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Liturgie voor de ochtenddienst over Ruth 1,1-5 
-GKv te Westeremden, 08-05-2011, bevestiging diaken Peter Jan Krijgsheld 
-GKv te Loppersum, 08-05-2011, bevestiging ambtsdragers Tom Hiemstra(ouderling), Gerrit Pastoor 
en IJsbrand Havinga (diakenen) 
 
 
 
Welkom en mededelingen door ouderling 
 
 
 
Komen tot de Here: 

Votum/zegengroet 
Aanbidding: 
-Psalm 65,1-3 ‘De lofzang klinkt uit Sions zalen’ 
Schuldbelijdenis, Jes 1,3-9 
Zingen Psalm 50,4.7 ‘Zo spreekt de Heer en opent zijn geding’ 
Genadeverkondiging, Efez 2,4-8 
Zingen GK 140,2-3 ‘Alzo lief had God de wereld’ 
Wet 
Gebed 

 
Luisteren naar de Here: 

Schriftlezing(en) Ruth 1  
Verkondiging over Ruth 1, thema, zie onder, gebed 
Zingen LB 447,1-5 ‘God gaat zijn ongekende gang’ (op de melodie van LB 446) 

 
Bevestiging ambtsdrager(s) 

 -lezen formulier (blz 781 Geref. Kerkboek) 
-lezen formulier tot ‘bevestiging’, vragen, antwoord, zegen 
-zingen kerkenraad: Psalm 67,1 / 134,1 ‘Komt alles dienaars van de Heer’ 
-lezen uit formulier gedeelte voor gemeente (gemeente staat) 
-zingen gemeente: Psalm 67,2-3 / 134,2-3 ‘Heft nu uw handen naar omhoog’ 
 

Geven aan de Here: 
Dank- en voorbedegebed  
Aankondiging overige mededelingen en bestemming collecte 
Inzameling gaven 

 
Gaan onder de zegen van de Here 

Zingen GK 164 ‘Jezus vol liefde’ 
Zegen 

 
 
Leesgedeelte(n): Ruth 1 
Tekst: Ruth 1,1-5 
Preekthema: ‘De Here geeft en de Here neemt…’ 
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We gaan in de komende weken met het boek Ruth bezig, en dat dunne boekje Ruth, die korte 

geschiedenis, is zo ontzettend mooi… 

…waarom is het zo mooi?, je ziet jezelf in dit boekje terug, het is zo herkenbaar, het gaat om heel 

gewoon gezin dat allerlei dingen meemaakt. 

Je herkent je misschien ook in Naomi, als ze compleet verbitterd is als ze terug gaat, als ze getroffen is 

door het overlijden van haar man en haar zoons, ze is volledig leeg. 

Misschien herken je je daarin, het verlies dat ze heeft meegemaakt, het verdriet dat haar heeft getroffen. 

Het boek Ruth is ook een liefdesverhaal, hoe Ruth en Boaz op zo’n bijzondere manier bij elkaar 

komen, en denk ook aan haar geloof, en hoe aan het einde een zoon geboren wordt. 

Als je wat meer afstand neemt van het boek, dat gaat het ook hierover: hoe de Here God in de levens 

van gewone mensen werkt, heel gewoon… 

…dan gaat het erover dat de Here alles bestuurt, het boek vond plaats in de tijd vd Rechters, dat was 

een periode waarin er een absolute crisis was in het leiderschap van Israel… 

…dan werkt de Here op een heel bijzondere manier toe, naar de geboorte van een koning, Boaz en 

Ruth krijgen een zoon, de Here werkt op een heel ongedachte manier daarnaar toe. 

Dat jongetje wordt geboren, uit een vrouw uit Moab, en een ongetrouwde man uit Bethlehem. 

Je ziet hier hoe de Here levens van mensen leidt, maar dan lees je niets over stemmen uit de 

hemel, of over tekenen en wonderen, of over visioenen… 

…het gaat om heel gewone dingen, over mensen die trouw zijn op de plek waar ze God ze 

neerzet.  

Met een moeilijk woord is dat Gods voorzienigheid, dat betekent dat de Here God niet alleen de wereld 

heeft geschapen, maar de Here God zorgt erovor dat alles gaat zoals Hij het wil… 

…stel jezelf dan deze vraag: zie je de hand van de Here in je leven?, zie je de Here werken in je leven? 

