vallen" of "tegenstaan". Naómi vond het
goed dat Ruth bij Boaz terechtkwam. Dáár werd voor Ruth gezorgd en
dáárwaszijveilig.RuthwerddoorBoazenzijnpersoneelbeschermd.Dat
wasvoorRuthdemakkelijksteweg.

Ruth 2 : 23
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.

Bij Ruth 2 : 2 kwam gerst al aan bod. Hier wordt de tarwe genoemd.
Tarwe is een beeld van de individuele mens; van de mens als zondaar.
Het Hebreeuwse woord voor "tarwe" is "chitah". zie zijlijn 1 Tarwe heeft
dezelfdestamals"zondaar"of"zonde".Hiermeeistarweeenbeeldvan
dezondaarendezonde.Eenzondaarzou,alshijeenboomwas(endat
ishij typologischook),omgehaktmoetenworden.Dit iseenbeeldvan
dood.Wanneerhijtotgeloofkomtstaathijop.Hiervanishetrijsjeuitde
afgehouwentronkvanIsaï(Jesaja11:1)eenbeeld.Hetwijstopopstan-
ding; in de eerste plaats uiteraard de opstanding van de Here Jezus
Christus,wantHijisdatrijsje.Hijwerdookwedergeboren.

Matthéüs 19 : 28
28 En Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, die Mij 

gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des 
mensen zal gezeten zijn op den troon Zijner heerlijkheid, 
dat gij ook zult zitten op twaalf tronen, oordelende de 
twaalf geslachten Israëls.

HieruitvolgtdatdedoodvanAdameenfunctievervuldeinhetverlos-
singsplan van God.Wanneer iemand niet sterft, kan hij niet behouden
worden.Hijmoetstervenenopstaan,namelijkwedergeborenworden.

Johannes 12 : 23-25
23 Maar Jezus antwoordde hun, zeggende: De ure is geko-

men, dat de Zoon des mensen zal verheerlijkt worden.
24 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Indien het tarwegraan in 

de aarde niet valt, en sterft, zo blijft hetzelve alleen; maar 
indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort.

25 Die zijn leven liefheeft, zal hetzelve verliezen; en die zijn 
leven haat in deze wereld, zal hetzelve bewaren tot het 
eeuwig leven.

DeHereJezusChristushaalthierhetbeeldvanhettarwegraanaan.Het
isindeeersteplaatsopHemzelfvantoepassing.HijisdeZoondesmen-
sendiegestorvenis,maarvervolgensveelvruchtdraagt.Dievruchtwijst
namelijkopgelovigendieinHemzouden/zullengeloven.
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Zijlijn  1

Hebreeuws wordt 
van rechts naar links gele-
zen; dit in tegenstelling tot 
de meeste talen, die van 
links naar rechts worden 
gelezen. In het Hebreeuws 
zijn de meeste woorden te 
herleiden tot een stam van 
twee letters. Tarwe is afge-
leid van de stam, bestaan-
de uit een "cheet" en een 
"teeth". Aan deze stam 
kunnen letters worden 
toegevoed, waardoor een 
woord een andere beteke-
nis krijgt. In het Nederlands 
gaat dit niet op, maar in het 
Hebreeuws hebben woor-
den met dezelfde stam 
een bepaald onderling ver-
band. 



Matthéüs 13 : 36-38
36 Toen nu Jezus de scharen van Zich gelaten had, ging Hij 

naar huis. En Zijn discipelen kwamen tot Hem, zeggende: 
Verklaar ons de gelijkenis van het onkruid des akkers.

37 En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Die het goede zaad 
zaait, is de Zoon des mensen;

38 En de akker is de wereld; en het goede zaad zijn de kinde-
ren (zonen) des Koninkrijks; en het onkruid zijn de kinde-
ren (zonen) des bozen;



Het zaad is geen beeld van díngen, maar van ménsen. Hét Zaad is de
Zoon des mensen. Hij is het tarwegraan dat in de aarde gekomen is
en veel vrucht draagt in de vorm van de zonen van het koninkrijk. In 1
Korinthe15:36gaathetoverdeopstanding.Hetlichaamwordtgezaaid
énopgewekt.Hetzaaien(debegrafenis)vanhetlichaamwordtvergele-
kenmethetzaaienvantarwegraan.

1 Korinthe 15 : 35-38, 42-44
35 Maar, zal iemand zeggen: Hoe zullen de doden opgewekt 

worden, en met hoedanig een lichaam zullen zij komen?
36 Gij dwaas, hetgeen gij zaait, wordt niet levend, tenzij dat 

het gestorven is;
37 En hetgeen gij zaait, daarvan zaait gij het lichaam niet, dat 

worden zal, maar een bloot graan, naar het voorvalt, van 
tarwe, of van enig der andere granen.

38 Maar God geeft hetzelve een lichaam, gelijk Hij wil, en 
aan een ieder zaad zijn eigen lichaam.

42 Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam 
wordt gezaaid in verderfelijkheid, het wordt opgewekt in 
onverderfelijkheid;

43 Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in 
heerlijkheid; het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt 
opgewekt in kracht.

44 Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk 
lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam, 
en er is een geestelijk lichaam.

Wie dit soort dingen niet weet is een dwaas. Er is slechts leven ná de
dood. Het zaaien wordt toegepast op de dood van de mens. Daarom
werdenmensenbegraveninplaatsvangecremeerd:mengeloofdeinde

opstanding.Vantarwewordtgezegddathetindeaardemoetvallenen
stervenomvruchttedragen.(Johannes12:24)Jezusbrengthettarwe-
graanopZichzelfvantoepassing.Hetisookopelkmensvantoepassing.
Demensmoetstervenomvruchttekunnendragen.Wiegestorvenis,is
gerechtvaardigdvandezonde.(Romeinen:7)Doordoodenopstanding
wordtdemensgerechtvaardigd.(Romeinen4:25)Tarwespreektdusover
dood. De gerstoogst en de tarweoogst duurden vijftig dagen, namelijk
zevenweken.Voorbijdezevenligtdeacht(7+1=8).Voorbijdevervul-
lingvandezeven(7x7)ligtdevijftig.Deachtendevijftigliggenvoorbij
dezeven.Dezegetallenhebbeneengelijksoortigebetekenis.Zespreken
beideoverdenieuweschepping.Noachkwammetdearkuiteen"oude
wereld"ineen"nieuwewereld".DenaamNoachheeftdegetalswaarde
58.Degetallen58,580en5800sprekenookvaneennieuweschepping.
Toen Jakob en Ezau zich uiteindelijk met elkaar verzoenden, gaf Jakob
580beestenaanEzau.(Genesis32:13-16)Bijdezeverzoeningkwamde
eenheid(eenbeeldvandenieuweschepping)totstand.

"Zeven"ishetgetalvandezetegenwoordigewereld.Denkbijvoorbeeld
aandezevenduizendjaarvanhetbestaanvandezeschepping,dezeven
dagen van de week en de zeven bedelingen. De geschiedenis van deze
wereldenvandemensheidstaatinhettekenvandezeven.Dezewereld
is een wereld van de zevende dag. De zevende dag is de "sabbat", wat
"rust"betekent.VoorhetvolkvanGodiseraltijdrustgeweest.Degelo-
vigenmoetenlerenomvanuitdierustteleven.Gelovigenhoevenniette
werken,maarslechtstegeloven.

Romeinen 3: 27, 28
27 Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? 

Der werken? Neen, maar door de wet des geloofs.
28 Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof gerecht-

vaardigd wordt, zonder de werken der wet.

Romeinen 11 : 3-6
3 Heere! zij hebben Uw profeten gedood, en Uw altaren 

omgeworpen; en ik ben alleen overgebleven en zij zoe-
ken mijn ziel.

4 Maar wat zegt tot hem het Goddelijk antwoord? Ik heb 
Mijzelven nog zeven duizend mannen overgelaten, die de 
knie voor het beeld van Baäl niet gebogen hebben.

5 Alzo is er dan ook in dezen tegenwoordigen tijd een over-
blijfsel geworden, naar de verkiezing der genade.

6 En indien het door genade is, zo is het niet meer uit de 
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werken; anderszins is de genade geen genade meer; [en 
indien het is uit de werken, zo is het geen genade meer; 
anderszins is het werk geen werk meer.]

HetgedeeltetussenhakenkomtindeGrieksegrondtekstnietvoor.

Galaten 2 : 16
16 Doch wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt 

uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus 
Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, op-
dat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van 
Christus, en niet uit de werken der wet; daarom dat uit de 
werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden.

"Werken"is"actiefzijnomietsteverdienen".Gelovigenwerkennietom
iets te verdienen. Zij mogen actief zijn in de dingen van de Heer. God
heefthengeschapeninChristusJezustotgoedewerken.

Éfeze 2 : 8-10
8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; 

en dat niet uit u, het is Gods gave;
9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme.
10 Want wij zij Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot 

goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in 
dezelve zouden wandelen.

"HetisGodsgave"(vers8)wijstnietop"geloof",maarop"zaligworden".
Wij worden geacht in goede werken te wandelen die God voorbereid
heeft.GodishetnamelijkDieinons(in)werkt.

Filippenzen 2 : 12-14
12 Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijd gehoor-

zaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid 
alleen, maar veelmeer nu in mijn afwezen, werkt uws 
zelfs zaligheid met vreze en beven:

13 Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het 
werken, naar Zijn welbehagen.

14 Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken;

Wijbewerkenonzezaligheiddoorteallentijdegehoorzaamtezijn;uiter-
aardgehoorzaamheidaanGod.Dándoenwijalledingenzondermurmu-
rerenentegenspreken.WijsprekenGoddanniettegen,maarlatenHem
hetwerkinonsdoen;naarZijnwelbehagen.Dezevenspreektoverhet
verlossingswerkvanGod.Hetishetgetalvandevolheid,namelijkvande
volheidvanGodswerken.Godswerkishetverlossingswerk,dezeven.Na
hetverlossingswerkkomtdenieuweschepping,deacht.Dedagvande
opstandingvandeHereJezuswasdeachtstedag;eenzondag,deeerste
dag der week. Er begint een nieuwe reeks. Wanneer de zeven voorbij
is, isdezondeweggedaan.Danzijnwe indeacht.Zolangdezewereld
vanzondevoortduurt,wordtergezondigd.Zolangergezondigdwordt,
behoren wij te vergeven. Dat hoort tot zeventig maal zevenmaal toe.
(Matthéüs18:21,22)Indeachthoefternietmeervergeventeworden,
wantdanwordternietmeergezondigd.Deoogstduurdetotaalvijftig
dagen.Daarbijwerdgerekendvandedagvanhetoffervandegarfder
eerstelingen.

Leviticus 23 : 9-17
9 En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende:
10 Spreek tot de kinderen Israëls, en zeg tot hen: Als gij in 

het land zult gekomen zijn, hetwelk Ik u geven zal en gij 
zijn oogst zult inoogsten, dan zult gij een garf der eerste-
lingen van uw oogst tot den priester brengen.

11 En hij zal die garf voor het aangezicht des HEEREN bewe-
gen, opdat het voor u aangenaam zij; des anderen daags 
na den sabbat zal de priester die bewegen.

12 Gij zult ook op den dag, als gij die garf bewegen zult, 
bereiden een volkomen lam, dat éénjarig is, ten brandof-
fer den HEERE;

13 En zijn spijsoffer twee tienden meelbloem, met olie          
gemengd, ten vuuroffer, den HEERE tot een liefelijken 
reuk; en zijn drankoffer van wijn, het vierde deel van een 
hin.

14 En gij zult geen brood, noch geroost koren, noch groene 
aren eten, tot op dienzelven dag, dat gij de offerande uws 
Gods zult gebracht hebben; het is een eeuwige inzetting 
voor uw geslachten, in al uw woningen.

15 Daarna zult gij u tellen van den anderen dag na den sabbat, 
van den dag, dat gij de garf des beweegoffers zult gebracht 
hebben; het zullen zeven volkomen sabbatten zijn;

16 Tot den anderen dag, na den zevenden sabbat, zult gij 
vijftig dagen tellen, dan zult gij een nieuw spijsoffer den 
HEERE offeren.
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17 Gijlieden zult uit uw woningen twee beweegbroden 
brengen, zij zullen van twee tienden meelbloem zijn, 
gedesemd zullen zij gebakken worden; het zijn de eerste-
lingen den HEERE.

Datisdedagnadesabbatindeweekvandeongezuurdebroden.Devijf-
tigdagenverliepenvanzondagtotzondag.Hetwarenzevenvolkomen
sabbatten (7 x 7 = 49). Op de vijftigste dag werd een nieuw spijsoffer
gebracht.Onspinksterfeestheeftookmetvijftigtemaken.Tusseneerste
paasdag en eerste pinksterdag liggen vijftig dagen. Het pinksterfeest
in Handelingen 2 was vijftig dagen na de opstanding van Christus. De
tarwe-endegersteoogstzijneenaanduidingvoordegeheletegenwoor-
digewereld.Godheeftdezewereldtotstandgebracht,maarHijisernog
nietmeeklaar.WewetenuitMatthéüs13:38,39datdeakkerdewereld
is en de oogst de voleinding der eeuw. De oogst, die de wereld voort-
brengt,istenbehoevevandeHeer.Zolangdezewereldbestaat,wordter
geoogst(ingezameld).RuthbleefdeheleoogsttijdbijBoaz.Zebleefdaar
inafwachtingvanhetmomentwaaropdeakker(dewereld)nietsmeer
opbracht.Vanafdatmomenthoeftdeakkerooknietsmeeroptebrengen,
wantdánverschijntdenieuweschepping.Datisdebreedstetoepassing
vanhetbeeldvandeoogst.DeoogstkanooktoegepastwordenopIsraël
enopdegelovige.Ruthbleefbijhaarschoonmoeder."Blijven"betekent
"wonen".InhetevangelieenindebrievenvanJohanneskomthetwoord
"blijven"vaakvoor.(1Johannes2:6,10;Johannes3en4)"Blijven"houdt
eendefinitievevestiginginof"vooraltijdwonen".DeHereJezuswoonde
nietblijvendonderons.Hijgingweerterugnaardehemel.Christusblijft
welvooraltijdindegelovige.

Kolossenzen 1 : 24-27
24 Die mij nu verblijde in mijn lijden voor u, en vervulle in 

mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van 
Christus, voor Zijn lichaam, hetwelk is de Gemeente.

25 Welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van 
God, die mij gegeven is aan u, om te vervullen het Woord 
Gods;

25 Welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van 
God, die mij gegeven is aan u, om te vervullen het Woord 
Gods;

26 Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van 
alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard 
is aan Zijn heiligen;

27 Aan wie God heeft willen bekend maken, welke zij de 

rijkdom der heerlijkheid dezer verborgenheid onder 
de heidenen, welke is Christus in (onder) u, de Hoop der 
heerlijkheid;

DeliefdeGodsblijftookindegelovige.

Romeinen 5 : 1-5
1 Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben 

vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus;
2 Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het 

geloof tot deze genade, in welke wij staan, en roemen in 
de hoop der heerlijkheid Gods.

3 En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdruk-
kingen, wetende, dat de verdrukking lijdzaamheid werkt;

4 En de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop;
5 En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze 

harten uitgestort is door den Heiligen Geest, Die ons is 
gegeven.

Dit betekent dat Christus sinds het moment van Zijn opstanding voor
altijdingelovigenwoont.

4. Ruth 3
Ruth 3 : 1

1 En Naómi, haar schoonmoeder, zeide tot haar: Mijn doch-
ter! zoude ik u geen rust zoeken, dat het u welga?

Ditversbegintmethetvoegwoordje"en". Inditverskoppelthetvoeg-
woord"en"Ruth2aanRuth3vast.Ruth3isdaarmeehetlogischevervolg
opRuth2.NaómiwilderustzoekenvoorRuth,zodathetgoedmethaar
zougaan.DithadNaómiookgezegdin:

Ruth 1 : 9 
9 De HEERE geve u, dat gij ruste vindt, een ieder in het huis 

van haar man! En als zij haar kuste, hieven zij haar stem 
op en weenden;
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Hieris"rust"(Hebreeuws:"menoechah")eenvrouwelijkwoord.Ditblijkt
uithetachtervoegsel:deletter"hee".Hetheeftbetrekkingopdeaardse
rust(eenmaneneengezin).InRuth3:1is"rust"eenmannelijkwoord
("maanoeach"). Dit slaat op de hemelse (geestelijke) rust van God (dé
Man)."Rust"isbestemdvoorhetvolkvanGod.Ruthishierdanookspe-
ciaaleentypevandetoekomstigegelovigen(uitIsraël).Hoekanmende
rustingaan?Hebreeën3en4sprekenoverderustvoorhetvolkvanGod.
InHebreeën3wordtgesprokenoverdeverlossingvanIsraëluitEgypte.
Israëlzoudaarnaderustingaan.Datisnogsteedsnietgebeurd,omdat
ereenvoorwaardeaanwas/isverbondenomderustintekunnengaan.

Hebreeën 3 : 7-11
7 Daarom, gelijk de Heilige Geest zegt: Heden, indien gij 

Zijn stem hoort,
8 Zo verhardt uw harten niet, gelijk het geschied is in de ver-

bittering, ten dage der verzoeking, in de woestijn;
9 Alwaar Mij uw vaders verzocht hebben; zij hebben Mij be-

proefd, en hebben Mijn werken gezien, veertig jaren lang.
10 Daarom was Ik vertoornd over dat geslacht, en sprak: 

Altijd dwalen zij met het hart, en zij hebben Mijn wegen 
niet gekend. 

11 Zo heb Ik dan gezworen in Mijn toorn; Indien zij in Mijn 
rust zullen ingaan!

IndeNBG-vertalingstaat:"NooitzullenzijtotMijnrustingaan!",hetgeen
tegenwoordigbéterwordtbegrependanhetgeenindeStatenvertaling
staat.Menbegrijptniet(meer)wathetwoordje"indien"betekent.Met
het woordje "nooit" geven de vertalers van de NBG-vertaling precies
aanwatzijzelfgeloven,namelijkdat Israëlnooitderustzal ingaan.Zij
gelovennietineentoekomstigherstelvanIsraëlopgrondvangeloof!De
Bijbelzegtecht:"IndienzijinMijnrustzulleningaan!"."Indien"betekent
"onderbepaaldevoorwaarden"of"voorwaardelijk".DerestvanHebreeën
3geeftdebetekenisvan"indien"aan.Devoorwaardeomderust in te
gaanis"geloof".Ditwordtuitgelegdin:

Hebreeën 3 : 17-19
17 Over welke nu is Hij vertoornd geweest veertig jaren? 

Was het niet over degenen, die gezondigd hadden, welker 
lichamen gevallen zijn in de woestijn?

18 En welken heeft Hij gezworen, dat zij in Zijn rust niet 
zouden ingaan, anders dan dengenen, die ongehoorzaam 
geweest waren.

19  En wij zien, dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege 
hun ongeloof.

HetvolkIsraëlhadnietaandevoorwaardevoldaan.Zijhadgezondigd.Zij
wasongehoorzaamenongeloviggeweest.DaaromkonzijKanaänniet
binnengaan."Ongeloof"wasdézondevanhetvolkIsraël.

Hebreeën 4 : 1-3
1 Laat ons dan vrezen, dat niet te eniger tijd, de belofte van 

in Zijn rust in te gaan nagelaten zijnde, iemand van u 
schijne achtergebleven te zijn.

2 Want ook ons is het Evangelie verkondigd, gelijk als hun; 
maar het woord der prediking deed hun geen nut, dewijl 
het met het geloof niet gemengd was in degenen, die het 
gehoord hebben.

3 Want wij, die geloofd hebben, gaan in de rust, gelijk Hij 
gezegd heeft: Zo heb Ik dan gezworen in Mijn toorn: 
Indien zij zullen ingaan in Mijn rust! hoewel Zijn werken 
van de grondlegging der wereld af al volbracht waren.

AanIsraëlwasgeprediktdatzijhetbeloofdelandzouingaan.DeHEERE
zou haar daar brengen. Israël geloofde dit niet. Zij murmureerde. Met
uitzondering van Jozua en Kaleb kwamen er 600.000 mensen (van
twintigjaarenouder)indewoestijnom.Degenendieverlostwerdenuit
Egyptekwamendusniet inKanaän,omdatzijnietgeloofden.Devoor-
waardewasén isgeloof.Er isaltijdeenrustvoorhetvolkvanGod.De
enigevoorwaardeis:bereidzijnnaarhetWoordvanGodteluisterenen
hettegeloven.GodsWoordzalinderustleiden.Erisaltijdovereenrust
gesproken.DatwaszoindedagenvanMozes,vanJozuaenvanDavid.
IndeBijbelishetbeërvenvandezaligheidhetzelfdealshetingaaninde
rust.Naómizei:"Zouikvoorugeenrustzoeken?".Watdierustbetekent
zegt zij er meteen achteraan: "dat het u welga". "Rusten" wil zeggen:
ophouden met werken. Dat kan iemand zich alléén permitteren, wan-
neerhethemwelgaat!

