
Zondag 15 september 2019 * overweging bij het verhaal van Ruth 
 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, 
 

Wat is een goed verhaal? Hanneke zei er ook al iets over aan het begin. Een goed verhaal is onvoorspelbaar, 

verrassend én heeft herkenbare elementen. Een goed verhaal pakt je, raakt je, het is persoonlijk, het gaat over 

concrete mensen of soms ook dieren. Een goed verhaal is een verhaal dat je bij blijft, dat je onthoudt. 

Het boek Ruth uit de bijbel is volgens mij zo’n goed verhaal. Het begint met een crisis in het land Israël. Er 

is hongersnood. Daar kun je nog makkelijk overheen lezen. 

Zoiets als al die berichten in de krant over problemen in de wereld. Die kun je vaak ook relatief makkelijk 

naast je neer leggen. Het is teveel slecht nieuws, het is vaak  abstract, en je kunt niet alles en iedereen helpen. 

Maar dan wordt dit verhaal persoonlijk, het gaat over concrete mensen met een naam en een gezicht:  

Elimelech, Noömi, Machlon en Kiljon. 

Die namen vertellen al een verhaal op zich: Elimelech betekent God is koning. Een naam die vertelt dat God 

en mensen bij elkaar horen  en dat God voor mensen zorgt. De naam Noömi betekent de liefelijke. Iemand 

die om andere mensen geeft. De zonen Machlon en Kiljon hebben niet zo’n vrolijke naam: de ziekelijke en 

de zwakke. Zo krijgen we al een beetje een idee wie deze mensen zijn. Ze wonen in Bethlehem, in het land 

Israël. Bethlehem betekent brood-huis en uitgerekend daar is er hongersnood. 

Waar moeten de mensen dan eten vandaan halen als er zelfs in het huis van het brood niets meer is?! 

Elimelech en Noömi vluchten daarom met hun kinderen naar het buitenland. 

Vandaag zouden we hen economische vluchtelingen noemen en als ze hierheen kwamen,  

zou hen waarschijnlijk de toegang tot Nederland geweigerd worden. 
  
Abstracte, anonieme verhalen over vluchtelingen zeggen niet zoveel, dan gaat het over cijfers en te grote 

tentenkampen ver weg. Maar als het bijvoorbeeld gaat over vluchtelingen-kinderen  die al jaren in het dorp 

wonen, die iedereen kent, die met de andere kinderen uit het dorp op school zitten, als die terug naar hun 

land van herkomst gestuurd dreigen te worden, dan wordt het anders, dan gaat het ineens over mensen met 

een naam en een gezicht. 

Zo las ik pas een bericht van moeders die geld hebben ingezameld dat nodig was voor de aanvraagkosten om 

te zorgen  dat die klasgenootjes van hun kinderen in Nederland mogen blijven. 

Het verhaal van Ruth of van Noömi  is ook zo’n concreet verhaal van mensen op de vlucht. 

Alleen dan zonder inburgeringscursus en juridisch gedoe. Maar dat is niet het enige. 

Ze bouwen een nieuw bestaan op in een vreemd land. 

Een nieuw bestaan opbouwen dat kan soms ook in je eigen land, als je bijvoorbeeld verhuist of met een 

nieuwe baan of opleiding begint, maar ook verder weg, bijvoorbeeld in Syrië  

waar mensen er het beste van proberen te maken na jaren van oorlog, en opnieuw beginnen met leven na al 

het geweld dat er is geweest, Syrië, waar heel veel in puin ligt en herbouwd wordt, 

ook kerken, daarover horen we straks bij de collecte meer. 

 

Noömi, Elimelech en hun zonen bouwen een nieuw bestaan op. In de jaren dat ze in Moab, hun nieuwe land 

wonen, gebeurt er veel: Elimelech gaat dood, de zonen worden volwassen  en ze trouwen met vrouwen uit 

hun nieuwe land. De ene met Orpa en de andere met Ruth. En toen gingen ook zij dood,  je weet wel: 

Machlon en Kiljon, de ziekelijke en de zwakke, ze hadden niet voor niets die namen. 