Bekijk je je leven wel eens op die manier: zijn er dingen in je leven waarmee de Here duidelijk maakt dat 

Hij je bemoedigt, dat Hij je troost geeft, dat Hij zegt: zo moet je doorgaan? 

Dat Hij je bevestigt in keuzes, en dat je weet: ‘OK, dit mag ik doen!’ 

Of andersom, zijn er gebeurtenissen – dat zien we vanmorgen - waarmee de Here zegt: je bent 

niet op de goede weg, dit gaat niet goed, dit gaat verkeerd... 

…dat de Here daarom dingen in je leven legt, waarmee Hij zegt: ‘je moet terug!’, dat woord is 

in hfdst 1 heel belangrijk, terug gaan! 

Soms kan de Here op de harde manier dingen in je leven legt, waarmee Hij zegt: ‘terug!’ 

 

Vs 1: [rechters], de schrijver van dit boek (wie het is, is onbekend), zet dit boek in zijn tijd, deze  
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geschiedenis vond plaats id TIJD VD RECHTERS, maar welke tijd was dat, over welke periode spreek 

je dan? 

Het was de tijd tussen Jozua toen het volk het beloofde land Kanaän innam tot en met de kroning van 

koning Saul, als je dat in getallen wilt zien dan is het de tijd tussen 1200-1020 voor de geboorte vd Here 

Jezus. 

OK, dat was de kant de periode in getallen, maar hoe zag die tijd eruit, wat was er ad hand?, de 

tijd vd richters was een tijd (Rechters 21,25), dat er ‘geen koning was in Israël, iedereen deed 

wat goed was in zijn eigen ogen’. 

De tijd vd rechters was een zwarte bladzijde uit het geschiedenisboek van Israël, een tijd waarin 

het bijv sociaal gezien een bende was, politiek gezien was het een rotzooi. 

Het was een tijd waarin er steeds weer afval was van God, de mensen deden wat ze zelf wilden 

en leefden niet zoals God het wilde, en dan strafte God het volk weer en dan zag het volk weer 

in dat ze ongehoorzaam waren geweest… 

…dan riep God weer een rechter en die stelde weer orde op zaken, en zo ging dat maar door, 

het was een donkere periode id geschiedenis van Israël. 

Hoe kwam dat?, de Israelieten grepen naar de afgoden (Baal), en ze dachten dat de goden vruchtbaarheid 

zouden geven, en zo viel het volk af van God. 

 

Het tweede dat opvalt in vs 1 is dat er ‘een hongersnood in het land was’, en dan vraag je je natuurlijk 

af, waarom was dat, waarom gebrek aan voedsel?, als je id Bijbel kijkt wat het woord verbond 

betekent… 

…dan kom je erachter dat de Here God een  relatie heeft met zijn volk, Hij komt naar mensen toe. 

En als het volk gehoorzaam is en genoeg heeft aan zijn liefde, dan zal God zijn volk RIJK zegenen… 

…dat zijn de verbondsbeloften, maar is die liefde en die gehoorzaamheid er niet voor Hem, dan zal Hij 

zijn volk straffen. 

Dus, die hongersnood, nee, je leest hier niet de woorden: God strafte zijn volk met een hongersnood… 

…dat staat er niet, maar die suggestie ligt er wel, als je bijv Lev 26,16 leest, daar staat: ‘ben je 

gehoorzaam, dan zal Ik je zegenen, maar keer je Mij de rug toe, zul je je land voor niets inzaaien’. 

 

Vs 1, wat gebeurt er verder?, je moet hier goed lezen, er staat hier, ‘een zekere man’ uit Bethlehem, en 

je weet misschien wat die plaatsnaam betekent, het betekent, ‘huis van brood’. 

Wat staat er?, dit: er heerst grote honger in ‘Broodstad’, en je snapt direct dat er veel meer ad hand is. 

De vraag die je je dan moet stellen is, wat is er aan de hand? 
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Maar wat doet die man?, die verhuist met zijn gezin naar Moab, maar waarom doen ze dat?, wat was de 

reden?, omdat er hongersnood is… 

…vergeet Elimelech zich die vraag te stellen: waarom gebeurt dit, wat is er aan de hand? 