Ruth 3 : 2
2 Nu dan, is niet Boaz, met wiens maagden gij geweest zijt, 

van onze bloedvriendschap? Zie, hij zal dezen nacht gerst 
op den dorsvloer wannen.
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"Bloedvriendschap"betekent"verwantschap".NaómiverteldeaanRuth
wátzijmoestgaandoenomgelostteworden.Hetisheelinteressantom
telezenopwelkewijzedie(ver)lossingtotstandzoukomen.Erwordtin
ditversgesprokenover:"gerst","dedorsvloer"enover"wannen".

Vóórhetgraangewandkanworden,dientheteerstgedorstteworden.
"Dorsen"en"wannen"hebbentemakenmetdebesnijdenis.Debesnijde-
nisishetwegnemenvandeomhulling(vandeeikelvanhetmannelijk
lid)endeopenbaringvandeeikel.Deomhullingstaatvoordeuiterlijke
dingen (de buitenkant, het lichaam des vleses, de oude schepping). De
eikel staat voor de innerlijke, geestelijke dingen (de nieuwe schepping,
denieuwemens).Debesnijdenisisdaarmeeeenbeeldvandewederge-
boorte:hetoudewordtweggedaanenhetnieuwewordtgeopenbaard.
Bij het dorsen wordt het kaf (het omhulsel) van de graankorrel losge-
maakt(gescheiden).Hetkafenhetgraanliggendandoorelkaar.Bijhet
wannen wordt het kaf tussen het graan weggehaald. Het kaf (de bui-
tenkant, die tijdelijk is) moet verdwijnen. "Wannen" gebeurt door alles
omhoogtegooien.Dewindblaasthetkafweg,zodatalleenhetkoren
overblijft.DewindiseenbeeldvandeGeest.Hetdorsenenwannenis
óókeenbeeldvandeoordelendewerkingvandeGeest.Dedorsvloeris
deplaatsvanhetoordeel.Hetprocesvandorseniseenuitbeeldingvan
doodenopstanding."Scheiden"isimmerseenvormvansterven.Nade
wedergeboorte vindt het proces van wannen plaats. Dat noemen wij
"heiligmaking".Wijkennenhetonderscheidtussen:

oudemens   -  nieuwemens
oudeschepping   -  nieuweschepping
ziel    -  Geest
kaf    -  graan

Deoudemensmoetminderwordenendenieuwemoetwassen(groeien).

Johannes 3 : 27-30
27 Johannes antwoordde en zeide: Een mens kan geen ding 

aannemen, zo het hem uit den hemel niet gegeven zij.
28 Gijzelven zijt mijn getuigen, dat ik gezegd heb: Ik ben de 

Christus niet; maar dat ik voor Hem heen uitgezonden 
ben.

29 Die de bruid heeft, is de bruidegom, maar de vriend des 
bruidegoms, die staat en hem hoort, verblijdt zich met 
blijdschap om de stem des bruidegoms. Zo is dan deze 
mijn blijdschap vervuld geworden.

30  Hij moet wassen, maar ik minder worden.

Ditprincipegeldtvooriederegelovige!InRuth3:2wordternietgedorst
en gewannen. Het dorsen en wannen wordt genoemd, omdat het ver-
bandhoudtmetdelossing.Wewordenopdezemanierbepaaldbij"dood
enopstanding"enbij"heiligmaking".

Ruth 3 : 3
3 Zo baad u, en zalf u, en doe uw klederen aan, en ga af 

naar den dorsvloer; maar maak u den man niet bekend, 
totdat hij geëindigd zal hebben te eten en te drinken.

RuthmoestzichvanNaómigereedmakenomhaar"bruidegom"teont-
moeten. Boaz zou de bruidegom worden, omdat hij de losser zou zijn.
Ruthmoestzich:

Baden.Hetbadengeeftaandatzijgereinigdmoestworden.Dereiniging
geschieddemetwater.WaterisenbeeldvanhetWoordvanGod.

Éfeze 5 : 23-26
23 Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus 

het Hoofd der Gemeente is; en Hij is de Behouder des 
lichaams.

24 Daarom, gelijk de Gemeente aan Christus onderdanig is, 
alzo ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles.

25 Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook 
Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelven voor 
haar heeft overgegeven;

26 Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende 
met het bad des waters door het Woord;

Zalven.DezalvingiseenbeeldvanhetontvangenvandeHeiligeGeest.

2 Korinthe 1 : 19-22
19 Want de Zoon van God, Jezus Christus, Die onder u 

door ons is gepredikt, namelijk door mij, en Silvánus, en 
Timótheüs, was niet ja en neen, maar is geweest ja in 
Hem.

20 Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, 
en zijn in Hem amen, Gode tot heerlijkheid door ons.

21 Maar Die ons met u bevestigt in Christus, en Die ons 
gezalfd heeft, is God;

22 Die ons ook heeft verzegeld, en het onderpand des 
Geestes in onze harten gegeven.
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Kleden."Kleden"iseenbeeldvanhetbekleedwordenmetChristus.

Galaten 3 : 25-28
25 Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer 

onder den tuchtmeester.
26 Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in 

Christus Jezus.
27 Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij 

Christus aangedaan.
28 Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare 

noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen 
zijt één in Christus Jezus.

"Het aandoen van Christus" komt overeen met "het aandoen van de
nieuwemens".

Éfeze 4 : 20-24
20 Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd;
21 Indien gij naar Hem gehoord hebt, en door Hem geleerd 

zijt, gelijk de waarheid in Jezus is;
22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wan-

deling, den ouden mens, die verdorven wordt door de 
begeerlijkheden der verleiding;

23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws 
gemoeds,

24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen 
is in ware rechtvaardigheid en heiligheid.

Kolossenzen 3 : 5-11
5 Doodt dan uw leden, die op de aarde zijn, namelijk hoe-

rerij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeer-
lijkheid, en de gierigheid, welke is afgodendienst.

6 Om welke de toorn Gods komt over de kinderen der 
ongehoorzaamheid;

7 In dewelke ook gij eertijds hebt gewandeld, toen gij in 
dezelve leefdet.

8 Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toor-
nigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uwen mond.

9 Liegt niet tegen elkander, dewijl gij uitgedaan hebt den 
ouden mens met zijn werken,

10 En aangedaan hebt den nieuwen mens, die vernieuwd 
wordt tot kennis, naar het evenbeeld Desgenen, Die hem 
geschapen heeft;

11  Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, 
barbaar en Scyth, dienstknecht en vrije; maar Christus is 
alles en in allen.

BeideSchriftgedeeltenzeggenfeitelijkhetzelfde:deoudemensafleggen
endenieuwemensaandoen.IndeBijbelwordtaanIsraëltijdgegeven
omzichgereedtemakenvoordeBruidegom.

Openbaring 19 : 5-9
5 En een stem kwam uit den troon, zeggende: Looft onzen 

God, gij al Zijn dienstknechten, en gij, die Hem vreest, 
beiden klein en groot!

6 En ik hoorde als een stem ener grote schare, en als een 
stem veler wateren, en als een stem van sterke dondersla-
gen, zeggende: Halleluja, want de Heere, de almachtige God, 
heeft als Koning geheerst (heeft het koningschap aanvaard).

7 Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de 
heerlijkheid geven; want de bruiloft des Lams is geko-
men, en Zijn vrouw heeft zichzelve bereid.

8 En haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en 
blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de 
rechtvaardigmakingen der heiligen.

9 En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn 
tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide 
tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods.

"Zijn vrouw (Israël) heeft zichzelve bereid" betekent dat zij zich gereed
gemaaktheeft.EentypehiervanvindenwijindepersoonvanEsther,die
zichookgereedmaakteomnaardekoningtegaan.

Esther 5 : 1
1 Het geschiedde nu aan den derden dag, dat Esther een 

koninklijk kleed aantrok, en stond in het binnenste 
voorhof van des konings huis, tegenover het huis des 
konings; de koning nu zat op zijn koninklijken troon, in 
het koninklijke huis, tegenover de deur van het huis.

Zijnaderde totdekoningenvond toengenade indezijnogen.Wie in
gelooftotdeHereJezusChristusnadert,vindtgenadeinZijnogen.
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Ruth 3 : 4
4 En het zal geschieden, als hij nederligt, dat gij de plaats 

zult merken (bemerken), waar hij zal nedergelegen zijn; ga 
dan in, en sla zijn voetdeksel (voeteinde) op, en leg u; zo zal 
hij u te kennen geven, wat gij doen zult.

NaómiverteldeRuthwatzijmoestdoen.Hetzaldebedoelinggeweest
zijndatRuthBoazhethofmaakte.Naómikoosdaarvooreengeschikte
tijduit.RuthmoestopBoazletten,zodatzijwistwaarhijgingliggenom
teslapen.LaterzouBoazwelvertellenwatRuthverdermoestdoen.Ruth
gafzichoveraandeleidingvanNaómienaanwatBoazwilde.Wehoeven
ditversniettelezenineenhistorischecontext.Hetisbelangrijkeromte
wetenwatdebetekenisvanditvers is.Naómiiseentypevandenatie
Israël.RuthiseentypevaneenbepaaldegeneratievanIsraël.Wanneer
erooiteenbepaaldegeneratievanIsraëltotbekering(totaanvaarding
vandéLosser)komt,isdatopgrondvandeoverleveringdervaderen.De
bekeringisopgrondvanhetgeenuitdegeschiedenisvanIsraëlaanhet
volkisovergeleverd.Dewetzegtin:

Exodus 20 : 10-12
10  Maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN uws Gods; 

dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw 
dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, 
noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is;

11 Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de 
aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte 
ten zevenden dage; daarom zegende de HEERE den sab-
batdag, en heiligde denzelven.

12 Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd 
worden in het land, dat u de HEERE uw God geeft.

"Eertuwvaderenuwmoeder"betekentdat Israëlmoet luisterennaar
wat God (de Vader) en het volk (de moeder) tot hen zegt. In dit vers
is Naómi de moeder en Boaz de vader. Ruth deed wat Naómi en Boaz
zeiden.IsraëlmoetdoenhetgeenGodtotAbraham,IzakenJakobheeft
gesproken.Deinstructies,dieGodaanhengaf,geldenookvoordelatere
generatiesvanIsraël.Erisnamelijkgeenandereboodschapvoorhetvolk.
Dieboodschapgoldinhetverledenendiegeldtookvoordetoekomst.
DieboodschapwasénisdatIsraëlhaarvertrouwenzou/zalmoetenstel-
lenopJehovah(haarVerlosser).

Ruth 3 : 5
5 En zij zeide tot haar: Al wat gij tot mij zegt, zal ik doen.

Als wij dit vers lezen, moet er bij ons een lichtje gaan branden. Uit de
SchriftblijktdathetvolkIsraëlhetzelfdetegenJehovahheeftgezegd.

Exodus 19 : 5-8
5 Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult gehoorza-

men, en Mijn verbond houden, zo zult gij Mijn eigendom 
zijn uit alle volken, want de ganse aard is Mijn.

6 En gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk, en een heilig 
volk zijn. Dit zijn de woorden, die gij tot de kinderen 
Israëls spreken zult.

7 En Mozes kwam en riep de oudsten des volks, en stelde 
voor hun aangezichten al deze woorden, die de HEERE 
hem geboden had.

8 Toen antwoordde al het volk gelijkelijk, en zeide: Al wat 
de HEERE gesproken heeft, zullen wij doen! En Mozes 
bracht de woorden des volks weder tot den HEERE.

Mozes (de stamvader van het volk) kwam met de woorden van God
bij het volk. Het volk gaf haar "jawoord" op de woorden van de HEERE
(Jehovah).Opdiewijzebegonhetoudeverbond.Hetoudeverbondwas
feitelijk een huwelijk tussen God en Israël. Israël beloofde haar Heer
trouw.ZijbeloofdedatzijGodzoudienen.ZijzouallesdoenwatGodhad
gevraagd.Datgebeurdeechterniet. IsraëlwasontrouwendiendeGod
niet. Het oude verbond is een type van het nieuwe verbond.Wanneer
delossingtotstandkomt,namelijkbijdeopstandingvandeHereJezus
Christus,staanweaanhetbeginvanhetnieuweverbond.Daaromishet
nietvreemddatinRuth3:5staatdatRutheenbeloftevantrouwdeed.

Ruth 3 : 6
6 Alzo ging zij af naar den dorsvloer, en deed naar alles, wat 

haar schoonmoeder haar geboden had.

RuthhadbeloofdomtedoenwatNaómigesprokenhadenzijdeedhet
ook.Zijhieldzichaanhaarwoord. Israëlhieldzichonderhetoudever-
bondnietaanhaarwoord.Hetvolkzondigdealvóórdatzijdewethad
aanvaard.Dewetwasalgebrokenvoordatzijkwam.Ditishetgrotever-
schilmethetgeenRuthdeed.BijRuthverliepallesvolgensplan.Daarmee
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iszijeentypevandegeneratievanhetvolkIsraël,dieindetoekomst-in
geloof-deHeerzalgehoorzamen.

Ruth 3 : 7
7 Als nu Boaz gegeten en gedronken had, en zijn hart vro-

lijk was, zo kwam hij om neder te liggen aan het uiterste 
van een koren hoop. Daarna kwam zij stilletjes in, en sloeg 
zijn voetdeksel op, en legde zich.

Letterlijkstaater"AlsBoazophieldvanetenendrinken".Ophoudenmet
etenendrinkenbetekent,datdemaaltijdwasafgelopen.Hetnuttigen
vaneenmaaltijdbeeldtgemeenschapuit.Daarmeeiseenmaaltijdeen
beeldvancommunicatieofleven.Daarmeeisdebetekenisvanditvers
feitelijkgegeven.Boazhieldopteetenentedrinkenendaarmeehield
- typologisch gezien - zijn leven op. Dit gebeurde op de dorsvloer. De
dorsvloer is de plaats waar gedorst werd, hetgeen eveneens een beeld
isvandood.Dorsen isnamelijkhetscheidenvanhetgraanenhetkaf.
Stervenisookeenvormvanscheiden.Hetlichaamisdebuitenkantvan
demens.Debuitenkantvanhetgraanishetkaf.Dedoodishetwegne-
menvanhetlichaamderzonde;dushetwegnemenvanhetkaf.Dedood
enopstandingmetChristusishetzelfdealshetdorsenvanhetgraanop
dedorsvloer.BoazishiermeeeenbeeldvandeHereJezusChristus.Zoals
Boazophieldmetetenendrinken,zohieldhetlevenvandeHereJezus
Christuseveneensop.Hijstierfaanhetkruis.

"Vrolijk" is de vertaling van het Hebreeuwse woordje "toov", dat béter
met "goed" vertaald kan worden. Het hart van Boaz was na de maal-
tijd goed (tevreden, verzadigd, welgedaan). Na een werkdag en na de
maaltijdwasallesvolbracht.Boazkongaanslapen."Zijnhartwasgoed"
slaat op het volbrachte werk van de Here Jezus. Zijn aardse leven was
volbracht."Nederliggen"ishetzelfdealsslapen.Slapeniseenbeeldvan
dedood.Slapenbetekentook"rusten".DeHereJezusrusttenaZijnwerk
inhetgraf.Boazgingslapen"aanhetuiterstevaneenhoop"."Uiterste"
betekent"aanheteinde"(ernaast,erbuiten)."Eenhoop"iseenverzame-
ling.Hetiseenverzamelingvanietsdatbijelkaarhoort.Hetisdaarmee
een beeld van de legerplaats (de maatschappij, de samenleving, de
wereld).Wanneer men uitgaat buiten de legerplaats, is men buiten de
maatschappij.Menisdoodvoordewereld.Bovendienissterveninzeker
opzicht"hetingaaninderust"."Aanhetuiterstevaneenhoopgaansla-
pen"betekent"buitendelegerplaatssterven".Ditslaatophetlijdenen
stervenvandeHereJezus;buitendelegerplaats.

Inditversstaanderhalvevieruitdrukkingenvoor"sterven"(dood):

- hetbeëindigenvandemaaltijd
- hethartwaswelgedaan,wantalleswasvolbracht
- hetnederliggenomtegaanslapen
- deplaatsvanhetoordeel,namelijkopdedorsvloeraanhet
 uiterstevaneenhoop

Ruthkwamstilletjesin(inhetgraf)ensloeghetvoetdekselvanBoazop.
ZijgingliggenwaarBoazlag.Zij lagaanBoaz’voeten.Ditspreektover
"vernedering".DeslapendeBoaziseentypevandeHereJezusinhetgraf.
RuthgingaandevoetenvanBoazliggen.Zeiseentypevanhettoekom-
stige,gelovigevolkIsraël.DatgelovigevolkzaléénplantmetChristuszijn
indegelijkmakingZijnsdoods.(Romeinen6:5)Romeinen6gaatoverde
verbondenheidtussenChristusendegelovigen(sindsZijnopstanding).
Elkegelovige-óókhet toekomstige,gelovigevolk Israël - isverbonden
metChristusinZijndood,inZijnbegrafeniseninZijnopstanding.

Romeinen 6 : 1-6
1 Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blij-

ven, opdat de genade te meerder worde?
2 Dat zij verre. Wij, die der zonde gestorven zijn, hoe zullen 

wij nog in dezelve leven?
3 Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus 

gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn?
4 Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den 

dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt 
is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwig-
heid des levens wandelen zouden.

5 Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de 
gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de 
gelijkmaking Zijner opstanding;

6 Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, 
opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat 
wij niet meer de zonde dienen.

"Doop" wil zeggen "verbonden zijn met" of "verenigd zijn met". Bij het
dopen gaat iemand ergens in op/onder. Wanneer iemand in water
gedoopt wordt, dan gaat hij onder in het water. "In" is "één zijn met".
WanneeriemandinChristusgedooptis,danishijinChristusopgegaan.
Water is een beeld van hetWoord van God. Christus is hetWoord van
God.Dedoopinwateriseentype(uitbeelding)vandedoopinChristus.
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Hetisniethetzelfde.InRomeinen6:3wordtnietoverwatergesproken,
maaroverChristus.1Korinthe10:2wordtbijvoorbeeldoverdedoopin
dewolkgesproken.WieinChristusgedooptis, isééngeheelgeworden
metChristus.Indehuidige(vijfde)bedelingwordtmendoordedoopin
Christus een lid van het Lichaam van Christus. Dat is de meest nauwe
vormdiemogelijkis.DeGemeentevanonzebedelingvormtnamelijkhet
LichaamvanChristus,terwijlChristusZelfhethoofdis.Ditzelfdeprincipe
geldtóókvooreengelovigvolkIsraël indetoekomst,maardanopeen
lagerniveau.ZijzalniethetlichaamvanChristuszijn,maardebruiddes
Lams.Dat iseen lagerniveau,maaraangezienzijeveneens inChristus
gedooptzalworden,zalzij-hoewelopeenanderemanier-ééngeheel
wordenmetChristus.DegedachtevanRomeinen6:5staatookinRuth
3:7.Ruth(detoekomstige,gelovigegeneratievanIsraël)zalmetBoaz(de
HereJezusChristus)opstaan.

Ruth 3 : 8
8 En het geschiedde te middernacht, dat die man ver-

schrikte, en om zich greep; en ziet, een vrouw lag aan zijn 
voetdeksel.

Erstaatvertaald:"verschrikte,enomzichgreep".Hetwoordje"en"kan
vaakvertaaldwordenmet"namelijk"endatgeldtookvoorditvers,dat
beter vertaald kan worden met "verschrikte, namelijk greep om zich
heen". Boaz bewoog in zijn slaap en draaide zich om. Hij zag dat Ruth
aanzijnvoetenlag."Temiddernacht"wijstopdetijdvanhetoordeel.Te
middernachtwerdendeeerstgeborenenvanEgyptegedood.(Exodus12
:28-30)Dit iseenbeeldvanhetoordeeldatoverdewereldzalkomen.
"Te middernacht" wordt de Heer geprezen en loofde David de rechten
Zijn gerechtigheid. (Job 34 : 19, 20) "Te middernacht" zal de Bruidegom
komen.Ditwijstopdevolgendebedeling,wanneerdeBruidegom-de
HereJezusChristus-Zijnkoninkrijkopaardezaloprichten.(Matthéüs25
:3-6)PaulusenSilaszatenindegevangenis.Temiddernachtloofdenzij
deHeermetlofzangen.(Handelingen16:23-25)

Ruth 3 : 9
9 En hij zeide: Wie zijt gij? En zij zeide: Ik ben Ruth, uw 

dienstmaagd, breid dan uw vleugel uit over uw dienst-
maagd, want gij zijt de losser.

"Dienstmaagd"ishetzelfdeals"slavin".Ruthsteldezichtendienstevan
Boaz.Zijonderwierpzichaanhem.IndetoekomstzalIsraëlzichaande

Heeronderwerpen.DedienstmaagdiseentypevanhetoudeIsraël.Jezus
zegttotIsraëlin:

Johannes 8 : 30-34
30 Als Hij deze dingen sprak, geloofden velen in Hem.
31 Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Indien 

gijlieden in Mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk Mijn dis-
cipelen;

32 En zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrij-
maken.

33 Zij antwoordden Hem: Wij zijn Abrahams zaad, en heb-
ben nooit iemand gediend; hoe zegt Gij dan: Gij zult vrij 
worden?

34 Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Een 
ieder, die de zonde doet, is een dienstknecht der zonde.