Ze hebben geen kinderen gekregen. De vrouwen bleven alleen over. Sommige mensen krijgen wel erg veel 

ongeluk te verduren. Maar dat is niet het enige, dit is ook een verhaal over veerkracht, over mensen die 

ondanks alle tegenslagen niet opgeven. Noömi hoort dat er weer te eten is in haar eigen land en ze besluit 

terug te gaan. Orpa en Ruth gaan allebei met haar mee. Maar dan zegt Noömi: ga toch terug naar je eigen 

huis, ik heb jullie niets te bieden, wat moeten jullie in een vreemd land? 

Noömi moedigt haar schoondochters aan een nieuw begin te maken en met een andere man te trouwen in 

hun eigen land. Heel praktisch en verstandig gedacht. 

Heel liefelijk ook, lief hebbend, precies zoals haar naam is, Noömi. Ze denkt niet in de eerste plaats aan haar 

eigen belang, maar aan wat het beste is voor haar schoondochters. 

Orpa vindt het niet leuk haar schoonmoeder te verliezen, maar ze doet toch maar wat haar schoonmoeder 

voorstelt. Haar naam verwijst daar zelfs naar, die betekent ‘degene die omkeert’ 

Orpa keert haar schoonmoeder de rug toe en gaat terug naar haar eigen plaats. 

Maar Ruth is eigenwijs, die laat zich niet overtuigen door al die verstandige argumenten van Noömi. 

En dan zegt ze die prachtige woorden: Dring er bij mij niet op aan, dat ik u in de steek zou laten, 

want waar gij zult heengaan, zal ik heengaan, waar gij zult overnachten, daar zal ik overnachten, 

uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. (Ruth 1, 16 en 17) 



 

En alsof dat nog niet genoeg is zegt ze er nog bij: waar u sterft, daar zal ik sterven en daar zal ik begraven 

worden. Zo moge de Here mij doen, ja nog erger: zeker, alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en u. 

Waar doen deze woorden aan denken?  

 (Ruth belooft haar schoonmoeder wat meestal mensen elkaar beloven die gaan trouwen: 

 ik blijf bij je tot de dood ons scheidt, wij horen bij elkaar.) 

Het is nogal wat wat Ruth tegen Noömi zegt. Het is een soort geloofsbelijdenis: 

ik kies voor jouw volk en bij jouw God wil ik ook horen, niet bij die god waarmee ik ben opgegroeid. 

Ik ben bereid alles achter te laten om bij jou te kunnen blijven. 

En dit is de enige keer in de bijbel dat een vrouw een eed zweert. 

De naam Ruth betekent de vriendin die trouw blijft en dat is precies wat ze is voor haar schoonmoeder: als 

een trouwe vriendin. Wat Ruth doet is precies wat Jezus zegt dat de samenvatting of de kern is  

van de geboden die God aan mensen heeft gegeven. Dat is het belangrijkste in het leven: 

God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Ruth kiest voor die God 

en ze zorgt voor haar schoonmoeder zoals ze zelf verzorgt zou willen worden. 

 

Van hoe grote betekenis dat was, daar kunnen we makkelijk overheen lezen in deze tijd. Nu zijn vrouwen 

steeds vaker onafhankelijk, kunnen zelf geld verdienen.  En als je ouder wordt, dan is er AOW is voor 

iedereen. Maar toen en daar was je als vrouw van je man afhankelijk. En als mensen oud werden, hadden ze 

kinderen nodig om voor hen te zorgen. Noömi heeft geen man en geen kinderen meer, ze is heel kwetsbaar, 

heeft geen enkele zekerheid voor de toekomst. Tegelijk is ze een sterke en zelfstandige vrouw:  

tegen alle gewoontes in reist ze alleen van het ene naar het andere land. 