DeHeerzeidatIsraëlinslavernijwas.Israëlwasongehoorzaamenleefde
inzonde.Iemanddieinzondeleeft,isnietvrij.Eenzondaarmoetvrijge-
maakt wórden. Israël moest ook vrijgemaakt worden, maar wilde niet.
"Breiddanuvleugeluit"wilzeggendatRuthaanBoazomontferming
vroeg.RuthnamhaartoevluchttotdevleugelsvanBoaz.Vleugelsbeel-
denbescherminguit.(Ruth2:12)VleugelswordenindeBijbelhetmeest
genoemdinverbandmetafgoden.Devleugelenzijnindatverbandeen
beeld van de bescherming van de afgoden. In het verleden, gedurende
devorige/vierdebedeling,wildeIsraëlzichnietonderdevleugelsvande
HEEREvergaderen.(Matthéüs23:34-39)HierinRuth3:9verteldeRuth
wiezijwas.BovendienzeizijwieBoazwas,namelijk:"Gijzijtdelosser."
Ruthkwamtotaanvaardingvanhaarlosser.DitishetbeeldvanIsraëldat
indetoekomsttotaanvaardingvanhaarMessias(Verlosser)zalkomen.

Ruth 3 : 10
10 En hij zeide: Gezegend zijt gij den HEERE, mijn dochter! 

Gij hebt deze uw laatste weldadigheid beter gemaakt dan 
de eerste, dewijl gij geen jonge gezellen zijt nagegaan, 
hetzij arm of rijk.

Boaz noemde Ruth "mijne dochter". In de toekomst zal de Heer Israël
"dochterSion"noemen.(Jesaja62:10,11;Zacharia2:8-10)Boazsprakvan
deeersteendelaatsteweldadigheidvanRuth.Deeersteweldadigheid
wasdatRuthbijBoazopdeakkerkwamomarentelezen.Delaatstewel-
dadigheidwasdatRuthbijBoazopdedorsvloerkwamenhemalslosser
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aanvaardde.Delaatsteweldadigheidwasbéterdandeeerste.Hiermee
wordtbedoelddathettweede(nieuwe)verbondbéterisdanheteerste
(oude)verbond.DeeersteweldadigheidishetkoningshuisvanDavidals
oudeschepping.DelaatsteweldadigheidishetkoningschapvandeZone
Davids(Christus)alsEerstelingvaneennieuweschepping.

Jesaja 55 : 1-4
1 O alle gij dorstigen! komt tot de wateren, en gij, die geen 

geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld, 
en zonder prijs, wijn en melk!

2 Waarom weegt gijlieden geld uit voor hetgeen geen 
brood is, en uw arbeid voor hetgeen niet verzadige kan? 
Hoort aandachtiglijk naar Mij, en eet het goede, en laat 
uw ziel in vettigheid zich verlustigen.

3 Neigt uw oor, en komt tot Mij, hoort en uw ziel zal leven; 
want Ik zal met u een eeuwig verbond maken, en u geven 
de gewisse weldadigheden van David.

4 Ziet, Ik heb hem tot een getuige der volken gegeven, een 
vorst en gebieder der volken.

DeweldadighedenvankoningDavidwarennietgewis(getrouw).David
stierfenmethetkoningshuisliephetslechtaf.Delaatsteweldadigheid
isdeweldadigheidvandeZoneDavids.Dezeweldadigheid isgetrouw.
"Getrouw"wilzeggendathetblijvendis.

Handelingen 13 : 25-30, 34
25 Doch als Johannes den loop vervulde, zeide hij: Wien 

meent gijlieden, dat ik ben? Ik ben de Christus niet; maar 
ziet, Hij komt na mij, Wien ik niet waardig ben de schoe-
nen Zijner voeten te ontbinden.

26 Mannen broeders, kinderen van het geslacht Abrahams, 
en die onder u God vrezen, tot u is het woord dezer zalig-
heid gezonden.

27 Want die te Jeruzalem wonen, en hun oversten, Dezen 
niet kennende, hebben ook de stemmen der profeten, die 
op elken sabbat dag gelezen worden, Hem veroordelende, 
vervuld;

28 En geen oorzaak des doods vindende, hebben zij van 
Pilatus begeerd, dat Hij zou gedood worden.

29  En als zij alles volbracht hadden, wat van Hem geschreven 
was, namen zij Hem af van het hout, en legden Hem in 
het graf.

30 Maar God heeft Hem uit de doden opgewekt;

34 En dat Hij Hem uit de doden heeft opgewekt, alzo dat 
Hij niet meer zal tot verderving keren, heeft Hij aldus 
gezegd: Ik zal ulieden de weldadigheden Davids geven, 
die getrouw zijn;

Handelingen13:34zegtdatJesaja55:3overdeopstandingvanChristus
spreekt. Christus stond op uit de dood en de dood heerst niet meer
overHem.Hij isgetrouw(blijvend)endaaromzijnZijnweldadigheden
getrouw. "Jonge gezellen" slaat waarschijnlijk op de afgoden. Ruth liep
geen andere goden (mannen) achterna; arm noch rijk. Zij diende geen
andere goden. Zij wilde de HEERE dienen en zij wendde zich tot Hem.
Afgodenzijn"mannen"tenopzichtevandevrouw"Israël".DéManisde
HEERE.DeManisdeVerlosservanIsraël.

Ruth 3 : 11
11 En nu, mijn dochter, vrees niet; al wat gij gezegd hebt, zal 

ik u doen; want de ganse stad mijns volks weet, dat gij 
een deugdelijke vrouw zijt.

BoazzeidatRuthniethoefdetevrezen.WanneerdeHeerZichopenbaart,
zegtHijook:"Vreesniet".Enkeleteksten:

Matthéüs 10 : 24-28
24 De discipel is niet boven den meester, noch de dienst-

knecht boven zijn heer.
25 Het zij den discipel genoeg, dat hij worde gelijk zijn mees-

ter, en de dienstknecht gelijk zijn heer. Indien zij den 
Heere des huizes Beëlzebul hebben geheten, hoeveel te 
meer Zijn huisgenoten!

26 Vreest dan hen niet; want er is niets bedekt, hetwelk niet 
zal ontdekt worden, en verborgen, hetwelk niet zal gewe-
ten worden.

27 Hetgeen Ik u zeg in de duisternis, zegt het in het licht; en 
hetgeen gij hoort in het oor, predikt dat op de daken.

28 En vreest u niet voor degenen, die het lichaam doden, en 
de ziel niet kunnen doden; maar vreest veel meer Hem, 
Die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel.
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Matthéüs 28 : 9, 10
9 En als zij heengingen, om Zijn discipelen te boodschappen, 

ziet, Jezus is haar ontmoet, zeggende: Weest gegroet! En zij, 
tot Hem komende, grepen Zijn voeten, en aanbaden Hem. 

10 Toen zeide Jezus tot haar: Vreest niet; gaat henen, bood-
schapt Mijn broederen, dat zij heengaan naar Galiléa, en 
aldaar zullen zij Mij zien.

Lukas 1 : 13, 30
13 Maar de engel zeide tot hem: Vrees niet, Zacharias! want 

uw gebed is verhoord, en uw vrouw Elizabet zal u een 
zoon baren, en gij zult zijn naam heten Johannes.

30 En de engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt 
genade bij God gevonden.

Lukas 2 : 10
10 En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik ver-

kondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal;

Johannes 12 : 15
15 Vrees niet, gij dochter Sions, zie, uw Koning komt, zit-

tende op het veulen ener ezelin.

Boaz zei dat hij alles zou doen wat Ruth gezegd heeft. Zo komen de
woordenvanNaómiviaRuthbijBoazterecht.EerstzeiNaómiwatRuth
moestdoen.RuthdeedalleswatNaómizei.DaarnadeedBoazalleswat
Ruth tot hem zei. Hetgeen Israël door de eeuwen heen overgeleverd
heeftgekregen,wasafkomstigvandeHEEREZelf. Israëlzaluiteindelijk
hetzelfdewoordtotdeHeerspreken.DeHeermaakteZichbekendalsde
Losser.HijsteldeZichvoorin:

Exodus 20 : 2
2 Ik ben de HEERE uw God, Die u uit Egypteland, uit het 

diensthuis, uitgeleid heb.

IndetoekomstzalIsraëltotdeHeerkomenenzeggen:"Wijzijninslaver-
nij.LeidtGijonsalstublieftuit.GijzijtdeLosser!"BoaznoemdeRuth"een
deugdelijkevrouw"."Deugdelijk"betekent"krachtig".Ruthwaskrachtig
in de HEERE. Wat wist Boaz van Ruth op grond waarvan hij haar een
deugdelijkevrouwnoemde?HijwistdatRuthtotdeGodvanIsraëlwas

gekomen.(Ruth2:12)Hijwistdatzijopzijnakkerarenkwamlezen.Ruth
wilde echter niet alleen de aren, maar ook Boaz zelf. Daarom noemde
Boazhaareendeugdelijkevrouw.DeHeernoemtIsraëleendeugdelijke
vrouw,alszijzichtotdeHeerbekeert.

Spreuken 31 : 10, 11
10 Aleph. Wie zal een deugdelijke huisvrouw vinden? Want 

haar waardij is verre boven de robijnen.
11 Beth. Het hart haars heren vertrouwt op haar, zodat hem 

geen goed zal ontbreken.

Ruth 3 : 12
12 Nu dan, wel is waar, dat ik een losser ben; maar er is nog 

een losser, nader dan ik.

WezoudenvanafRuth3:11verderkunnenlezenbijRuth4:13.Daarstaat
datBoazRuthtotvrouwnamendatRutheenzoonbaarde.Boazloste
RuthenRuthzorgdevooreenerfgenaam.Degeschiedenishadafgelopen
kunnenzijn,maarnukomtdecomplicatie. InRuth3 :12staatnamelijk
daternógeenanderelosserwas.Dezegeschiedeniskomtertussendoor.
Hetisdeonderbreking."Nader"wilzeggen"nogdichterbij".Dieandere
losserstondnógdichterbijRuth.Dieanderelosserwashetmééstnaaste
familielid. InRuth3:9zeiRuthtegenBoaz:"Gijzijtdelosser".Hetlijkt
danalsofergeenanderelosseris.Boazontkendedatnietmaarhijlichtte
hetwelnadertoe.Hijzei:"Hetiswaardatikdelosserben,maarerisnog
eenlosser,naderdanik."Vooronsdoetheterniettoedatereenandere
losserwasdienietwildelossen.Erwordtonsnietverteldwiedieandere
losser was. De naam is dus niet belangrijk.Toch wordt die andere los-
servermeld.Boazisdelosserwel,maarerwaséérsteenander.Daarop
ligtdeklemtoon.Hethoudtverbandmetdetypologie.Typologieishet
bestuderenvandeverborgenbetekenissenvandeSchrift.Deverborgen
betekenissen zijn dikwijls de belangrijkste betekenissen. Dit geldt óók
voorhetboekRuth.DeverborgenbetekenissenhoudenindeBijbelver-
bandmet"deverborgenheid".Dezeverborgenheidisgeopenbaarddoor
Zijnheiligeapostelenenprofeten.

Éfeze 3 : 2-6
2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade 

Gods, die mij gegeven is aan u;
3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze 

verborgenheid, (gelijk ik met weinige woorden te voren 
geschreven heb;
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4 Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn weten-
schap, in deze verborgenheid van Christus),

5 Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet 
is bekend gemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan Zijn 
heilige apostelen en profeten, door den Geest;

6 Namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen, en van 
hetzelfde lichaam, en mededeelgenoten Zijner belofte in 
Christus, door het Evangelie;

De verborgenheid houdt verband met de huidige/vijfde bedeling (de
bedelingdergenadeGods;Éfeze3:2)énmetdevolgende/zesdebede-
ling(debedelingvandevolheiddertijden;Éfeze1:10).Deverborgenheid
isdetijdwaarinJezusChristusdeKoningvanhetkoninkrijkderhemelen
is.ChristusenZijnkoninkrijkzijngedurendedevijfdebedelingverborgen.
GedurendedezesdebedelingwordtZijnkoninkrijklangzaammaarzeker
geopenbaard.Deverborgenheidis-indeheilshistorie-deperiodetussen
hetlijden,datopChristuskomenzouendeheerlijkheiddaarna.(1Petrus
1:11)Dezeverborgenheidwasvanvóórdenederwerping(grondlegging)
derwereldbekend.HetwaseenonderdeelvanGodsplan,maarhetwerd
nietrechtstreeksgeopenbaard.GodheeftdeverborgenheidaanPaulus
geopenbaard.HetblijktdatdezeverborgenheidindeSchriftverborgen
was via de methode van de typologie. Letterlijke geschiedenissen blij-
keneenverborgenbetekenis tehebben.Typologiegaatoververborgen
dingen.EenvoorbeelddaarvanvindenweinMatthéüs13.DeHereJezus
sprakingelijkenissen.Gelijkenissenzijnverhalen,waarinuitsluitendover
geestelijke (overdrachtelijke, typologische)dingengesprokenwordt.De
discipelenvroegendeHereJezuswaaromHijingelijkenissensprak.

Matthéüs 13 : 3, 10-15
3 En Hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen, zeg-

gende: ...

10 En de discipelen tot Hem komende, zeiden tot Hem: 
Waarom spreekt Gij tot hen door gelijkenissen?

11 En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Omdat het u (de dis-
cipelen) gegeven is, de verborgenheden van het Koninkrijk 
der hemelen te weten, maar dien (de schare, het joodse volk) 
is het niet gegeven.

12 Want wie heeft, dien zal gegeven worden, en hij zal 
overvloediglijk hebben; maar wie niet heeft, van dien zal 
genomen worden, ook dat hij heeft.

13 Daarom spreek Ik tot hen door gelijkenissen, omdat 

zij ziende niet zien, en horende niet horen, noch ook           
verstaan.

14 En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: 
Met het gehoor zult gij horen, en geenszins verstaan; en 
ziende zult gij zien, en geenszins bemerken.

15 Want het hart dezes volks is dik geworden, en zij hebben 
met de oren zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben zij 
toegedaan; opdat zij niet te eniger tijd met de ogen zou-
den zien, en met de oren horen, en met het hart verstaan, 
en zich bekeren, en Ik hen geneze.

De Here Jezus zei dat de verborgenheden voor de gelovigen bestemd
zijn;nietvoordeongelovigen.Degelijkenissenwordenniétgebruiktom
iets duidelijk te maken. Een gelijkenis verbergt de waarheid. Wanneer
wijdeWaarheidhebbenlerenverstaan,herkennenwijdieWaarheidook
indeoudtestamentischegeschriften.Datiseenbevestigingvanhetfeit
dat de verborgenheid in voorgaande eeuwen bekend was bij God. De
verborgenheid komt tot uitdrukking in ZijnWoord. Het kost ons soms
watmoeiteomdieverborgenheidterugtevinden.VanafRuth3:12gaat
hetnadrukkelijkoverietsdatverborgenis.Deanderelosserisdegrote
onbekende. Het gaat om een verborgen aangelegenheid. Ten eerste
wordtBoazalsdelosseraangekondigd.Tentweedeisersprakevaneen
verborgenverlosser.Tenderdekomtdegeopenbaardelosser.DatisBoaz.
Hijwasaleerdertentoneleverschenen.Hijzoude"oude"Boazgenoemd
kunnenworden.

Ruth 3 : 13
13 Blijf dezen nacht over; voorts in den morgen zal het         

geschieden, indien hij u lost, goed, laat hem lossen; 
maar indien het hem niet lust u te lossen, zo zal ik u los-
sen, zo waarachtig als de HEERE leeft; leg u neder tot den 
morgen toe.

DenachtwaarinRuthenBoaznederlageniseentypevandezaterdag(de
sabbat).DezaterdagisdetijdwaarindeHereJezusinhetgrafrustte.De
HereJezusstierfopvrijdag.OpzaterdaglagHijinhetgraf.Opzondag(de
eerstedagderweek)stondHijop.NaómizochtrustvoorRuth.Dienacht
vond Ruth rust bij Boaz. Zij vond rust tijdens het slapen. Slapen staat
modelvoordedood.Alleendoortestervenvindtmenrust.Wijhebben
rustgevonden,omdatwijmetChristusgestorvenzijn.
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TerwijlBoaz tegenRuthsprak,noemdehijdeNaamvan Jehovah.Ruth
moestwachtentotdemorgen.Danzoudelossinggeregeldworden.

Ruth 3 : 14
14 Alzo lag zij neder aan zijn voetdeksel tot den morgen toe; 

en zij stond op, eer dat de één den ander kennen kon; 
want hij zeide: Het worde niet bekend, dat een vrouw op 
den dorsvloer gekomen is.

Indezevertalingstaat "zij stondop". Ineenanderevertalingstaat "hij
stondop". IndeNBG-vertalingstaat: "enstondop" (zonderpersoonlijk
voornaamwoord). In de Hebreeuwse grondtekst staat geen persoonlijk
voornaamwoord.Uithetzinsverbandmoetblijkenwelkpersoonlijkvoor-
naamwoord gebruikt moet worden.Wanneer uit het zinsverband niet
blijktdathetomeenvrouwgaat,gebruiktmeninonzetaalinprincipe
hetmannelijkpersoonlijkvoornaamwoord.Inditversmaakthetnietuit
ofer"hij"of"zij"staat.Hetgaatinvers14omdetypologie.BoazenRuth
stondenbeidenop.

Romeinen 6 : 4, 5 
4  Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den 

dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt 
is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwig-
heid des levens wandelen zouden.

5 Want indien wij met Hem één plant geworden zijn in de 
gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de 
gelijkmaking Zijner opstanding;

"Opstaan" heeft betrekking op de "opstanding". De opstanding vindt
‘smorgensvroegplaats.Wanneer indeBijbelde term"vroegopstaan"
wordtgebruikt,isdat(vaak)eenheenwijzingnaardeopstandingvande
HereJezusChristus,evenalsdeterm"dederdedag".

Jozua 3 : 1, 2
1  Jozua dan maakte zich des morgens vroeg op, en zij reis-

den van Sittim, en kwamen tot aan de Jordaan, hij en 
al de kinderen Israëls; en zij vernachtten aldaar, eer zij 
overtrokken.

2  En het geschiedde, dat de ambtlieden, op het einde van 
drie dagen, door het midden des legers gingen;

Jozua (Hebreeuws: Jehoshuah/Jezus) stond vroeg op. De Here Jezus
Christusstondvroegindemorgenopuithetgraf.Boaziseentypevan
Christus,Die-alsEerstelingvanhetnieuweverbond-opstond.Boazis
indezegeschiedenisdeeerstelingvanhethuwelijksverbond.Ruthiseen
type van de eerstelingen van het volk Israël (het gelovig overblijfsel in
detoekomst),die"inChristus"zullenzijn."Eerdatdeééndeanderken-
nen kon" wil zeggen dat de één de ander niet zou kennen (bekennen).
HetwasweldebedoelingdatRuthenBoazelkaarzouden"kennen".Dat
"kennen"zouwachten totRuth4 : 13.Hethuwelijk is indeBijbelgeen
papierenaangelegenheid.Hethuwelijkbegintophetmomentdatmen
gemeenschap met elkaar heeft. In de Bijbel is het huwelijk méér dan
vleselijkegemeenschap.Omdathethuwelijkookeenzakelijkeaangele-
genheidis,moetheteveneensviadewetgeregeldworden.

Genesis 24 : 61-67
61 En Rebekka maakte zich op met haar jonge dochteren, en 

zij reden op kemelen, en volgden den man; en die knecht 
nam Rebekka, en toog heen.

62 Izak nu kwam, van daar men komt tot den put Lachai-
roi; en hij woonde in het zuiderland.

63 En Izak was uitgegaan om te bidden in het veld, tegen het 
naken van den avond; en hij hief zijn ogen op en zag toe, 
en ziet, de kemelen kwamen!

64 Rebekka hief ook haar ogen op, en zij zag Izak; en zij viel 
van den kemel af.

65 En zij zeide tot den knecht: Wie is die man, die ons in het 
veld tegemoet wandet? En de knecht zeide: Dat is mijn 
heer! Toen nam zij den sluier, en bedekte zich.

66 En de knecht vertelde aan Izak al de zaken, die hij gedaan 
had.

67 En Izak bracht haar in de tent van zijn moeder Sara; en hij 
nam Rebekka, en zij werd hem ter vrouw, en hij had haar 
lief. Alzo werd Izak getroost na zijner moeders dood. 

Rebekka en Izak gingen niet eerst naar de burgerlijke stand. Izak nam
Rebekka en zij werd hem ter vrouw en hij had haar lief. De burgerlijke
standisernietopdatwijvoordewetzoudenkunnentrouwen.Eenhuwe-
lijkkanookbijeennotarisgeslotenworden.Ermoetnamelijkeenakte
zijn.Indepraktijkstaptmennaardenotarisomdehuwelijksvoorwaar-
denteregelen.Dehuwelijksovereenkomsthoortbijdewetgeregeldte
worden.Dewetbepaaltderechtenendeplichtendiementenopzichte
vanelkaarheeft.Devrouwisaandemanverbondendoordewet.
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Romeinen 7 : 1-4
1 Weet gij niet, broeders! (want ik spreek tot degenen, die 

de wet verstaan) dat de wet heerst over den mens, zo lan-
gen tijd als hij leeft?

2 Want een vrouw, die onder den man staat, is aan den le-
venden man verbonden door de wet; maar indien de man 
gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans.

3 Daarom dan, indien zij eens anderen mans wordt, terwijl 
de man leeft, zo zal zij een overspeelster genaamd wor-
den; maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de 
wet, alzo dat zij geen overspeelster is, als zij eens anderen 
mans wordt.

4 Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door 
het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens 
Anderen, namelijk Desgenen, Die van de doden opgewekt 
is, opdat wij Gode vruchten dragen zouden.

Deredenvoorhet"elkaarnietkennen"iseentypologischereden.Inde
nacht sliepen Boaz en Ruth bij elkaar, maar zij hadden geen gemeen-
schap met elkaar. Zij waren bij elkaar (één plant met elkaar), maar de
éénwording had een zekere begrenzing.Toen het morgen werd, stond
Boazopvoordatergemeenschapplaatshad.Boazhadgezegddateerst
de lossing geregeld moest worden. Pas wanneer vaststond dat Boaz
degenezouzijndieRuthzoulossen,konhethuwelijkplaatsvinden.Tot
zolangmoestRuthwachten."Hetwordenietbekend,dateenvrouwop
dedorsvloergekomenis"wilzeggendathetverborgenmoestblijvendat
ereenvrouwopdedorsvloerwasgeweest.InhetHebreeuwsstaater"de
vrouw". De vrouw - Ruth - staat voor Israël. De verborgenheden zullen
later pas geopenbaard worden. Dat geldt voor de opgewekte Christus.
Datgeldteveneensvoorhetnieuweverbondenvoorhetkoninkrijk.Dit
alleszalvoorIsraëlverborgenblijventothetmomentdatzijtotgeloof
inhaarMessiaskomt.

Ruth 3 : 15
15 Voorts zeide hij: Lang den sluier, die op u is, en houd dien; 

en zij hield hem; en hij mat zes maten gerst, en legde ze op 
haar; daarna ging hij in de stad.

"Voortszeidehij" is inhetHebreeuwsletterlijk: "Enhijzeide". "Langen"
betekentinditgeval"aanreiken"of"aangeven"."Houden"betekenthier
"omhooghouden"of"vasthouden".

RuthkwamtotBoazenBoazzei:"Doejesluiermaaraf".RuthmoestBoaz
haarsluieraanreikenenzijmoesthemomhooghouden.Desluierwerd
gebruikt om te ontvangen. Zolang Ruth de sluier op haar hoofd hield,
konzijnietsontvangen.Toenzijdesluierafdeed,konzijontvangen.Boaz
vuldedesluiermetzesmatengerst."Gerst"spreektvanhetkoningschap.
Hetgetal"zes"ishetgetalvandemens.Hetisspecifiekhetgetalvande
Zoondesmensen,deHereJezusChristus.Demenswerdopdezesdedag
geschapenomdeaardeteonderwerpenenoverhaarteheersen.Inde
volgende/zesdebedelingzalde laatsteAdamkomenenZijnkoninkrijk
overdegeheleaardeoprichten.DanzalHijoverdeheleaarderegeren.
Zesmatengerstsprekendusvanhetkoningschapvandeuiteindelijke
Verlosser,deHereJezusChristus.Boazvuldedesluiermetgerstenlegde
deze vervolgens op Ruth.Waarschijnlijk legde hij de gevulde sluier op
haarschouders.Ditbetekentdatdeheerschappijophaarwerdgelegd.
Deheerschappijwordtnamelijkopdeschoudergedragen.

Jesaja 9 : 1-5
1 Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot licht 

zien; degenen, die wonen in het land van de schaduw des 
doods, over dezelve zal een licht schijnen.

2 Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar Gij hebt de blijd-
schap niet groot gemaakt; zij zullen nochtans blijde wezen 
voor Uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in den oogst, 
gelijk men verheugd is, wanneer men de buit uitdeelt. 

3 Want het juk van hun last, en den stok hunner schouders, 
en den staf desgenen, die hen dreef, hebt Gij verbroken, 
gelijk ten dage der Midianieten;

4 Toen de ganse strijd dergenen, die streden, met gedruis 
geschiedde, en de klederen in het bloed gewenteld en 
verbrand werden, tot een voedsel des vuurs.

5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, 
en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt 
Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeu-
wigheid, Vredevorst;

WiemetChristusisgestorven,begravenenopgestaan,zalmetChristus
delen in Zijn heerlijkheid. Dit geldt nu reeds voor de Gemeente, maar
-zoalsuitJesaja9blijkt-zalhetintetoekomstóókvoorIsraëlgelden.
OokIsraëlzaldeleninZijn(aardse)koninkrijk."Desluierafdoen"iseen
beeldvanhetinwerkingtredenvanhetnieuweverbond.Debedekking
wordtdannamelijkweggenomen.In2Korinthe3maaktPauluseenver-
gelijkingtussenhetoudeenhetnieuweverbond.
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2 Korinthe 3 : 1-8
1 Beginnen wij onszelven wederom u aan te prijzen? Of 

behoeven wij ook, gelijk sommigen, brieven van voor-
schrijving aan u, of brieven van voorschrijving van u?

2 Gijlieden zijt onze brief, geschreven in onze harten, 
bekend en gelezen van alle mensen.

3 Als die openbaar zijt geworden, dat gij een brief van 
Christus zijt, en door onzen dienst bereid, die geschreven 
is niet met inkt, maar door den Geest des levenden Gods, 
niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen des harten.

4 En zodanig een vertrouwen hebben wij door Christus bij 
God.

5 Niet dat wij van onszelven bekwaam zijn iets te denken, 
als uit onszelven; maar onze bekwaamheid is uit God;

6 Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn dienaars 
des Nieuwen Testaments, niet der letter, maar des Geestes; 
want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.

7 En indien de bediening des doods in letteren bestaande, en 
in stenen ingedrukt, in heerlijkheid is geweest, alzo dat 
de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes niet kon-
den sterk aanzien, om de heerlijkheid zijns aangezichts, 
die te niet gedaan zou worden.

8 Hoe zal niet veel meer de bediening des Geestes in heer-
lijkheid zijn?

"Vlezentafelendesharten"wilzeggen:"vlezentafelen,namelijkharten".
Ditversisaangehaalduit:

Jeremia 31 : 31-34
31 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik met het 

huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw ver-
bond zal maken;

32 Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt 
heb, ten dage als Ik hun hand aangreep, om hen uit 
Egypteland uit te voeren, welk Mijn verbond zij vernie-
tigd hebben, hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt de 
HEERE;

33 Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis 
van Israël maken zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet 
in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; 
en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een 
volk zijn.

34 En zij zullen niet meer, een ieder zijn naaste, en een 
ieder zijn broeder, leren, zeggende: Kent den HEERE! 
want zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste af 
tot hun grootste toe, spreekt de HEERE; want Ik zal hun 
ongerechtigheid vergeven, en hunner zonden niet meer 
gedenken.

In Jeremia 31 gaat het over een nieuw verbond ter vervanging van het
oude verbond. Het werd in de eerste plaats aan Israël beloofd. De wet
zaldannietopstenentafelengeschrevenworden,zoalsonderhetoude
verbond der wet, maar het zal op vlezen tafelen geschreven worden,
namelijkinhethart.HetnieuweverbondzaldoordeGeestvanGodin
deharten(hetbinnenste)dermensenzijn.Pauluswaseendienaarvan
hetnieuwetestament(verbond).Hetnieuweverbondmaaktlevend.Het
oudeverbond-datderwet-was"letter".Deletterisdewet;opstenen
tafelen geschreven. De letter - de wet - doodt. Daarom heet het oude
verbond"eenbedieningdesdoods".Dewetveroordeeldedemenstotde
dood.Debedieningvanhetoudeverbondwasinheerlijkheid,wanthet
oudeverbondspreektoverhetwerkdatdoordeHereJezusChristustot
standzou/zalwordengebracht.DebedieningdesGeestesheeftechter
eenveelgrotereheerlijkheid.

2 Korinthe 3 : 10-18
10  Want ook het verheerlijkte is zelfs niet verheerlijkt in 

dezen dele, ten aanzien van deze uitnemende heerlijkheid.
11  Want indien hetgeen te niet gedaan wordt, in heerlijk-

heid was, veel meer is, hetgeen blijft, in heerlijkheid.
12 Dewijl wij dan zodanige hoop hebben, zo gebruiken wij 

vele vrijmoedigheid in het spreken;
13 En doen niet gelijkerwijs Mozes, die een deksel op zijn aan-

gezicht legde, opdat de kinderen Israëls niet zouden sterk 
zien op het einde van hetgeen te niet gedaan wordt.

14 Maar hun zinnen zijn verhard geworden; want tot op 
den dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen des 
Ouden Testaments, zonder ontdekt te worden, hetwelk 
door Christus te niet gedaan wordt.

15 Maar tot den huidigen dag toe, wanneer Mozes gelezen 
wordt, ligt een deksel op hun hart.

16 Doch zo wanneer het tot den Heere zal bekeerd zijn, zo 
wordt het deksel weggenomen.

17 De Heere nu is de Geest; en waar de Geest des Heeren is, 
aldaar is vrijheid.
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18 En wij allen, met ongedekten aangezichte de heerlijkheid 
des Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden 
naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijk-
heid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest.

Eendekselkomtovereenmeteensluier.Mozesbedektezijnaangezicht
met een sluier, omdat zijn gezicht te veel straalde. Men kon niet tegen
hetlichtvanMozes’stralendegezicht."Hetzelfdedeksel"ishetdekseldat
Mozesvoorzijnaangezichthad."Zonderontdektteworden"wilzeggen
datdebedekkingnietwerdweggenomen.Ookvandaagdedag ligtdie
bedekkingnogoverhetgezichtvanelkeongelovige/religieuze Israëliet.
Men leest en bestudeert de Schriften, maar men blijft verblind. Men
houdtdesluieropendaaromishetWoordvanGodbedekt.Desluier(het
deksel) wordt door Christus teniet gedaan. Wanneer Israël zich tot de
Heerbekeert,zaldesluierverdwijnen.(vers16)ZodraIsraëlzichtothaar
Verlosserbekeert,wordtdebedekkingweggenomen.ToenRuthtotBoaz
kwam, moest zij haar sluier afdoen. Zo kon zij de zegeningen van haar
losserontvangen.Vers18b:"...vanheerlijkheidtotheerlijkheid...".Datwil
zeggen"vandeheerlijkheidvanhetoudeverbondtotdeheerlijkheidvan
hetnieuweverbond".DitgeldtuiteraardmetnamevoorhetvolkIsraël,
wantzijwerdimmersoorspronkelijkonderhetoudeverbondgeplaatst.

1 Korinthe 11 : 3-7
3 Doch ik wil, dat gij weet, dat Christus het Hoofd is eens 

iederen mans, en de man het hoofd der vrouw, en God 
het Hoofd van Christus.

4 Een ieder man, die bidt of profeteert, hebbende iets op het 
hoofd, die onteert zijn eigen hoofd;

5 Maar een iedere vrouw, die bidt of profeteert met onge-
dekten hoofde, onteert haar eigen hoofd; want het is een 
en hetzelfde, alsof haar het haar afgesneden ware.

6 Want indien een vrouw niet gedekt is, dat zij ook gescho-
ren worde; maar indien het lelijk is voor een vrouw 
geschoren te zijn, of het haar afgesneden te hebben, dat 
zij zich dekke.

7 Want de man moet het hoofd niet dekken, overmits hij 
het beeld en de heerlijkheid Gods is; maar de vrouw is de 
heerlijkheid des mans.

Eengelovigemanbehoort,wanneerhijtotdeHeerkomt,geenhoofddek-
seltedragen.Hetgaatin1Korinthe11nietoverdevrouwdieeenhoofd-

dekselopzoumoetenzetten.Hetgaatoverdemandiezijnhoofddeksel
af moet zetten! De bedekking is namelijk door Christus, de (Ver)losser
weggenomen.

Ruth 3 : 16
16 Zij nu kwam tot haar schoonmoeder, dewelke zeide: Wie 

zijt gij, mijn dochter? En zij verhaalde haar alles, wat die 
man haar gedaan had.

"Zijnukwam"dientvertaaldtewordenmet"Enzijkwam".Met"Wiezijt
gij"vraagtNaómieigenlijk:"Hoeishetgegaan?"of"Watisergebeurd?".
Ruthverteldehaarwaterallemaalwasgebeurd.

Ruth 3 : 17
17 Ook zeide zij: Deze zes maten gerst heeft hij mij gegeven; 

want hij zeide tot mij: Kom niet ledig tot uw schoon-
moeder.

Hoewelallesgeregeldwas,wasRuthnognietgelost.Omdatdelossing
inprincipegeregeldwas,kreegRuthdezezesmatengerstmee.Diezijn
eenbeeldvandezegeningendiezenogzouontvangen.Detoekomstige,
gelovigegeneratievanIsraël,waarvanRutheentypeis,ontvangtzege-
ningen die de gehele geschiedenis door aan het volk (waarvan Naómi
eenbeeldis)warenbeloofd;opgrondvangeloof!DaaromwerdRuthmet
degerstnaarNaómigestuurd.Degerstheeftmethetkoningschapen
methetkoninkrijktemaken.Hetbeërvenvanhetkoninkrijkwas/isvoor
Israëlbestemd.DatwerdalbijdeuittochtuitEgyptegezegd.

Exodus 19 : 1-6
1 In de derde maand, na het uittrekken der kinderen Israëls 

uit Egypteland, ten zelfden dage kwamen zij in de woes-
tijn Sinaï.

2 Want zij togen uit Rafidim, en kwamen in de woestijn 
Sinaï, en zij legerden zich in de woestijn; Israël nu legerde 
zich aldaar tegenover dien berg.

3 En Mozes klom op tot God. En de HEERE riep tot hem van 
den berg, zeggende: Aldus zult gij tot het huis van Jakob 
spreken, en den kinderen Israëls verkondigen:

4 Gijlieden hebt gezien, wat Ik den Egyptenaren gedaan 
heb; hoe k u op vleugelen der arenden gedragen, en u tot 
Mij gebracht heb.
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5 Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult gehoorza-
men, en Mijn verbond houden, zo zult gij Mijn eigendom 
zijn uit alle volken, want de ganse aarde is Mijn;

6 En gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk, en een heilig 
volk zijn. Dit zijn de woorden, die gij tot de kinderen 
Israëls spreken zult.

Israël beërfde deze belofte niet, omdat zij de stem van de HEERE niet
gehoorzaamwas.EenlateregeneratievanIsraëlerfthetkoninkrijkdaad-
werkelijk;opgrondvangeloof!

Ruth 3 : 18
18 Toen zeide zij: Zit stil, mijn dochter, totdat gij weet, hoe de 

zaak zal vallen; want die man zal niet rusten, tenzij dat hij 
heden deze zaak voleind hebbe.

HiersprakNaómitotRuth.IndevoorgaandeverzensprakBoaztotRuth.
Ruthdeedsteedswathaargezegdwerd.NuzeiNaómi:"Zit,mijndoch-
ter".Hetgaatomhet"zitten".TegenChristuswordtgezegdin:

Psalm 110 : 1
1 Een psalm van David. De HEERE heeft tot mijn Heere 

gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijan-
den gezet zal hebben tot een voetbank Uwer voeten.

Kolossenzen 3 : 1
1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de 

dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de 
rechter hand Gods.

"Zitten" duidt op een situatie van rust. Zitten en rusten zijn synonieme
begrippen. Zitten betekent ook "ophouden met werken". God rustte op
de zevende dag. God hield toen op met werken. Zitten is geen situatie
vanledigheid."Hoedezaakzalvallen"betekent"hoedezaakterechtzal
komen".Boazzounualhetwerkdoen.Hijzounietrustentotdatdezaak
voleindwas.Ditishetevangelie!Israël,datzichtotdeHeerwendt,wordt
geacht te gaan zitten. Israël moet wachten op wat in de toekomst zal
gebeuren.DelossingvanIsraëlvondnietplaatsbijdedoodenopstanding
vandeHereJezus,omdathetvolkniettotgeloofinhaarMessiaskwam.
Hetvolkwachtnogopdetoekomstige(ver)lossing.Delossingstaatvast.

Het zál gebeuren op grond van hetgeen in het verleden door de Here
JezusChristusvolbrachtis.Hetzálgebeurenopgrondvanhetgeen(over-
drachtelijk)opdedorsvloerisgebeurd.DelossingvanIsraëlvindtplaats
opgrondvandedoodenopstandingvandeHereJezusChristus.

5. Ruth 4
Ruth 4 : 1

1 En Boaz ging op in de poort, en zette zich aldaar en ziet, 
de losser, van welken Boaz gesproken had, ging voorbij; zo 
zeide hij: Wijk herwaarts, zet u hier, gij, zulk één! En hij 
week derwaarts, en zette zich.

Ruth4:1begintmet:"EnBoazgingopindepoort,..."."Opgaan"istypolo-
gievoor"naardehemelgaan".DeLosser,deHereJezusChristus,gingnaar
dehemel.DitversspreektdusoverdehemelvaartvandeHeer.Depositie
indepoortkomtovereenmetdepositieindehemel,aanderechterhand
Gods.Depoortisdeplaatsvandeheerschappij."Poort"isdevertalingvan
hetHebreeuwse"sa’ar".Ditkanookmet"haar"wordenvertaald.Wanneer
wijeenaarvangerstbekijken,danvaltdirectopdaterlangeharenopde
korrel zitten; dit in tegenstelling tot tarwe, dat geen haar heeft. "Haar"
wijst,evenalsdepoort,opheerschappij,opmacht.Hetbestevoorbeeld
hiervan vinden wij bij Simson.Toen hij zijn haar kwijtraakte, verdween
zijnmachtenkracht."Gerst"enpoortsprekenbeideoverheerschappij.In
depoortwerd"recht"gesproken.Depoortisdeplaatswaarvanoudsher
het stadsbestuur zetelde. Door de aanwezigheid van de poort werd de
stadgeregeerd.Eenstadwerdomgevendooreenmuur,metdaarineen
poort.Menhoefdeslechtsdepoorttebewaken,danhadmendehelestad
ondercontrole.Depoortishiereentypevandehemel.Dehemeliseen
hogeplaats.Vanwaaruitgeregeerdwordt,isbijvoorkeureenhogeplaats
(eenberg).Boazgingnaardepoort,wantindepoortmoestallesgeregeld
worden.Wehebbennudrieherkenningspuntengevonden:

* Boazlagnederopdedorsvloer.(Ruth3:7)Ditiseenbeeldvande
doodvandeHereJezus.

* Boazstondopindemorgen.(Ruth3:14)Ditiseenbeeldvande
opstandingvandeHereJezus.

* Boazgingopindepoort.(Ruth4:1)Ditiseenbeeldvandehemel-
vaartvandeHereJezus.
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TypologischgezienzijnweinRuth4:1aangekomenbijhetmomentvan
de hemelvaart. Op dat moment verborg Christus Zich voor de wereld,
maarspeciaalvoorIsraël.Boazgingindepoortzitten.Hijiseentypevan
Christus,Dietenhemelvoerendaarisgezetenaanderechterhandder
Majesteitindehoogstehemelen.

Hebreeën 1 : 1-3
1 God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vade-

ren gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze 
laatst dagen tot ons gespoken door den Zoon.

2 Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, 
door Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft;

3 Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, 
en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, en alle 
dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat 
Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te 
weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechter hand der 
Majesteit in de hoogste hemelen;

DitzelfdevindenwijopveleplaatseninhetNieuweTestament.(o.a.Éfeze
1:20,21)HetwerdreedsinhetOudeTestamentaangekondigd.

Psalm 110 : 1-5
1 Een psalm van David. De HEERE heeft tot mijn Heere 

gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijan-
den gezet zal hebben tot een voetbank Uwer voeten.

2 De HEERE zal den scepter Uwer sterkte zenden uit Sion, 
zeggende: Heers in het midden Uwer vijanden.

3 Uw volk zal zeer gewillig zijn op den dag Uwer heir-
kracht, in heilig sieraad; uit de baarmoeder des dageraads 
zal U de dauw Uwer jeugd zijn.

4 De HEERE heeft gezworen, en het zal Hem niet berou-
wen: Gij zijt Priester in eeuwigheid, naar de ordening van 
Melchizédek.