En juist in die moeilijke situatie besluit Ruth bij haar te blijven en haar niet aan haar lot over te laten. 

En Ruth gaat met Noömi mee, naar een land dat voor haar  onbekend is, met vreemde mensen, een andere 

cultuur, een andere godsdienst. 

Stef Bos heeft daar een prachtig lied over gemaakt. Hij is in de jaren ’90 bij toeval in Zuid-Afrika terecht 

gekomen en woont nu een deel van zijn tijd daar en een deel van zijn tijd in Nederland. Hij heeft ervoor 

gekozen dit lied over Ruth in het Afrikaans te schrijven. Een voor ons vreemde en toch herkenbare taal. 

Zo verweeft hij zijn eigen verhaal en dat van zijn Zuid-Afrikaanse vrouw met dat van Ruth, een verhaal over 

vreemd zijn,  over samen, over kiezen, kiezen voor elkaar. We gaan luisteren naar het lied van Ruth… 

 - YouTube - 

Met die keuze die Ruth maakt om met Noömi mee te gaan naar een vreemd land, is het verhaal nog niet 

afgelopen. Nadat er eerst vooral moeilijkheden waren, komen er nu allerlei lichtpuntjes. 

Boaz wil wel met Ruth trouwen en zo krijgen de twee vrouwen een nieuw thuis. 

En dan is er nieuwe toekomst, een nieuwe generatie. Er wordt een kind geboren, Obed. 

Daar zit nog wel iets opmerkelijks in de tekst: Eerst wordt verteld dat Boaz losser is voor Ruth en Noömi. 

De regels waren zo dat de eerste zoon die uit zo’n speciaal huwelijk werd geboren dan zou gelden als de 

zoon van degene die was overleden, in dit geval Machlon, die met Ruth getrouwd was. 

Maar als Obed dan geboren is, wordt hij uiteindelijk de zoon van Boaz genoemd. Daar is natuurlijk van alles 

over bedacht door theologen,  hoe dat nu precies zit en hoe dat kan. 

Het belangrijkste is dat er voor deze vrouwen weer toekomst is. En dit verhaal, als deel van het verhaal van 

de voorouders van Jezus laat zien dat het er niet om gaat waar je geboren bent of wie precies je biologische 

ouders zijn. Het gaat om hoe je leeft, om welke keuzes je maakt. Ruth kiest voor Noömi en voor de God van 

Israël en zo kan het gebeuren dat ze één van de voormoeders van Jezus wordt. 
 

Dat soort keuzes moet ieder mens maken: hoe je met de mensen om je heen omgaat, met wie je omgaat, 

of je bij God wilt horen. Kies je er als ouders voor om je kind te laten dopen en zo uit te spreken dat jouw 

kind in Gods hand is en dat de naam van je kind verbonden is met die van God? 

En als je als kind gedoopt bent,  kies je er dan later voor om in te stemmen met die keus van je ouders? 

Wil je dan ook zelf leven in verbondenheid met God? Leven betekent kiezen. De vraag is waarvoor je kiest. 

Kiezen voor God, kiezen voor mensen, kiezen voor de aarde en alles wat leeft, als Gods schepping 

daarvoor zorgen, er zorgvuldig mee omgaan of leven zoals het jou het makkelijkste uitkomt. 

Bij het maken van die keuzes kunnen verhalen ons helpen. Verhalen zoals dat van Ruth, verhalen over 

geloof, hoop en liefde, die kunnen ons inspireren bij het eigen verhaal van ons leven. 
 

Al die verhalen samen vormen dat grote goede verhaal, van de bijbel, van geloven, het verhaal van God en 

mensen. En over dat verhaal hebben we bij binnenkomst wat op de vlaggetjes geschreven die hier ophangen, 

over wat geloof voor ons betekent. Ter afsluiting lees ik er een paar voor. 

………. 

Woorden van geloven, van kiezen voor God en voor elkaar. Moge het zo zijn ook in het nieuwe seizoen dat 

voor ons ligt. Amen. 