5 De HEERE is aan Uw rechterhand; Hij zal koningen ver-
slaan ten dage Zijns toorns.

DezeverzenzijneenprofetieoverdehemelvaartvanChristus.Depsalm
geeftdepositievanChristusaan.Dieis ingegaaninhetbinnenstevan
hetvoorhangsel.(Hebreeën6:19,20)"Boazgingopindepoortenzette
zich aldaar" betekent typologisch: "De Here Jezus Christus voer op ten

hemelenzetteZichopdetroon".Ditisdesituatieaanhetbeginvande
huidige/vijfdebedeling.Deuitdrukking"...enziet,delosser,vanwelken
Boaz gesproken had, ging voorbij; ..." zou erop kunnen wijzen dat de
andere losser bij toeval voorbijkwam.Wij weten niet waarom hij daar
voorbijkwam.Wijkennendeze losser,omdatBoazoverhemgesproken
heeft.(Ruth3:12)Verderwetenwijniets.Boazvroegdeanderelosserom
af tewijkenvanderoutediehijging."Gijzulkéén" isdevertalingvan
deHebreeuwseuitdrukking"plonialmoni".Dat isnietdenaamvande
anderelosser.Hijblijftdeonbekende.Wijkennenzijnidentiteitniet.Wij
kennenalleenBoaz.Dezelosserwasduseenzekeriemand.Dezenaam-
lozelosserwasookeenbroervanElimélech.Ditvindenwein:

Ruth 4 : 3
3 Toen zeide hij (Boaz) tot dien losser: Het stuk lands, dat van 

onzen broeder Elimélech was, heeft Naómi, die uit der 
Moabieten land wedergekomen is, verkocht;

VanuitRuthkomenwijmetdevraagwieisdeanderelosseris.Historisch
gezien was de onbekende losser de oudere broer van Boaz. Hij was
daaroméérderdanBoazgerechtigdomtelossen.Hijkwamalseerstein
aanmerking.Uitdetypologieblijktdatdeanderelossereenbeeldisvan
Christus Zelf, Die Zich - sinds Zijn opstanding - verbergt. De verborgen
Christus kennen wij als de Geest van Christus of als de Heilige Geest.
HetHebreeuwsewoordvoor"geest"is"ruach"enhetGrieksewoordhet
"pneuma". "Geest" is de aanduiding voor al het onzienlijke; het is niet
tastbaar. "Geest"hoortnietbijdezewereld.Het isnietwaar tenemen
(denk aan de wind en aan gas). Dat is de reden waarom we de term
"verborgen Christus" niet tegenkomen.We lezen wel dat de Heer Zijn
aangezichtzalverbergen.

Ezechiël 39 : 21-25
21 En Ik zal Mijn eer zetten onder de heidenen; en alle heide-

nen zullen Mijn oordeel zien, dat Ik gedaan heb, en Mijn 
hand, die Ik aan hen gelegd heb.

22 En die van het huis Israëls zullen weten, dat Ik, de HEERE, 
hunlieder God ben, van dien dag af en voortaan.

23 En de heidenen zullen weten, dat die van het huis Israëls 
gevankelijk zijn weggevoerd om hun ongerechtigheid, 
omdat zij tegen Mij hadden overtreden, en dat Ik Mijn 
aangezicht voor hen verborgen heb, en heb ze overge-
geven in de hand hunner wederpartijders, zodat zij alte-
maal door het zwaard gevallen zijn;
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24 Naar hun onreinigheid en naar hun overtredingen heb Ik 
met hen gehandeld, en Ik heb Mijn aangezicht voor hen 
verborgen.

25 Daarom zo zegt de Heere HEERE: Nu zal Ik Jakobs gevan-
genen wederbrengen, en zal Mij ontfermen over het ganse 
huis Israëls, en Ik zal ijveren over Mijn heiligen Naam; 

Op grond van ongeloof is het volk Israël door de HEERE gevankelijk
weggevoerd.HetwordthierdoordeHEEREomschrevenals"hunonge-
rechtigheid, omdat zij tegen Mij hadden overtreden". Vanwege haar
ongeloof, heeft de Heer Zijn aangezicht voor het volk Israël verborgen.
Dat gebeurde uiteindelijk, omdat zij ná Zijn opstanding de Here Jezus
Christushebbenafgewezen.WanneerIsraëltotgeloofzalkomen,zalde
HeerZelfhaargevangeniswendenenZichontfermenoverdeovergeble-
venenvanhethuisIsraëls.

1 Timótheüs 3 : 13-16
13 Want die wel gediend hebben, verkrijgen zichzelven een 

goeden opgang, en vele vrijmoedigheid in het geloof, 
hetwelk is in Christus Jezus.

14 Deze dingen schrijf ik u, hopende zeer haast tot u te 
komen;

15 Maar zo ik vertoef, opdat gij moogt weten, hoe men in 
het (een) huis Gods moet verkeren, hetwelk is de (een) 
Gemeente des levenden Gods, een pilaar en vastigheid 
der waarheid.

16 En buiten allen twijfel, de verborgenheid der godzaligheid 
is groot; God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaar-
digd in den Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt 
onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen 
in heerlijkheid.

"God" staat in vers 16 niet in de Griekse grondtekst. De Here Jezus
ChristusisGod,geopenbaardinhetvlees.Devertalershebbengemeend
te moeten toelichten, wat de verborgenheid der godzaligheid inhoud.
Deessentievandetekstgaatopdezemanierverloren.Hetgaatindeze
tekstnietomGod,maaromdeverborgenheiddergodzaligheid,name-
lijkChristus.ChristusisonzeZaligheid,maarHijisverborgen.Hierstaat
overChristusdatHijisgeopenbaardinhetvlees,gerechtvaardigdisinde
Geest,gezienisvandeengelen,geprediktisonderdeheidenen,geloofd
isindewereldenopgenomenisinheerlijkheid.Christusisdeinhoudvan

deprediking,hoewelHijhiernietbijnamewordtgenoemd.Hijheetde
verborgenheid der godzaligheid. Sinds Zijn opstanding en Zijn verwer-
pingdoorIsraëlverbergtGodZich.DegenediedoorBoazmet"zulkéén"
werdaangesproken, iseenbeeldvandeverborgenChristus.Deandere
losserwordtachterBoazverborgen.Dezebeide losserszijnmetelkaar
verbonden.Erzijntweelossers,maarwijkennenslechtséénnaam:Boaz.
IndeBijbelkomthetvakervoordatertweemensenoptreden,terwijlwe
slechtsvanééndenaamkennen.Deanderisdanmeestaleenbeeldvan
deverborgen(geestelijke)dingen.Enkelevoorbeelden:

Johannes 1 : 35-41
35 Des anderen daags wederom stond Johannes, en twee uit 

zijn discipelen.
36 En ziende op Jezus, daar wandelende, zeide hij: Ziet, het 

Lam Gods!
37  En die twee discipelen hoorden hem dat spreken, en zij 

volgden Jezus.
38 En Jezus Zich omkerende, en ziende hen volgen, zeide tot 

hen:
39 Wat zoekt gij? En zij zeiden tot Hem: Rabbi! (hetwelk is te 

zeggen, overgezet zijnde, Meester) waar woont Gij?
40 Hij zeide tot hen: Komt en ziet! Zij kwamen en zagen, 

waar Hij woonde, en bleven dien dag bij Hem. En het was 
omtrent de tiende ure.

41 Andréas, de broeder van Simon Petrus, was een van de 
twee, die het van Johannes gehoord hadden, en Hem 
gevolgd waren.

Er waren twee discipelen die de Here Jezus volgden. De ene heette
Andréas.Denaamvandeanderediscipelwordtnietgenoemd.


Lukas 24 : 13-18
13 En zie, twee van hen gingen op denzelfden dag naar een 

vlek, dat zestig stadiën van Jeruzalem was, welks naam 
was Emmaüs;

14 En zij spraken samen onder elkander van al deze dingen, 
die er gebeurd waren.

15 En het geschiedde, terwijl zij samen spraken, en elkander 
ondervraagden, dat Jezus Zelf bij hen kwam, en met hen 
ging.

16  En hun ogen werden gehouden, dat zij Hem niet kenden.
17 En Hij zeide tot hen: Wat redenen zijn dit, die gij, wan-
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delende, onder elkander verhandelt, en waarom ziet gij 
droevig?

18 En de één, wiens naam was Kléopas, antwoordende, zeide 
tot Hem: Zijt Gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem, en 
weet niet de dingen, die deze dagen daarin geschied zijn?

NadeopstandingsprakdeHeermetdeEmmaüsgangers.Deeneheette
Kléopas. De naam van de ander is niet bekend. Er is een geopenbaard
aspect(Boaz)eneenverborgenaspect(zulkéén).Dietweeaspectenvor-
menééngeheel,wantzehorenbijelkaar.Ditverschijnselkennenweook
inverbandmethetkoninkrijkdatdeMessiasvanIsraëlzou/zaloprich-
ten.DejodendachtendatdeMessiaszoukomenomZijnvolkteverlos-
sen.Zijhaddengelijk,maarzijverzuimdenteziendatereenverborgen
aspectaandeverlossingwas.VanuithetboekRuthlijkthetofertwee
losserswaren:Boazendeanderelosser.Boazwordtgenoemdinverband
metdegeopenbaardedingenindezezienlijkewereld.Deanderelosser,
"zulk één", wordt genoemd in verband met de verborgen, geestelijke,
onzienlijkewereld.DezetweeaspectenprediktedeHereJezusaanIsraël.
HijsprakoverZijnlijdenensterven.HijverteldedatHijzouopstaanuit
de dood. Daarna zou Hij ten hemel varen en op de troon komen. Deze
troonzouvanafdeaardeniettezienzijn.Dietroonstaatindehemel.In
tweedeinstantiezalChristuszichtbaaropdetroonzitten.Datisdetroon
vanZijnvaderDavid,inJeruzalem.Weziendusdevolgendeparallel:

troon1: indehemel,verborgen,onzichtbaarvoordezewereld;
troon2:opaarde,geopenbaard,zichtbaarindezewereld.

Wij weten uit de Bijbel dat er maar één Losser is. Dat is Jehovah, de
Messias.Toch vinden we hier twee lossers. De verborgen losser wordt
nadrukkelijk naar voren gebracht. Hoewel we de verborgen losser niet
kennen,speelthijeenbelangrijkerolinhetverhaal.Deverborgenlosser
isdeanderelosser.Hijwasdeoudste.Hijmoesteerstkomen.Hijwerd
opdeachtergrondgedrongen.Hierissprakevaneenanderelosser.Inhet
evangelievanJohannesissprakevaneenandereTrooster.

Johannes 14 : 1, 15-17, 25, 26
1 Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, 

gelooft ook in Mij.

15 Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden.
16 En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen 

Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid;

17 Namelijk den Geest der waarheid, Welken de wereld niet 
kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; 
maar gij kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal in u 
zijn.

25 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, bij u blijvende.
26 Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader 

zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u 
indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb.

DeHereJezuskondigdedekomstvandeándereTroosteraan.Datblijkt
deGeestderWaarheidtezijn.ToendeHereJezusChristusnaardehemel
ging,kwamdeándereTrooster,namelijkdeHeiligeGeest.DatisDezelfde.

Romeinen 8 : 8-10
8  En die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen.
9 Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo 

anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand den 
Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.

10 En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam 
dood om der zonden wil; maar de geest is leven om der 
gerechtigheid wil.

"Zo anders" betekent: "tenminste". "De Geest" en "de Geest Gods" zijn
Dezelfde.Erwordtgesprokenover:deGeest;deGeestvanGod;deGeest
van Christus; Christus. Deze vier zijn Dezelfde. Er wordt hier niet over
verschillende Geesten gesproken. De term "Heilige Geest" wordt in dit
vers niet genoemd. Dezelfde Geest wordt verschillend beschreven. De
Geestheeftveelaspecten.DeGeest isdeGeestvanGod,maar -meer
speciaal-deGeestvanChristus,namelijkChristus.Deonbekendelosser
isdusniemandandersdandeHereJezusChristus.HijisdeZoonvanGod,
DieverborgenisaanderechterhandvanGodindehemel.Deverborgen
losser ("zulk één") en de geopenbaarde losser (Boaz) zijn Dezelfde! Zij
beeldentweeverschillendeaspectenvandeHereJezusChristusuit.Ruth
iseentypevanhetgelovigeIsraël(indetoekomst).Israëlistotvandaag
dedagnietgelost.DeverborgenLosserzalhaarnietlossen,maarinde
toekomstzaldegeopenbaardeLosserIsraëllossen.

Ruth 4 : 2
2 En hij nam tien mannen van de oudsten der stad, en 

zeide: Zet u hier; en zij zetten zich.
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Boazzettezichindepoortenwachttetot"zulkéén"voorbijzoukomen.
Hijriephem,waarna"zulkéén"bijhemindepoortgingzitten.Vervolgens
namBoaztienmannenvandeoudstenderstad,dieeveneensbijhem
gingenzitten.Zijzatensamenindepoort.DatBoazzichtbaardepoort
ingingiseenbeeldvandezichtbarehemelvaartvandeHereJezus.

Handelingen 1 : 9
9 En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij 

het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen.

Dat de onbekende losser erbij geroepen werd. Hij is de verborgen los-
ser.HijiseenbeeldvandeGeest.Tenderdewerdenertienmannenvan
de oudsten der stad genomen. Die tien mannen zijn een beeld van de
Gemeente.Boazendeonbekendelosserendetienmannenvormenéén
groep.Zeregelendegangvanzaken."Tien"heeftmethetWoord(spre-
ken)vanGodtemaken.Hetheeftdaaromóókmetdemenstemaken,
die naar datWoord dient te luisteren. Daarmee wordt de verantwoor-
delijkheidbedoelddiedemensheefttenopzichtevanhetfeitdatGod
gesprokenheeft.Godsprakentoenkwamen"detiengeboden".Detien
mannenzijn"oudsten".Zijzijneen typevandegenendiemetChristus
(metdeGeest)gezetenzijnindehemelaanderechterhandvanGod.

Éfeze 2 : 4-6
4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote 

liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft,
5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend 

gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden),
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in 

den hemel in Christus Jezus;

De Geest (Christus) woont in ons hart. Christus is tegelijkertijd in de
hemel.We kunnen niet zeggen dat Christus op aarde is.Wij zijn in de
hemel, omdat Christus in ons woont. De conclusie is dat wij dezelfde
positieinnemenalsChristus.

Éfeze 1 : 1-3
1 Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van 

God, aan de heiligen, die te Éfeze zijn, en gelovigen in 
Christus Jezus:

2 Genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en den 
Heere Jezus Christus.

3  Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus 
Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zege-
ning in den hemel in Christus.

Gelovigenvandehuidige/vijfdebedelingzijngezegendmetelkegeeste-
lijkezegeningindehemelinChristus.Datkomtomdatzijéénplantmet
Hemgewordenzijn.Christusheeftálledenkbarezegeningenontvangen.
DegenendieéénplantmetHemgewordenzijn,delenindezegeningen
dieHijontvangenheeft;uitgenadeenopgrondvangeloof.

Ruth 4 : 3
3 Toen zeide hij tot dien losser: Het stuk lands, dat van 

onzen broeder Elimélech was, heeft Naómi, die uit der 
Moabieten land wedergekomen is, verkocht;

"Dien losser" was de onbekende losser, namelijk "zulk één". Hij wordt
steedsomschreven,zodatzijnnaamnietbekendis.Deverborgenlosser
isouderdandegeopenbaardelosser.Typologischgezienwilditzeggen
datdeGeestereerderwasdandeHereJezus.DeHereJezuswerduitde
Geest geboren. Daarna (ná Zijn opstanding) kennen we de Here Jezus
weeralsGeest.DatzelfdegeldtvoorhetpriesterschapvanMelchizédek.
Het priesterschap van Melchizédek kwam eerst. Daarna kwam het
priesterschap van Aäron. Toen het priesterschap van Aäron verdween,
kwam het priesterschap van Melchizédek weer. Christus is Koning en
HogepriesternaardeordeningvanMelchizédek.

Johannes 8 : 51-53, 58
51 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand Mijn woord zal 

bewaard hebben, die zal den dood niet zien in der eeu-
wigheid.

52 De Joden dan zeiden tot Hem: Nu bekennen wij, dat Gij 
den duivel hebt. Abraham is gestorven, en de profeten; en 
zegt Gij: Zo iemand Mijn woord bewaard zal hebben, die 
zal den dood niet smaken in der eeuwigheid?

53 Zijt Gij meerder, dan onze vader Abraham, welke gestor-
ven is, en de profeten zijn gestorven; wien maakt Gij 
Uzelven?

58 Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Eer 
Abraham was, ben Ik.
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DeHereJezusChristuswaseralvóórdatAbrahamkwam.Ditzelfdegeldt
ookvoorAdam.DelaatsteAdam(Christus;1Korinthe15 :45)waseral,
voordatdeeersteAdamerwas.Datishetgeheimvanheteerstgeboorte-
recht.Dieheteerstgeboorterechtheeft,blijktdetweedetezijn.Hetgaat
inRuth4:3omeenstukland.Hetrechtvandelossingwerduitgevoerd.

Leviticus 25 : 23-28
23 Het land ook zal niet voor altoos verkocht worden; want 

het land is het Mijne, dewijl gij vreemdelingen en bijwo-
ners bij Mij zijt.

24 Daarom zult gij, in het ganse land uwer bezitting, lossing 
voor het land toelaten.

25 Wanneer uw broeder zal verarmd zijn, en iets van zijn 
bezitting verkocht zal hebben, zo zal zijn losser, die hem 
nabestaande is, komen, en zal het verkochte zijns broe-
ders lossen. 

26 En wanneer iemand geen losser zal hebben, maar zijn 
hand bekomen en hij gevonden zal hebben, zoveel 
genoeg is tot zijn lossing;

27 Dan zal hij de jaren zijner verkoping rekenen, en het over-
schot zal hij den man, wien hij het verkocht had, weder 
uitkeren; en hij zal weder tot zijn bezitting komen.

28 Maar indien zijn hand niet gevonden heeft, wat genoeg 
is, om aan hem weder uit te keren, zo zal zijn verkochte 
goed zijn in de hand van deszelfs koper tot het jubeljaar 
toe; maar in het jubeljaar zal het uitgaan, en hij zal tot zijn 
bezitting wederkeren.

BoazkendedewetdesHERENenvoerdedezeuit.Bijdelossinggingmen
ervanuitdatdeeigenaarzijnbezitnietvrijwilligverkochthad.Menwas
dooromstandighedengedwongenzijnbezitteverkopen.Hetbezitkon
wordengelostofhetbezitkwaminhetjubeljaarbijdeeigenaarterug.
"Heeftverkocht"iseenonduidelijkevertaling.Begrijpelijkergeweestzou
zijn:"Naómibiedthetlandtekoopaan".Naómiboodhetlandtekoop
aan,omdatzijgeldnodighad.Datdeedzij terecht,wanthet landzou
gelost moeten worden door de losser van Naómi. Het land was in het
bezitvanNaómi.Zijhadhetlandnietbebouwd,omdatzijinMoabwas
geweest.Numoesthetlandverkochtworden.

Ruth 4 : 4
4 En ik heb gezegd: Ik zal het voor uw oor openbaren, zeg-

gende: Aanvaard het in tegenwoordigheid der inwoners, 

en in tegenwoordigheid der oudsten mijns volks; zo gij 
het zult lossen, los het; en zo men het ook niet zou los-
sen, verklaar het mij, dat ik het wete; want er is niemand, 
behalve gij, die het losse, en ik na u. Toen zeide hij: Ik zal 
het lossen.

"Gezegd"ishéélletterlijkvertaalddoordevertalers.Anderevertalingen
hebben:"Enikhebgedacht".Hetgaatomhetformulerenofhetonder
woordenbrengenvaniets.BoazhadRuthbeloofddathijdeverantwoor-
delijkheid voor de lossing op zich zou nemen. Hij zei tegen de andere
losser, wat die andere losser moest doen en wat hij zelf van plan was.
Wanneer de andere losser het land dat te koop was niet wilde lossen,
zou Boaz het lossen. Boaz wilde ervoor zorgen dat het met Naómi en
Ruthinordekwam.Hijvonddatdeanderelossernietuitplichtmoest
lossen. De andere losser zei: "Ik zal het land lossen". De lossing stond
vast. "Lossen" betekent "loskopen". Er moest een prijs betaald worden.
De losser had het recht om te lossen. Hij ging vóór andere kopers. "In
tegenwoordigheid der inwoners, en in tegenwoordigheid der oudsten
mijnsvolks"betekentdatdeoudstenhetvolkvertegenwoordigden.De
vertegenwoordigingvanhetvolkbestonduittienoudsten.Deinwoners
warennietallemaalaanwezig.Deoudstenwarengetuigen.

Ruth 4 : 5
5 Maar Boaz zeide: Ten dage, als gij het land aanvaardt van de 

hand van Naómi, zo zult gij het ook aanvaarden van Ruth, 
de Moabietische, de huisvrouw des verstorvenen, om den 
naam des verstorvenen te verwekken over zijn erfdeel.

BoazverteldedatdeanderelosserbijdelossingvanhetlandookRuth
tot vrouw moest nemen. Naómi en Ruth waren dezelfde familie. Het
landbehoordeinhetbezittezijnvandefamilie.Wanneerhetlandvan
Naómigekochtwerd,werdhetlandtevensvandeerfgenaamvanNaómi
gekocht.RuthwasdeerfgenaamvanNaómi.RuthwaseenMoabietische.
Zijwasdehuisvrouwvandegestorvene.Bijhet lossenhoorde- indien
mogelijk-hetverwekkenvaneenerfgenaam.Zokonhetlandindeoor-
spronkelijkefamilieblijven.

Ruth 4 : 6
6 Toen zeide die losser: Ik zal het voor mij niet kunnen los-

sen, opdat ik mijn erfdeel niet misschien verderve; los gij 
mijn lossing voor u; want ik zal niet kunnen lossen.
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Anderevertalingenhebben"opdatikmijnerfdeelnietzouverderven".De
losserkonnietlossen.Hijwasbangdathijzijnerfdeelkwijtraaktedoor
iemandanderseenerfenistegeven.Hoedathistorischallemaalinelkaar
stak weten we niet.We weten niet waarom de andere losser niet zou
kunnenlossen.Wewetenniethoehijzijnerfdeelzoukunnenverderven.
HeterfdeelvandeandereLosser(deverborgenChristus)isdeGemeente.
DeSchriftleertdiversefacetteninverbandmetdeGemeente,zoals:

De gelovigen uit de vijfde bedeling behoren tot de Gemeente, het
LichaamvanChristus.

Éfeze 1 : 20-23
20 Die Hij (God) gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit 

de doden heeft opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn 
rechter hand in den hemel;

21 Verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en heer-
schappij, en allen naam, die genaamd wordt, niet alleen 
in deze wereld, maar ook in de toekomende; 

22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft 
Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle 
dingen;

23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die 
alles in allen vervult.

InditgedeeltelegtPaulusuitdatdeHereJezusChristushetHoofdisvan
dehuidigeGemeente.IedereendiesindsdeopstandingvanChristustot
geloofgekomeniswordtaandieGemeentetoegevoegd.DezeGemeente
wordthier"ZijnLichaam"genoemd.Erisdussprakevaneenonlosmake-
lijkeband.HoofdenLichaamvormensamenééngeheel.Ditisdemeest
hechteenintensebanddieeris.BovendienzegtPaulusdatdeHereJezus
Christusalles inallenvervult.TevensvermeldthijdatdeGemeentede
vervullingvandeHereJezusChristusis.

DeGemeente,bestaandeuitallegelovigenuitdevijfdebedeling,iseen
erfdeelvandeHeer.

Éfeze 1 : 11, 12
11 In Hem, in Welken wij ook een erfdeel geworden zijn, wij, 

die te voren verordineerd waren naar het voornemen Des-
genen, Die ale dingen werkt naar den raad van Zijn wil.

12 Opdat wij zouden zijn tot prijs Zijner heerlijkheid, wij, die 
eerst in Christus gehoopt hebben.

DeGemeenteiseenerfdeelvandeHereJezusChristus,opdatzijtotprijs
vanZijnheerlijkheidzouzijn.DeGemeente,hetLichaamvanChristus,is
hetloonvandeHeer.

Jesaja 40 : 1, 2, 5, 9, 10
1 Troost, troost Mijn volk, zal ulieder God zeggen.
2 Spreekt naar het hart van Jeruzalem, en roept haar toe, 

dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid ver-
zoend is, dat zij van de hand des HEEREN dubbel ontvan-
gen heeft voor al haar zonden.

5 En de heerlijkheid des HEEREN zal geopenbaard wor-
den; en alle vlees te gelijk zal zien, dat het de mond des 
HEEREN gesproken heeft.

9 O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op 
een hogen berg; o Jeruzalem, gij verkondigster van goede 
boodschap, hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees 
niet, zeg den steden van Juda: Zie hier is uw God! 

10 Ziet, de Heere HEERE zal komen tegen den sterke, en Zijn 
arm zal heersen; ziet, Zijn loon is bij Hem, en Zijn arbeids-
loon is voor Zijn aangezicht.

WanneerdeMessiaskomtomteheersen(omhieropaardeZijnkonink-
rijk teopenbaren),dankomtHijmetZijn loon.WanneerdeHeerkomt,
heeftHijhet loondatHijvoorZijnwerkontvangenheeftbijZich."Zijn
loon"komtovereenmet "Zijnerfdeel".DeGemeente isheterfdeeldat
ChristusZelfontvangt.Erstaatniet:"Hijkomtmethunloon".Hetloon
vanJezusChristuswordtnogvakergenoemd.

Jesaja 62 : 1, 2, 5, 11, 12
1 Om Sions wil zal ik niet zwijgen, en om Jeruzalems wil 

zal ik niet stil zijn; totdat haar gerechtigheid voortkome 
als een glans, en haar heil als een fakkel, die brandt.

2 En de heidenen zullen uw gerechtigheid zien, en alle 
koningen uw heerlijkheid; en gij zult met een nieuwen 
naam genoemd worden, welken des HEEREN mond uit-
drukkelijk noemen zal.

5 Want gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, alzo zul-
len uw kinderen u trouwen; en gelijk de bruidegom vrolijk 
is over de bruid, alzo zal uw God over u vrolijk zijn.
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11 Ziet, de HEERE heeft doen horen, tot aan het einde der 
aarde: zegt der dochter van Sion: Zie, uw Heil komt; zie, 
Zijn loon is met Hem, en Zijn arbeidsloon is voor Zijn 
aangezicht.

12 En zij zullen hen noemen het heilige volk, de verlosten 
des HEEREN; en gij zult genoemd worden de gezochte, de 
stad, die niet verlaten is.

"ZieuwHeilkomt"wilzeggendatBoazkomt,wantBoazbetekent "de
komende".HetHeilvanIsraëlisdeMessias,deHereJezusChristus.Het
loondatdeMessiasbijZichheeft,bestaatuitmensen.Wevindenhier
in Jesaja 62 een schitterende omschrijving van de Here Jezus Christus
(inclusiefdeGemeente!)enIsraël:

Vers5  eenjongeling  eenjonkvrouw
  uwkinderen  u
  debruidegom  debruid
  uwGod  u

Vers12  zijzullen  hen
     hetheiligevolk
     deverlostendesHEEREN
     gij
     degezochte
     destad,dienietverlatenis

Wevindenhiereenschitterendeparallel. "De jongeling" isdezelfdeals
"uwkinderen"enals"debruidegom",namelijk"uwGod".Daarnaastvin-
denwijdeparallelmetbetrekkingtotIsraël."Eenjonkvrouw"isdezelfde
als"u"(2x)enals"debruid"."Enzijzullenhennoemen"wilzeggendat
ereengroepmensen isdie toteenánderegroepmensenspreekt.Het
Heil(deHereJezusChristus)komttotdedochterSion(eengelovigIsraël
inde toekomst)enZijn loon (degelovigenvandehuidige/vijfdebede-
ling)isbijHem.Deenegroep,namelijk"zij",zegttegendeanderegroep,
namelijk"hen":"Hetheiligevolk,deverlostendesHEEREN."Hetloonvan
deHeerbestaatdusuiteengroepmensen,namelijk:deGemeente,het
LichaamvanChristus.Datloon/erfdeelisdoorGod,deVader,aandeZoon
gegeven.InhetNieuweTestamentstaatdezewaarheidook.

Johannes 17 : 22-24
22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gege-

ven hebt; opdat zij één zijn, gelijk als Wij Een zijn;

23  Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in één, en 
opdat de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en 
hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt. 

24 Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die 
Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen 
aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij 
liefgehad, voor de grondlegging der wereld.

"DieGijMijgegevenhebt"slaato.a.opdegelovigenvandeGemeente.
DeHereJezusChristusontvangtvandeVader loon,vanwegehetwerk
datHijtotstandgebrachtheeft.Dearbeideriszijnloonwaardig.

Lukas 10 : 5-7
5 En in wat huis gij zult ingaan, zegt eerst: Vrede zij dezen 

huize!
6 En indien aldaar een zoon des vredes is, zo zal uw vrede 

op hem rusten; maar indien niet, zo zal uw vrede tot u 
wederkeren.

7 En blijft in datzelve huis, etende en drinkende, hetgeen 
van hen voorgezet wordt; want de arbeider is zijn loon 
waardig; gaat niet over van het ene huis in het andere huis.

Het eerste resultaat van het werk van de arbeider is het loon van de
arbeider.Wanneer iemand voor een baas werkt, is zijn loon het eerste
resultaat van zijn werk. Wanneer een werknemer geld voor zijn baas
verdient,gaatervandatgeldeerstloonvoordewerknemeraf.Heteer-
steresultaatvanhetwerkvandearbeidistegelijkertijdhetloonvande
arbeid.HeteersteresultaatvanhetwerkvandeHereJezusistegelijker-
tijdhetloonvoordeHereJezusChristus.DeGemeenteishetbeginvan
het resultaatvanhetwerkvanChristus.DeGemeente is speciaalvoor
Christusbestemd.HetisZijneigenvolkenZijneigenloon.DeGemeente
isertotverheerlijkingvanChristus.(Éfeze1 :12,14)Hetisdebedoeling
datChristusalleeerkrijgt.Ruth4:6spreektoverdelosserdienietkan
lossen.Hijwilzijnerfdeelnietverderven.Historischgezienbegrijpenwe
deze dingen misschien niet, maar typologisch en profetisch is het niet
zomoeilijk.ChristuslostIsraëlnuniet,omdatHijandersZijnerfdeelzou
schaden. Dat wil zeggen dat Israël terwille van de Gemeente nog niet
gelostwordt.DezewaarheidisbekenduitRomeinen11.

Romeinen 11 : 8-15
8  (Gelijk geschreven is: God heeft hun gegeven een geest des 
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diepen slaaps; ogen om niet te zien, en oren om niet te 
horen) tot op den huidigen dag.

9 En David zegt: Hun tafel worde tot een strik, en tot een 
val, en tot een aanstoot, en tot een vergelding voor hen.

10 Dat hun ogen verduisterd worden, om niet te zien; en 
verkrom hun rug allen tijd.

11 Zo zeg ik dan: Hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zou-
den? Dat zij verre; maar door hun val is de zaligheid den 
heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken.

12 En indien hun val de rijkdom is der wereld, en hun 
vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer 
hun volheid!

13 Want ik spreek tot u, heidenen, voor zoveel ik der heide-
nen apostel ben; ik maak mijn bediening heerlijk;

14 Of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken, en 
enigen uit hen behouden mocht.

15 Want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, 
wat zal de aanneming wezen, anders dan het leven uit de 
doden.

HierwordtoverdevalvanIsraëlgesproken.Zijisdoorhaarongeloofter-
zijdegesteld.Haarverlossingenbekeringisuitgesteldtenbehoevevan
deheidenen.Deheidenenzoudeneerstverzameldwordentoteenvolk
voorZijnNaam.DaarnazouChristuswederkerenvoorIsraël.

Handelingen 15 : 12-16
12 En al de menigte zweeg stil, en zij hoorden Barnabas en 

Paulus verhalen, wat grote tekenen en wonderen God 
door hen onder de heidenen gedaan had.

13 En nadat deze zwegen, antwoordde Jakobus, zeggende: 
Mannen broeders, hoort mij.

14 Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft 
bezocht, om uit hen een volk aan te nemen door (voor) Zijn 
Naam.

15 En hiermede stemmen overeen de woorden der profeten, 
gelijk geschreven is:

16 Na dezen zal Ik wederkeren, en weder opbouwen de 
tabernakel van David, die vervallen is, en hetgeen daar-
van verbroken is, weder opbouwen, en Ik zal denzelven 
weder oprichten.

PaulusciteerthierAmos9.

Amos 9 : 8-12
8 Ziet, de ogen des Heeren HEEREN zijn tegen dit zondig 

koninkrijk, dat Ik het van den aardbodem verdelge; 
behalve dat Ik het huis Jakobs niet ganselijk zal verdelgen, 
spreekt de HEERE.

9 Want ziet, Ik geef bevel, en Ik zal het huis Israëls onder al 
de heidenen schudden, gelijk als zaad geschud wordt in 
een zeef; en niet een steentje zal er ter aarde vallen.

10 Alle zondaars Mijns volks zullen door het zwaard sterven; 
die daar zeggen: Het kwaad zal tot ons niet genaken, noch 
ons voorkomen.

11 Te dien dage zal Ik de vervallen hut van David weder 
oprichten, en Ik zal haar reten vertuinen, en wat aan haar 
is afgebroken, weder oprichten, en zal ze bouwen, als in 
de dagen van ouds;

12 Opdat zij erfelijk bezitten het overblijfsel van Edom, en 
al de heidenen, die naar Mijn Naam genoemd worden, 
spreekt de HEERE, Die dit doet.

InAmos9:11staatniet:"Nadezen",maar"Tediendage".Pauluslegtuit
dat God éérst een volk voor Zijn Naam zal verzamelen en pas daarná
de vervallen hut van David zal oprichten. "Te dien dage" wijst dus op
detijddienádetijdvandeGemeentezalaanbreken.Dewederkomstvan
ChristusendewederoprichtingvandetabernakelvanDavidwordtdus
- terwillevandeGemeente-uitgesteld.Hetgebeurtwel,maaropeen
latertijdstip,omdatereerstwatandersmoestgebeuren.IndiendeHeer
toénIsraëlhadgelost,zouernooiteenGemeentetotstandzijngekomen.
InhetboekRuthwijstheterfdeelvandeonbekendelosserophetvolkuit
deheidenen.DeHeerverwerftZicheersteenerfdeel(deGemeentevan
devijfdebedeling,dieZijnlichaamis)datHijnietingevaarwilbrengen
doorRuth(hettoekomstige,gelovigIsraël)telossen.Ruthwordtpasdaar-
na gelost, namelijk door de geopenbaarde losser, Boaz. De lossing door
BoazisduseentypevandewederoprichtingvandetabernakelvanDavid.
DitgebeurtpasalsdeHereJezusChristuszichtbaaropaardeverschijnt.
Als de Gemeente is voltooid en is opgenomen in de wolken, de Heer
tegemoetindelucht(1Thessalonicenzen4:13-18)danisheterfdeelvan
deHeerveiliggesteld.DaarnavindtdeopenbaringvanHem,Diekomen
zou,plaats.DatisimmersdebetekenisvandenaamBoaz.Hij,Diekomen
zou,isdeMangeweldigvanvermogen.(Ruth2:1)DeHereJezuszalZelf
verschijnen.HijzalIsraëllossenenhaarondertrouwen.
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Hoséa 2 : 15-19
15 En het zal te dien dage geschieden, spreekt de HEERE, dat 

gij Mij noemen zult: Mijn Man; en Mij niet meer noemen 
zult: Mijn Baäl!

16 En Ik zal de namen der Baäls van haar mond wegdoen; zij 
zullen niet meer bij hun namen gedacht worden.

17 En Ik zal te dien dage een verbond voor hen maken met 
het wild gedierte des velds, en met het gevogelte des 
hemels, en het kruipend gedierte des aardbodems; en Ik 
zal den boog, en het zwaard, en den krijg van de aarde 
verbreken, en zal hen in zekerheid doen nederliggen.

18 En Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid; ja, Ik zal u 
Mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, en in 
goedertierenheid en in barmhartigheden.

19 En Ik zal u Mij ondertrouwen in geloof; en gij zult den 
HEERE kennen.

IndevertalingvanhetNBGstaatdatHijIsraëltotbruidzalverwerven.
Israëlwerdterzijdegesteldenhunverlossingwerduitgesteld.Indietijd
heetIsraëlLo-Ammi(=nietMijnvolk)enLo-Rucháma(=nietontfermd).

Hoséa 1 : 1, 2, 6, 8-12
1 Het woord des HEEREN, dat geschied is tot Hoséa, den 

zoon van Beëri, in de dagen van Uzzía, Jotham, Achaz, 
Hizkía, koningen van Juda, en in de dagen van Jeróbeam, 
zoon van Joas, koning van Israël.

2 Het begin van het woord des HEEREN door Hoséa. De 
HEERE dan zeide tot Hoséa: Ga henen, neem u een vrouw 
der hoererijen, en kinderen der hoererijen; want het land 
hoereert ganselijk van achter den HEERE.

6  En zij ontving wederom, en baarde een dochter; en Hij 
zeide tot hem: Noem haar naam Lo-Rucháma; want Ik zal 
Mij voortaan niet meer ontfermen over het huis Israëls, 
maar Ik zal ze zekerlijk wegvoeren.

8 Als zij nu Lo-Rucháma gespeend had, ontving zij, en 
baarde een zoon.

9 En Hij zeide: Noem zijn naam Lo-Ammi; want gijlieden 
zijt Mijn volk niet, zo zal Ik ook de uwe niet zijn.

10 Nochtans zal het getal der kinderen Israëls zijn als het 
zand der zee, dat niet gemeten noch geteld kan worden; 

en het zal geschieden dat ter plaatse, waar tot hen gezegd 
zal zijn: Gijlieden zijt Mijn volk niet; tot hen gezegd zal 
worden: Gij zijt kinderen des levenden Gods.

11 En de kinderen van Juda, en de kinderen Israëls zullen 
samenvergaderd worden, en zich een enig hoofd stellen, 
en uit het land optrekken; want de dag van Jizreël zal 
groot zijn. 

12 Zegt tot uw broederen: Ammi, en tot uw zusteren: 
Rucháma.

Israël is nu niet het volk van de Heer (Lo-Ammi) en niet ontfermd (Lo-
Ruchma).WanneerIsraëlgelostzalzijn(opgrondvangeloof)wordtzij
hetvolkvanGod(Mijnvolk)envindtzijontferming indeogenvande
Heer (ontferming). De onbekende losser wordt "zulk één" genoemd. In
het Hebreeuws is dat "ploni almoni". Deze uitdrukking komt driemaal
voorindeBijbel.NaastRuth4:1komthetnogvoorin1Samuël21:2en
in2Koningen6:8.

1 Samuël 21 : 1, 2
1 Toen kwam David te Nob, tot den priester Achimélech; en 

Achimélech kwam bevende David tegemoet, en hij zeide 
tot hem: Waarom zijt gij alleen, en geen man met u? 

2 En David zeide tot den priester Achimélech: De koning 
heeft mij een zaak bevolen, en zeide tot mij: Laat nie-
mand iets van de zaak weten, om dewelke ik u gezonden 
heb, en die ik u geboden heb; den jongelingen nu heb ik 
de plaats van zulk één te kennen gegeven. 

2 Koningen 6 : 8, 9
8  En de koning van Syrië voerde krijg tegen Israël, en 

beraadslaagde zich met zijn knechten, zeggende: Mijn 
legering zal zijn in de plaats van zulk één.

9 Maar de man Gods zond henen tot den koning van Israël, 
zeggende: Wacht u, dat gij door die plaats niet trekt, want 
de Syriërs zijn daarhenen afgekomen.

"Ploni" betekent "mijn scheiding" en komt van het werkwoord "palah",
dat vertaald kan worden met "scheiden", "afhouwen", "apart zetten",
"verschil maken". Als zelfstandig naamwoord kan het vertaald worden
met "wonderlijk". "Almoni" betekent "mijn doofheid" en is afgeleid
van "a’lam", dat vertaald kan worden met "stom", "stil", "bindende" of
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"gemeente". Het houdt tevens verband met het woord "almon", dat
"weduwschap" betekent. "Almanah" betekent "weduwe". Doofheid en
weduwschap duiden allebei op "scheiding". Wanneer men doof is,
hoortmendeanderniet.MenkanhetWoordniethoren.Wanneermen
weduweofweduwnaar isheeftmengeencontactmeermetdeander
uithethuwelijk.Doofheidenweduwschapzijneenbeeldvandedood.
Er is namelijk geen communicatie. Dood is het tegenovergestelde van
leven (= gemeenschap hebben, communiceren). Doofheid en weduw-
schap brengen op een andere wijze dezelfde betekenis naar voren. De
betekenissenvanplonienalmonikunnenwetypologischtoepassenop
deverborgenChristus.Teneersteiserscheiding(=ploni)tussendeHeer
en Israël. Christus heeft Zijn aangezicht voor Israël verborgen toen Hij
naardehemelging.ChristuskentIsraëlnietenIsraëlkentChristusniet.

Johannes 1 : 6-11
6 Er was een mens van God gezonden, wiens naam was 

Johannes.
7 Deze kwam tot een getuigenis, om van het Licht te getui-

gen, opdat zij allen door hem geloven zouden.
8 Hij was het Licht niet, maar was gezonden, opdat hij van 

het Licht getuigen zou.
9 Dit was het waarachtige Licht, Hetwelk verlicht een ieder 

mens, komende in de wereld.
10 Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; 

en de wereld heeft Hem niet gekend.
11 Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem 

niet aangenomen.

DeHereJezusChristuskwamtotdeZijnen(Israël),maarzijhebbenHem
niet aangenomen. De Here Jezus Christus woonde in Israël, maar Hij
heeftZichdaaruit teruggetrokken. Inde typologievanRuth4gaathet
nietomdescheidinginhethuwelijkvandeHeerenIsraël.Tentweede
is de Heer doof voor Israël. Dat staat in de profetie van Jeremía. Zijn
woordenzijnnogsteedsactueel.Desituatievantoénisprofetischvoor
desituatievandehuidige/vijfdebedeling.IndetijdvanJeremíawashet
grootstedeelvanhetongelovigeIsraëlinballingschap.Datisnunogzo.
Hetovergeblevenvolkinhetlandmeende,datdeHeerhaarwelzouuit-
redden.DeHeerhadimmersveleMessiaansebeloftenaanIsraëlgedaan!
ValseprofetenverteldendatdeHeervoorJeruzalemzouzorgenendat
destadnietverwoestzouworden.Jeremíamoesttegenhetvolkzeggen
datdestadwélverwoestzouworden.BovendienzeideHeerinJeremia11
:14totJeremíadathijnietvoordatongelovigevolkmochtbidden.

Jeremia 11 : 12-15
12 Dan zullen de steden van Juda en de inwoners van 

Jeruzalem henengaan, en roepen tot de goden, dien zij 
gerookt hebben; maar zij zullen hen gans niet kunnen 
verlossen ten tijde huns kwaads.

13 Want naar het getal uwer steden zijn uw goden geweest, 
o Juda! en naar het getal der straten van Jeruzalem hebt 
gijlieden altaren gesteld voor die schaamte, altaren om 
den Baäl te roken.

14 Gij dan, bid niet voor dit volk, en hef geen geschrei noch 
gebed voor hen op; want Ik zal niet horen, ten tijde als zij 
over hun kwaad tot Mij zullen roepen.

15 Wat heeft Mijn beminde in Mijn huis te doen, dewijl zij die 
schandelijke daad met velen doet, en het heilige vlees van 
u geweken is? Wanneer gij kwaad doet, dan springt gij op 
van vreugde.

IsraëldiendeanderegodeninplaatsvandeHEERE.DaaromzeideHeer
tegen Jeremía dat hij niet voor het volk mocht bidden. De Heer zou
namelijknietnaarIsraëlenooknietnaarJeremíaluisteren.HijhieldZich
doof.IsraëlwasdoordeHEEREbemind,maardeHEEREdulddehaarniet
langer in Zijn huis, omdat zij schandelijke daden had gedaan. De Heer
verborgZichvoorIsraëlenhieldZichdoofvoorhaar.Desituatieisnunog
steeds hetzelfde. Nadat Israël de opgestane Heer had afgewezen is zij
(opnieuw)inballingschapgezonden.Uitdieballingschapiszijnogsteeds
nietteruggekeerd,omdaterslechtssprakeisvaneenongelovigvolk.Er
zijnweliswaarjodendienaarhetlandzijnteruggekeerd,maarzijzullen
eralsnogdoordeHeerZelfuitwordenverwijderd,wanthetlandisvan
deHeerenHijgeefthetslechtsaaneengelovigvolk!Wedenkendathet
heelnormaalisdatdemensheidzijneigenganggaatendatGodniets
vanZichlaathoren.Datishelemaalnietnormaal!Denormalesituatieis
datGodZichwélmetdemensbemoeit.GodisWoordendoorZijnWoord
openbaartHijZichzelf.Godspraktotdemensen(zékertotdegelovigen)
endemensensprakentotGod.Godwandeldemetdemens.Datlezen
weregelmatiginhetOudeTestament(Adam,Henoch,Abraham,Mozes,
David). God bemoeide Zich met de economische, de politieke en de
natuurkundigesituatie.DeSchepperheeftdescheppinggemaaktenhet
isnormaaldatdeSchepperZichmetdiescheppingbemoeit!

De situatie waarin wij sinds de opstanding van Christus leven is uit-
zonderlijk. Die situatie vinden wij weliswaar normaal, terwijl het niet
normaal is. De Schepper heeft Zich teruggetrokken van Zijn schepping
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enverbergtZichvoordeschepping.DeSchepperheeftalleenZijnWoord
achtergelaten.HijgeeftbovendienZijnGeestaaneeniederdietotgeloof
in de Here Jezus Christus komt. Het geven van de Geest is geen open-
baring van God aan ons. Het is juist andersom: het is een verberging.
De Heer verbergt Zich in ons door Zijn Geest. De Geest is immers het
onzichtbareenhetonkenbare!Denormalesituatie isdatGodspreekt.
HetzoubijzondermoetenzijnalsGodnietspreekt.Hetkenmerkvandeze
tegenwoordigetijd(dehuidige,vijfdebedeling)isdatGodnietspreekt.
DevijfdebedelingbegonbijdeopstandingvandeHereJezusChristusen
eindigtophetmomentdatChristusZijnLichaamletterlijktotZichtrekt,
(1 Thessalonicenzen 4 : 13-18) ook wel "de opname van de Gemeente"
genoemd.Christusheeftofficieeldehoogstepositieindewereld.

Matthéüs 28 : 16-18
16 En de elf discipelen zijn heengegaan naar Galiléa, naar 

den berg, waar Jezus hen bescheiden had.
17 En als zij Hem zagen, baden zij Hem aan; doch sommigen 

twijfelden.
18 En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is 

gegeven alle macht in hemel en op aarde.

HoewelHijallemachtinhemelenopaardeheeft,maaktHijmomenteel
geen gebruik van die macht. Christus heeft Zich van de wereld afge-
scheidenenisHijdoofvoordewereld.ChristusheeftZijnaardsepositie
opgegeventerwillevandegemeente,dieZijnlichaamis.

Éfeze 5 : 25-27
25 Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook 

Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelven voor 
haar heeft overgegeven;

26 Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende 
met het bad des waters door het Woord.

27 Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een 
Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, 
maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk.

WanneerZijnwerkmetbetrekkingtotdeGemeenteisafgerond,zalHij
ZichweermethetvolkIsraëlenmetdeoverigevolkerengaanbemoeien.
DeBijbelbevatdegeheleheilshistorie;vanafAdamtotenmetdekomst
vandenieuweschepping.Profetieënsprekenoverdingendiegebeuren
moesten (als vóór-vervulling) en nog gebeuren moeten (als definitieve

vervulling).Wat ineenprofetiedoorGodwordtvoorzegd,gebeurtook.
Godzwijgtgedurendedevijfdebedeling.Datgafánderenhetideeom
"hetgat"optevullen.Mengingovertothetschrijvenvano.a.deKoran
enhetboekvanMormon.Datgatindegeschiedenisisdevijfdebedeling.
Debedelingvandegenade.Godregeertvanuitgenade,watinhoudtdat
Hij feitelijk niet ingrijpt. Het enige dat Hij doet is Zijn werk in en door
gelovigen. Het is dus een Bijbels en een historisch feit dat God Zich al
tweeduizend jaren niet met het wereldgebeuren bemoeit. God houdt
dezewereldwelinstand,wantanderswashetallangmetdezeschep-
pinggedaan.GodbemoeitZichooknietmethetlotvanIsraël,maarHij
heefterwelvoorgezorgddatIsraëlinstandbleef.

"Plonialmoni"iseenbeeldvandeHereJezusChristus,Dieafgezonderd
is.Hijisgescheidenvandewereldendoofvoordewereld.DatGoddoof
is voor deze wereld is niet zo erg. Het is wel erg wanneer deze wereld
doof isvoorGod.HetgaaternietomdatGod luistertnaarwatwij te
zeggen hebben. Het gaat erom dat wij luisteren naar wat God te zeg-
genheeft!WatGodtezeggenheeft,heeftHijallemaalalgezegd.Hetis
opgeschreveninZijnWoord!HijverlangtvandemensdathijdatWoord
serieusneemtenzichdaaraanonderwerpt;ingeloof!Wanneeriemand
naarGodsWoordluistertentotgeloofkomt,dantrektGodhemuitdeze
tegenwoordige,bozewereld.Wanneeriemandtotgeloofkomt,wordthij
eenlidvanhetLichaamvanChristus,deGemeente.HijheeftdeHeernog
nooitletterlijkgezien.Dekernvandehuidigebedelingvandegenadeis
dat de gelovige Christus kent als de Onzienlijke (de Geest). Christus is
índegelovige. "Plonialmoni" -zulkéén- isdeeerste losser.Boaz isde
tweedelosser.ZoisdeGemeente(hetLichaamvanChristus)heteerste
volkdatgelostwordt. Israël (de toekomstigebruidvanChristus) ishet
tweedevolkdatgelostzalworden.

Ruth 4 : 7
7 Nu was dit van ouds een gewoonheid in Israël, bij de lossing 

en bij de verwisseling, om de ganse zaak te bevestigen, zo 
trok de man zijn schoen uit en gaf die aan zijn naaste; en 
dit was tot een getuigenis van Israël.

"Vanouds"betekentdathet indewetvan Israëlstond. Israëlhadvele
wetten van de HEERE gekregen. Dit wil niet zeggen dat die oudtesta-
mentische wetten ook daadwerkelijk gehanteerd werden. De vertalers
hebbenertenonrechte"eengewoonheid"tussengezet.Datiseenmis-
verstand. De wetten werden slechts bij hoge uitzondering gehanteerd.
Enkelevoorbeelden:
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Hetloofhuttenfeest ismaartweemaal indehistorievanIsraëlgevierd.
(Ezra3:4;1Koningen8:2,65;Johannes7:2)SindsmendeMessiasver-
worpenheeftviertmenhetloofhuttenfeestechterelkjaar.Hetpascha
werd eveneens slechts zelden gevierd. Het sabbatsjaar werd evenmin
gevierd,omdathetlanddanelkzevendejaarbraakmoestblijvenliggen.
De Babylonische ballingschap kwam over Israël, omdat men zeventig
sabbatsjarenhadovergeslagen.HetlandwerddoordeHEEREverwoest
en zeventig jaar braak gelegd. Het jubeljaar (het jaar waarin de terug-
gave van al het onroerend goed moest plaatsvinden) werd evenmin
gehouden.WekennendewetophetNazireeërschap.

Numeri 6 : 1-8
1 En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende:
2 Spreek tot de kinderen Israëls, en zeg tot hen: Wanneer 

een man of een vrouw zich afgescheiden zal hebben, 
belovende de gelofte eens Nazireërs, om zich den HEERE 
af te zonderen;

3 Van wijn en sterken drank zal hij zich afzonderen; wijne-
dik, en edik van sterken drank zal hij niet drinken, noch 
enige vochtigheid van druiven zal hij drinken, noch verse 
of gedroogde druiven eten.

4 Al de dagen van zijn Nazireeërschap zal hij niet eten van 
iets, dat van den wijnstok des wijns gemaakt is, van de 
kernen af tot de basten toe.

5 Al de dagen der gelofte van zijn Nazireeërschap zal het 
scheermes over zijn hoofd niet gaan; totdat die dagen ver-
vuld zullen zijn, die hij zich den HEERE zal afgezonderd 
hebben, zal hij heilig zijn, latende de lokken van het haar 
zijns hoofds wassen.

6 Al de dagen, die hij zich den HEERE zal afgezonderd heb-
ben, zal hij tot het lichaam eens doden niet gaan.

7 Om zijn vader of om zijn moeder, om zijn broeder of om 
zijn zuster, om hen zal hij zich niet verontreinigen, als zij 
dood zijn; want het Nazireeërschap zijns Gods is op zijn 
hoofd.

8  Al de dagen van zijn Nazireeërschap is hij den HEERE 
heilig.

In het Oude Testament kennen we slechts één Nazireeër, namelijk
Simson. De Here Jezus was geen Nazireeër, want Hij dronk wijn. Een
Nazireeërmochtgeenwijndrinken.MennoemdeJezuszelfseenwijn-
zuiper.(Matthéüs11:19)

Dewetopdelossingwerdevenmingehanteerd."Vanouds"betekentdat
delossingindewetstond.Detoepassingvandiewetwasnietgebrui-
kelijk."Bijdelossingenbijdeverwisseling"betekent"bijdeverwisseling
van de lossing". Lossing en verwisseling zijn twee totaal verschillende
begrippen. Hier worden ze tot één gemaakt.Verwisselen betekent dat
nietdeéén,maardeanderlost.Ditiseenmooivoorbeeldvaneenhendi-
adys."Lossingenverwisseling"kanhetbestevertaaldwordenmet"los-
sing,namelijkverwisseling"of "bijdeverwisselingvande lossingzijn".
Deenelosser(zulkéén)gafzijnfunctieoveraandeanderelosser(Boaz).
Wij weten dat de meeste wetten en inzettingen, die door God waren
gegeven,indepraktijkvanhetvolkIsraëlzeldenofnooitwerdentoege-
past.UitRuth4:7isteconcluderendatdewetopdelossingwelwerd
toegepastinIsraël.Hetrechtomtelossengoldvooriedereen;óókvoorde
heidenen.Hetuittrekkenvandeschoengebeurdevolgensvoorschriftom
dewisselingvandelossingtebekrachtigen.Degenedienietwildelossen,
trokzijnschoenuitengafhemaanzijnnaaste,diewelwildelossen."Tot
eengetuigenis"wilzeggendatiedereendewisselingvandelossingkon
zien.Hetuittrekkenvandeschoenwaseendemonstratie.Dewetvanhet
zwagerhuwelijk(hetleviraatshuwelijk)staatinDeuteronomium25.Het
eerstegedeeltevandezewetisalbehandeldbijRuth2:1.Daaruitblijkt
dat het zwagerhuwelijk deel uitmaakte van de lossing. De lossing had
immerstemakenmethet instandhoudenvanheterfrecht!Delosser
moestnaastdeerfenisookvooreenerfgenaamzorgen,wanneerernog
geenerfgenaamwas.Datwaszijnverantwoordelijkheid.

Deuteronomium 25 : 5-10
5  Wanneer broeders samenwonen, en één van hen sterft, 

en geen zoon heeft, zo zal de vrouw des verstorvenen 
aan geen vreemden man daarbuiten geworden; haar 
mans broeder zal tot haar ingaan, en nemen haar zich ter 
vrouwe, en doen haar den plicht van eens mans broeder.

6 En het zal geschieden, dat de eerstgeborene, dien zij zal 
baren, zal staan in den naam zijns broeders, des verstor-
venen; opdat zijn naam niet uitgedelgd worde uit Israël.

7 Maar indien dezen man zijns broeders vrouw niet beval-
len zal te nemen, zo zal zijn broeders vrouw opgaan naar 
de poort tot de oudsten, en zeggen: Mijns mans broeder 
weigert zijn broeder een naam te verwekken in Israël; hij 
wil mij den plicht van eens mans broeders niet doen.

8 Dan zullen hem de oudsten zijner stad roepen, en tot hem 
spreken; blijft hij dan daarbij staan, en zegt: Het bevalt mij 
niet haar te nemen;

9 Zo zal zijns broeders vrouw voor de ogen der oudsten tot 
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hem toetreden, en zijn schoen van zijn voet uittrekken, 
en spuwen in zijn aangezicht, en zal betuigen en zeggen: 
Alzo zal dien man gedaan worden, die zijns broeders huis 
niet zal bouwen.

10 En zijn naam zal in Israël genoemd worden: Het huis 
desgenen, dien de schoen uitgetogen is.

Deweduwetrouwdemetdebroervanhaaroverledenman.Deeerstge-
boreneuitdathuwelijkwerddeerfgenaamvandeoverledene.Wanneer
iemanddezewetnietwildeuitvoerenenooktenoverstaanvandeoud-
stenindepoort,bleefbijzijnweigeringomdeweduwetetrouwen,dan
zouzijnschoenuitgetrokkenworden.Deweduwemoestvoordeogen
vandeoudstenzijnschoenuitdoen.Deschoenheeftmetdeaardseposi-
tie(hetstaanindezewereld)vandemenstemaken.Hetuitdoenvande
schoenbetekendeeenveranderingvanpositie.ToenMozesvoordeHeer
verscheen,moesthijzijnschoenenvanzijnvoetendoen.

Exodus 3 : 1-6
1 En Mozes hoedde de kudde van Jethro, zijn schoonvader, 

den priester in Midian; en hij leidde de kudde achter de 
woestijn, en hij kwam aan den berg Gods, aan Horeb.

2 En de Engel des HEEREN verscheen hem in een vuur-
vlam uit het midden van een braambos; en hij zag, en 
ziet, het braambos brandde in het vuur, en het braambos 
werd niet verteerd.

3 En Mozes zeide: Ik zal mij nu daarheen wenden, en bezien 
dat grote gezicht, waarom het braambos niet verbrandt.

4 Toen de HEERE zag, dat hij zich daarheen wendde, om te 
bezien, zo riep God tot hem uit het midden van het braam-
bos, en zeide: Mozes, Mozes! En hij zeide: Zie, hier ben ik!

5 En Hij zeide: Nader hier niet toe; trek uw schoenen uit van 
uw voeten; want de plaats, waarop gij staat, is heilig land.

6 Hij zeide voorts: Ik ben de God uws vaders, de God van 
Abraham, de God van Izak en de God van Jakob. En Mozes 
verborg zijn aangezicht, want hij vreesde God aan te zien.

"Hetuitdoenvandeschoen"iseenbeeldvandedood(hetafleggenvan
deaardsepositie;hetaardsebestaan).Hetlichaamwordtafgelegd.Dit
beeld maakt duidelijk dat "sterven" de enige manier is om tot God te
naderen.WijkunnentotGodnaderen,omdatwijmetChristusgestorven
zijn.Wehebbenonzeaardsepositieopgegeven.Datkomtovereenmet

het uittrekken van de schoen.Wanneer een ander de schoen aandoet,
wijstdatoperfrecht.Debezittingenvandeééngaanovernaardeander.
Deerfgenaam(deopvolger)gaatdanindeschoenenstaanvandegene
die uit de wereld verdwijnt. Dit brengt ons bij de positie van de Here
Jezus.DeHereJezusheeftZicheenspeciale,hogepositieverworvendoor
Zijnopstandinguitdedood.ChristusleeftentochgeeftHijZijnaardse
positieop.HijtrokZijnschoenuitopdeOlijfbergenvoertenhemel.Hij
verbergtZichvoordewereldenZijnvolk,datHemnietwilaccepteren.
Wekunnenhetbeeldnogverderterugdraaiennaardekruisiging,omdat
deHereJezustoenstierf.DepositiediedeHereJezusbijZijngeboorte
opaardehad,heeftHijafgelegddoorZichindedoodtegeven.DeHere
JezusChristuswasdeRechthebberopdetroonvanDavid,zoalsuithet
geslachtsregister van Matthéüs 1 blijkt. Alle rechthebbers vanaf Adam
stierven. Bij de geboorte van de Here Jezus was Jozef de troonpreten-
dent.JozefwerddezoneDavidsgenoemd.(Matthéüs1:20)ZolangJozef
deerfgenaamvanDavidwas,wasdeHereJezusdatnogniet.NaJozef'
overlijden werd de Here Jezus de Erfgenaam. Blijkbaar is Jozef daarom
zovroeggestorven.Bijde12-jarigeJezusindetempelhorenwevoorde
laatstemaalvanJozef.

Lukas 2 : 45-49
45 En als zij (Jozef en Maria) Hem niet vonden, keerden zij 

wederom naar Jeruzalem, Hem zoekende.
46 En het geschiedde, na drie dagen, dat zij Hem vonden 

in den tempel, zittende in het midden der leraren, hen 
horende, en hen ondervragende.

47 En allen, die Hem hoorden, ontzetten zich over Zijn ver-
stand en antwoorden.

48 En zij, Hem ziende, werden verslagen; en Zijn moeder 
zeide tot Hem: Kind! waarom hebt Gij ons zo gedaan? Zie, 
Uw vader en ik hebben U met angst gezocht.

49 En Hij zeide tot hen: Wat is het, dat gij Mij gezocht hebt? 
Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders?

DeHereJezuswerddoordedoodvanJozefdeErfgenaamvandetroon
vanDavid.DoordeopstandinguitdedoodwerdHijdelaatsteeneeuwi-
geErfgenaam.Christusheeftdoordeopstandingdedoodoverwonnen.
HijhadonvergankelijkleveninZich.Hijzaldeonvergankelijketroonvan
Davidherstelleninhetonwankelbarekoninkrijk.ChristusgafZijnaardse
positie,dieHijnadeopstandinguitdedoodverkreeg,op.HijverborgZijn
aangezicht.ChristuswerdafgesnedenvandewereldenvanIsraël.Hijgaf
Zijnaardsepositieop:HijtrokZijnschoenuit!WanneerChristusstraks
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opnieuwopdeOlijfbergzalstaan(deplaatsvandehemelvaart),danzal
HijweerinZijnschoenengaanstaan.BijdewederkomstopdeOlijfberg
zalChristusZijnaardserechtenalsnogclaimen.DánzalHijZijnaange-
zichtnietmeerverbergen.DanzalHijZichoverIsraëlontfermen.

Ruth 4 : 8
8 Zo zeide de losser tot Boaz: Aanvaard gij het voor u; en hij 

trok zijn schoen uit.

De schoen van "ploni almoni" (zulk één) werd aan Boaz gegeven. Dat is
eenbeeldvandeHeerDietenhemelvoer.DeHeerheeftZijnschoenniet
nodig.HijdraagthetlosserschapoveraanDegeneDieindetoekomstzal
wederkomen.BoaziseentypevanChristusDieZijnschoenweeraantrekt.
Welezennietdatplonialmoniinzijngezichtgespuugdwerd.Bovendien
wasdevrouwnietbijdelossingaanwezig.Boazkwamnamensdevrouw.
Normaalgesprokenzoudelosserdienietwildelossenopenlijkteschande
gemaaktworden.Datgebeurdehierniet."Schoen"staatinhetenkelvoud.
Erwasduséénschoen.DitbetekenttypologischdatChristusinéénopzicht
vanZijnrechtenafzag.WekunnennietzeggendatdeHeercompleetvan
Zijnrechtenafzag.Hijzagalleeninverbandmetdeaardevanzijnrechten
af.AandeenekantiserverschiltussendeHeiligeGeest(Christusnu)en
Christus als Losser van Israël in de toekomst. Aan de andere kant is Hij
Dezelfde.HijhoudtZijnandereschoengewoonaan.

Ruth 4 : 9
9 Toen zeide Boaz tot de oudsten en al het volk: Gijlieden 

zijt heden getuigen, dat ik aanvaard heb alles, wat 
van Elimélech geweest is, en alles, wat van Chiljon en 
Machlon geweest is, van de hand van Naómi.

AldebezittingenvanElimélech,vanChiljonenvanMachlonwarenbij
Naómiterechtgekomen.Boazzeidathijaldezebezittingenaanvaardde.
Deoudstenenhetvolkwarengetuigen."Getuigen"wilzeggendathet
inhetopenbaargebeurde.

Ruth 4 : 10
10 Daartoe aanvaard ik mij ook Ruth, de Moabietische, de huis-

vrouw van Machlon, tot een vrouw, om den naam des ver-
storvenen over zijn erfdeel te verwekken, opdat de naam 
des verstorvenen niet worde uitgeroeid van zijn broederen, 
en van de poort zijner plaats; gijlieden zijt heden getuigen.

De eerste losser aanvaardde Ruth niet. Boaz aanvaardde Ruth, de
Moabietische, wel. De eerstgeborene van Ruth en Boaz zou formeel
(volgensdewet)deerfgenaamvanMachlonzijn.Daarmeezouhijook
deerfgenaamvanElimélechzijn.Boazbegoneneindigdezijntoespraak
met: Gijlieden zijt heden getuigen. (vers 9 en 10) Het was een offi-
ciëlezaak.Daaromwerdhetwereldkundiggemaakt.Hetverwekkenvan
nageslachtslaatopdewedergeboortevanIsraël.

Ruth 4 : 11
11 En al het volk, dat in de poort was, mitsgaders de oudsten 

zeiden: Wij zijn getuigen; de HEERE make deze vrouw, 
die in uw huis komt, als Rachel en als Lea, die beiden het 
huis van Israël gebouwd hebben; en handel kloekelijk in 
Efratha, en maak uw naam vermaard in Bethlehem!

RachelenLeawarendetweestammoedersvanIsraëlendetweevrou-
wenvanJakob.RachelenLeazijnbeideeentypevanhetvolkIsraël.Ruth
werd eveneens een stammoeder van Israël. De Heer maakte Ruth als
RachelenLea.Zijwerddegenediehethuisvan Israëlzoubouwen.Uit
Ruth werden uiteindelijk David - en nog later - de Here Jezus geboren.
De Here Jezus is Degene Die het huis werkelijk zal bouwen. Christus
bouwt eerst de Gemeente. Hij zal, als de Zone Davids, Israël in de toe-
komstbouwen."Efratha"betekent"vruchtbaarzijn"of"vruchtbaarheid".
Efrathaheefttemakenmethetvoortbrengenvanvrucht."Vrucht"isin
hetHebreeuws"peri".DitwoordhoudtverbandmetEfratha.InEfratha
zounieuwlevengeborenworden.RachelstierfinEfratha,maarhethuis
werdgebouwd,wantzijhadeenzoongebaard.

Genesis 35 : 16-19
16  En zij reisden van Beth-el; en er was nog een kleine streek 

lands om tot Efrath te komen; en Rachel baarde, en zij 
had het hard in haar baren.

17  En het geschiedde, als zij het hard had in haar baren, zo 
zeide de vroedvrouw tot haar: Vrees niet; want dezen 
zoon zult gij ook hebben!

18  En het geschiedde, als haar ziel uitging (want zij stierf), dat 
zij zijn naam noemde Ben-oni; maar zijn vader noemde 
hem Benjamin.

19  Alzo stierf Rachel; en zij werd begraven aan den weg naar 
Efrath, hetwelk is Bethlehem.
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"Maak naam vermaard in Bethlehem!" De enige naam die vermaard
wordt,isdeNaamvanJehovah.InBethlehemzoudeHereJezusgeboren
worden. Bethlehem is de stad van David. (Lukas 2 : 4) Dat is een ver-
wijzing naar de geschiedenis van Elimélech en Naómi. Zij woonden in
Bethlehem,evenalsBoazenRuth.LaterwoondeDavidindezestad.

Ruth 4 : 12
12 En uw huis zij, als het huis van Perez (die Thamar aan 

Juda baarde), van het zaad, dat de HEERE u geven zal uit 
deze jonge vrouw.

"Perez" betekent in deze vorm "breuk" (scheiding). Perez is eveneens
verwant aan het woord "peri", dat "vrucht" betekent. Perez heeft dus
met "vrucht" en met "breuk" te maken. Het zijn synonieme begrippen.
Het betekent dat er alleen vrucht komt als er iets gebroken wordt. Er
moetergenseenbres(Perez)komenvoordatervruchtvoortgebrachtkan
worden.HetzaadvanRuthzoumoetenzijnalshetzaadvanJuda.Hetis
opmerkelijkdatjuisthiernaardegeschiedenisvanJudaenThamaruit
Genesis38wordtverwezen.ThamarzorgdeervoordatJudainhetver-
borgenhaarlosserwas.Zokwamernieuwleventotstand,hoewelJuda
hetnietwildeenhetnietwist.

Genesis 38 : 27-30
27 En het geschiedde ten tijde, als zij baren zou, ziet, zo 

waren tweelingen in haar buik.
28  En het geschiedde, als zij baarde, dat één de hand uitgaf; 

en de vroedvrouw nam dezelve, en zij bond een scharlaken 
draad om zijn hand, zeggende: Deze komt het eerst uit.

29 Maar het geschiedde, als hij zijn hand weder intoog, ziet, zo 
kwam zijn broeder uit; en zij zeide: Hoe zijt gij doorgebro-
ken? op u is de breuke! en men noemde zijn naam Perez.

30 En daarna kwam zijn broeder uit, om wiens hand de 
scharlaken draad was; en men noeme zijn nam Zera.

UitThamarwerdenPerezenZerageboren.Zerastakzijnhanduit,maar
die werd weer teruggetrokken. Toen werd Perez geboren en daarna
kwamalsnogZera.Hetgaathierom"debreuk"indegeboortevanZera.
DeuitgestrektehandvanZeraspreektoverhetkoningschapvanChristus
overdezewereld.Dehand(genade)werdteruggetrokken.Degeboorte
vanPerezspreektvandeonderbrekingindekomstvandeMessias.Perez
iseentypevanplonialmoni(deonbekendelosser).Hetwijstophetver-

borgen koninkrijk van Christus, dat sinds Zijn opstanding is begonnen.
Zijnkoninkrijkisgedurendedehuidige/vijfdebedelingverborgen,omdat
deKoning-deHereJezusChristus-Zelfverborgenis(indehemel).Nade
"breuk"kwamZera.Zeraiseenbeeldvanhetgeopenbaardekoninkrijkdat
gedurendedevolgende/zesdebedelingoverdegeheleaardezalworden
opgericht, waarna de duizend jaren beginnen (het zichtbare koninkrijk
vanChristusoverdegeheleaarde,waarindesatangebondenzalzijn).

Ruth 4 : 13
13 Alzo nam Boaz Ruth, en zij werd hem ter vrouwe, en hij 

ging tot haar in; en de HEERE gaf haar, dat zij zwanger 
werd en een zoon baarde.

De Heer gaf, dat Ruth zwanger werd. Zij baarde een zoon. In de Bijbel
komen veel onvruchtbare vrouwen voor. Het was altijd een wonder
vandeHeer,wanneerer tocheenkindgeborenwerd.Devrouwiseen
uitbeeldingvandeoudeschepping.Deoudescheppingkangeenleven
voortbrengen.HetiseenwondervanGod,wanneeruitdezeoudeschep-
pingtocheennieuwescheppingvoortkomt.Zoishetookbijdenatuur-
lijke(oude)mens.Hijheeftgeenmachtoverhetleven.Hijkangeenleven
voortbrengen.

Ruth 4 : 14
14 Toen zeiden de vrouwen tot Naómi: Geloofd zij de HEERE, 

Die niet heeft nagelaten u heden een losser te geven; en 
zijn naam worde vermaard in Israël!

Dit werd bij de geboorte van Obed tegen Naómi gezegd. De Heer had
Naómieenlossergegeven.ObedwasdeerfgenaamvanElimélechenvan
Naómi.DelossingwascompleetdoordegeboortevanObed.Wanneerer
geennageslachtwasgekomen,haddelossingnietwerkelijkplaatsgehad.
Dan moest er alsnog een losser gezocht worden. "Zijn naam worde ver-
maardinIsraël"stondreedsinRuth4:11.WijkennengeenandereNaam.

Handelingen 4 : 10-12
10  Zo zij u allen kennelijk, en het ganse volk Israël, dat door 

den Naam van Jezus Christus, den Nazaréner, Dien gij 
gekruist hebt, Welken God van de doden heeft opgewekt, 
door Hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond.

11  Deze is de Steen, Die van u, de bouwlieden, veracht is, 
Welke tot een hoofd des hoeks geworden is.
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12 En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder 
den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen 
gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden.

ErisslechtséénNaamdievermaardisenwaardoormenzaligkanwor-
den.DatisdeNaamvandeHereJezusChristus!

Ruth 4 : 15
15 Die zal u zijn tot een verkwikker der ziel, en om uw 

ouderdom te onderhouden; want uw schoondochter, die 
u liefheeft, heeft hem gebaard, dewelke u beter is dan 
zeven zonen.

"Verkwikkerderziel"wilzeggendaterlevenwordtgegeven.HetNieuwe
TestamentspreektoverdeverkwikkingdiedeopenbaringvandeHere
Jezusmetzichmeebrengt.

2 Thessalonicenzen 1 : 3-10
3 Wij moeten God te allen tijd danken over u, broeders, 

gelijk billijk is, omdat uw geloof zeer wast, en dat de liefde 
eens ieder van u allen jegens elkander overvloedig wordt;

4 Alzo dat wij zelven van u roemen in de Gemeenten Gods, 
over uw lijdzaamheid en geloof in al uw vervolgingen en 
verdrukkingen, die gij verdraagt;

5 Een bewijs van Gods rechtvaardig oordeel, opdat gij waar-
dig geacht wordt het Koninkrijk Gods, voor hetwelk gij 
ook lijdt;

6 Alzo het recht is bij God verdrukking te vergelden denge-
nen, die u verdrukken;

7 En u, die verdrukt wordt, verkwikking met ons, in de 
openbaring van den Heere Jezus van den hemel met de 
engelen Zijner kracht;

8 Met vlammend vuur wraak doende over degenen, die 
God niet kennen, en over degenen, die het Evangelie van 
onzen Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn.

9 Dewelken zullen tot straf lijden het eeuwig verderf, van 
het aangezicht des Heeren, en van de heerlijkheid Zijner 
sterkte,

10 Wanneer Hij zal gekomen zijn, om verheerlijkt te wor-
den in Zijn heiligen, en wonderbaar te worden in allen, 
die geloven (overmits onze getuigenis onder u is geloofd 
geworden) in dien dag.

De verkwikking komt van het aangezicht des Heren. Die verkwikking
komtwanneerHijzalkomenomverheerlijktteworden."Beterdanzeven
zonen"(inRuth4:15)wilzeggendatObedméér/béterisdanzeven.De
wereldtelttotzeven(zevendagenperweek;zevenbedelingen).Obedis
méérdanzeven.Hijisdusdeachtste."Acht"heeftmetdenieuweschep-
ping(dienadezevenbedelingenookletterlijkaanbreekt)enmetweder-
geboortetemaken.Doorwedergeboortewordtmennamelijkeennieuwe
scheppinginChristus.VergelijkDavid:hijwasdeachtstezoonvanIsaï.

Ruth 4 : 16
16 En Naómi nam dat kind, en zette het op haar schoot, en 

werd zijn voedster.

Deschootiswaarmengeborgenheidvindtenwaarmenzichonderwerpt.
Menkanindeschootnieuwlevendragenenernieuwlevenuitvoortbren-
gen.NaómiwerddevoedstervanObed.VoedstersspelenindeBijbeleen
belangrijkerol inverbandmethetinstandhoudenvanhetkoningshuis
vanDavid.Paulusnoemtzicheenvoedstertenopzichtevandegelovigen.
(1Thessalonicenzen2:7)ObedwasvolgensdewethetkindvanNaómi.

Ruth 4 : 17
17 En de naburinnen gaven hem een naam, zeggende: Aan 

Naómi is een zoon geboren; en zij noemden zijn naam 
Obed; deze is de vader van Isaï, Davids vader.

"Naburinnen" zijn buurvrouwen. In de Bijbel geven anderen een naam
aanhetkind.InLukas1:59wildendefamilieledenJohannes"Zacharias"
noemen."Obed"betekent"knecht"of"dienaar".

Ruth 4 : 18
18 Dit nu zijn de geboorten van Perez: Perez gewon Hezron;

PerezisdezelfdealsFares.ZeraisdezelfdealsZara.(Matthéüs1:3)Het
boekRutheindigtmeteenkleingeslachtsregister.Hetofficiëlegeslachts-
register gaat terug tot Perez. Meestal begint een geslachtsregister bij
Adam,bijAbrahamofdesnoodsbijJuda.Perezwasdeonderbrekerinde
komstvandeMessias.Perez isopgenomenals troonpretendent inhet
geslachtsregistervandeHereJezus.DeGriekenkennenPerezonderde
naamPerseus.Perseusisindemythologiededoorbreker.Pereziséénvan
detitelsvoordeHereJezus.Perezisdanvertaaldmet"Doorbreker".
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Micha 2 : 13
12 Voorzeker zal Ik u, o Jakob! gans verzamelen; voorzeker 

zal Ik Israëls overblijfsel vergaderen; Ik zal het te zamen 
zetten als schapen van Bozra; als een kudde in het mid-
den van haar kooi zullen zij van mensen deunen.

13 De doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken; zij zul-
len doorbreken, en door de poort gaan, en door dezelve 
uittrekken; en hun koning zal voor hun aangezicht 
henengaan; en de HEERE in hun spits.

De Doorbreker is de Koning, namelijk de HEERE. Christus is Degene
Die doorbreekt en vrucht voortbrengt. De Doorbreker zal Israël naar
Jeruzalemleiden.HijzalvanbuitenJeruzalemkomen.

Ruth 4 : 19-22
19 En Hezron gewon Ram; en Ram gewon Amminádab;
20 En Amminádab gewon Nahesson; en Nahesson gewon 

Salma;
21 En Salmon gewon Boaz, en Boaz gewon Obed;
22 En Obed gewon Isaï; en Isaï gewon David.

DezenamenkomenookvoorinhetgeslachtsregistervandeHereJezus
Christus,zoalsdatinMatthéüs1staat.

Matthéüs 1 : 1-6a
1 Het boek des geslachts van JEZUS CHRISTUS, den Zoon 

van David, den zoon van Abraham.
2 Abraham gewon Izak, en Izak gewon Jakob, en Jakob 

gewon Juda, en zijn broeders;
3 En Juda gewon Fares en Zara bij Thamar; en Fares gewon 

Esrom, en Esrom gewon Aram;
4 En Aram gewon Aminádab, en Aminádab gewon 

Nahasson, en Nahasson gewon Salmon;
5 En Salmon gewon Boöz bij Rachab, en Boöz gewon Obed 

bij Ruth, en Obed gewon Jessai;
6 En Jessai gewon David, den koning; ...

Dehierovereenkomendenamenzijn:

Ruth:   Matthéüs1:

Hezron   Ezron
Ram   Aram
Amminádab  Aminádab
Nahesson  Nahasson
Salma   Salmon
Boaz   Boöz
Obed   Obed
Isaï   Jesse
David   David

Denamenzijnsomsmoeilijkteherkennen,omdatdemedeklinkersvia
devertalingenveranderdzijn.Deklinkerswerden in iedergevalveran-
derd.InhetGrieksvaltde"h"bovendienweg,omdathetGrieksgeen"h"
kent(HezronwordtdanEzron).

De geschiedenis van de Here Jezus is te zien uit de typologie van de
volgendedrienamen.UitBoaz,demangeweldigvanvermogen,kwam
Obedvoort."Obed"betekent"knecht".HijiseentypevandeHereJezusin
Zijnvernedering.DeHereJezuskwamalsdeKnechtdesHEEREN(Obadja
=ObedJehovah). "Isaï"heeftmet"leven"(rijkzijn) temaken.Hij iseen
typevandeopstandingvandeHeer.Davidisdedefinitieveerfgenaamen
eentypevandeZoneDavids.DeHereJezuswordtsomsindeprofetieën
"David"genoemd.

Ezechiël 37 : 21-25
21 Spreek dan tot hen: Zo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik zal 

de kinderen Israëls halen uit het midden der heidenen, 
waarhenen zij getogen zijn, en zal ze vergaderen van 
rondom, en brengen hen in hun land;

22 En Ik zal ze maken tot een enig volk in het land, op de 
bergen Israëls; en zij zullen allen te zamen een enigen 
Koning tot koning hebben; en zij zullen niet meer tot 
twee volken zijn, noch voortaan meer in twee koninkrij-
ken verdeeld zijn.

23 En zij zullen zich niet meer verontreinigen met hun drek-
goden, en met hun verfoeiselen, en met al hun overtre-
dingen; en Ik zal ze verlossen uit al hun woonplaatsen, in 
dewelke zij gezondigd hebben, en zal ze reinigen; zo zullen 
zij Mij tot (een) volk zijn, en Ik zal hun tot (een) God zijn. 
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24 En Mijn Knecht David zal Koning over hen zijn; en zij 
zullen allen te zamen één Herder hebben; en zij zullen in 
Mijn rechten wandelen, en Mijn inzettingen bewaren en 
die doen.

25 En zij zullen wonen in het land, dat Ik Mijn knecht Jakob 
gegeven heb, waarin uw vaders gewoond hebben; ja, 
daarin zullen zij wonen, zij en hun kinderen, en hun 
kindskinderen tot in eeuwigheid, en Mijn Knecht David 
zal hunlieder Vorst zijn tot in eeuwigheid.

Dit werd geprofeteerd lang nadat David overleden was. Het gaat hier
overdeverenigingvandetweestammenendetienstammen.Ditisook
núnogprofetisch.Hetwordtindevolgende/zesdebedelinggerealiseerd.
Dan zal de Here Jezus Christus, namelijk dé Knecht David, Koning over
alle twaalf stammen zijn. Obed betekent "knecht". Mijn Knecht David
isdan"ObedDavid".DenaamDavidbetekent"Geliefde".Ookditiseen
omschrijvingvoordeHereJezusChristus.

Matthéüs 3 : 14-17
14 Doch Johannes weigerde Hem zeer, zeggende: Mij is nodig 

van U gedoopt te worden, en komt Gij tot mij?
15 Maar Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Laat nu af; 

want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. 
Toen liet hij van Hem af. 

16 En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit 
het water; en ziet, de hemelen werden Hem geopend, en 
hij zag den Geest Gods nederdalen, gelijk een duif, en op 
Hem komen.

17 En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende: Deze is Mijn 
Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen 
heb!

De Zoon is de Geliefde. Dat is de Here Jezus Christus. De letterlijke
geschiedenis van Boaz en Ruth is een type van de Here Jezus Christus
enIsraël.HethuwelijktussenBoazenRuthiseentypevanhethuwelijk
tussenChristusenhettoekomstige,gelovigeIsraël.Hethuwelijktussen
ChristusenIsraëlwordt"debruiloftdesLams"genoemd.

Openbaring 19 : 5-9
5 En een stem kwam uit den troon, zeggende: Looft onzen 

God, gij al Zijn dienstknechten, en gij, die Hem vreest, 
beiden klein en groot!

6 En ik hoorde als een stem ener grote schare, en als een 
stem veler wateren, en als een stem van sterke donder-
slagen, zeggende: Halleluja, want de Heere, de almach-
tige God, heeft als Koning geheerst (heeft het koningschap         
aanvaard).

7 Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de 
heerlijkheid geven; want de bruiloft des Lams is geko-
men, en Zijn vrouw heeft zichzelve bereid.

8 En haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en 
blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de 
rechtvaardigmakingen der heiligen.

9 En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn 
tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide 
tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods.

HetLamisdeBruidegom,namelijkdeHereJezusChristus.HijishetLam
Datgeslachtis,maarnustaat.HijisdeLeeuwDieuitdestamvanJudais.
Debruiloftzalbeginnenbijdeaanvaardingvanhetkoningschapdoorde
Heer.Datisookhetmomentdatdeduizendjarenbeginnen,waarinde
satangebondenzalzijn.Diewordenookwel"debruiloft"genoemd.De
bruiloftduurdeinhetOudeTestamentzevendagen.DebruiloftdesLams
vindtplaatsgedurendedezevendebedeling.Indeduizendjarenzalde
eenheid tussen Christus, de Man en Israël, de vrouw, tot stand komen.
Uithethuwelijkzal ietsgeborenworden.UitBoazenRuthwerdObed
geboren.De lijnwerdvoortgezetmet IsaïenDavid.Watgeborenwerd
iseenbeeldvandenieuweschepping.Christus isdeEerstelingvande
nieuweschepping.UithethuwelijkvanBoaz(degeopenbaardeChristus)
enRuth(hettoekomstige,gelovigeIsraël)zal-nadebruiloft(deduizend
jaren)-eennieuwescheppinggeborenworden.

Amen