Wat wil de Here God zeggen met die hongersnood, wat roept Hij zijn volk a.h.w. toe met die 

hongersnood?, dat ze ‘weer met hun hart en ziel moeten terugkeren naar de Here, hun God, 

zodat de Here, uw God een keer brengt in hun lot en zich over hen zal ontfermen, en hen weer 

voorspoed zal geven in alles wat ze ondernemen, kinderrijk zal maken en je vee en land 

vruchtbaar zal maken’ (Deut 30,2-3.9). 

Maar wat zie je hier gebeuren, bij die man in Bethlehem, wat doet hij?, in plaats van terug te keren naar 

God samen met zijn gezin, wat doet deze man, wat doet hij als hoofd van zijn gezin? 

Hij pakt zijn boeltje op en emigreert met zijn vrouw en kinderen naar Moab, ong 50 km verderop – daar 

is wel brood. 

 

Vs 2: het wordt nog wranger als je leest hoe de man heet: Elimelech, wat betekent: ‘mijn God is 

Koning’, en wat voor beeld krijg je? 

Je ziet hier het tragische voorbeeld van iemand die als een vader – het hoofd ve gezin - de beslissing 

neemt om meer te kijken / meer waarde te hechten aan economische omstandigheden, aan 

werkgelegenheid, die dingen geven voor hem de doorslag… 

…hij verhuist en verlaat het beloofde land Kanaan, hij kijkt naar de directe omstandigheden van 

hongersnood, en de economische mogelijkheden, de kansen en bedreigingen en vergelijkt die met 

Moab, hij verhuist. 

En zo slaat hij de stap over om te kijken naar onderliggende redenen van hongersnood, de 

ongehoorzaamheid van hem en zijn volk. 

Zo is Elimelech het voorbeeld vd pragmatische vader: ‘ik heb hier geen eten en drinken, ik zie 

nauwelijks hoop op verbetering, wat betreft eten en economie, ik weet het wel, we gaan 

verhuizen, volg mij maar, als God ons hier niet zegent, dan zal ik zorgen dat het in Moab wel zal 

gebeuren’. 

En zo is Elimelech een slecht voorbeeld voor zijn vrouw en kinderen, en hij trekt hen mee in die 

verkeerde keuzes: ‘als God niet voor ons zorgt, doen we het zelf wel’. 

Hij geeft er blijk van dat niet voldoende op God te vertrouwen, hij gaat weg als het hem te 

moeilijk wordt, in plaats van gewoon te blijven waar die is, in Gods land, onder Gods volk. 

[Toepassing]: en dat moeten de vaders zich dus goed beseffen, als vader beslis je over heel veel, je kunt 

met bepaalde keuzes voor je vrouw en kinderen bepalen waar ze wonen, in welke omgeving ze daar 

opgroeien, je bepaalt met dergelijke beslissingen in welke kerk ze opgroeien. 
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En daar hoort bij dat je als vader je gezin laat zien dat de Here God de belangrijkste is, dan volgen ze jou, 

dan kun je Gods zegen verwachten. 

In Elimelech zien we een man / vader die niet verder vooruitkijkt, hij neemt beslissingen die voor hem 

en zijn gezin heel slecht zijn, dat zien we zo. 

 

Vs 2: in vs 2 krijgen we de namen te weten van de rest vd gezinsleden, ih hebr heeft een naam veel 

betekenis, Elimelech betekent, mijn God is Koning, hij heet zo, maar leeft er niet naar. 

Zijn vrouw heet Naomi, wat betekent: lieveling, schatje, en dan Machlon en Kiljon – toen ik met Ruth 1 

bezig ging, wist ik niet wat hun namen betekenden, dit zijn geen namen die je je kinderen geeft, want 

Machlon betekent: ziek-zijn of ziekte, en Kiljon betekent doodgaan of vernietiging – het is net of met deze 

namen, de lucht zich steeds meer volpakt met donkere wolken. 

 

Vs 3: en dat zie je ook gebeuren, want wat gebeurt er als ze ih veld van Moab aankomen?, hij sterft er, 

en wat leren we daarvan?, dat het leven niet iets is wat je zelf in handen hebt. 

Waar Elimelech aan sterft, het staat er niet; het gaat er ook niet om te denken dat zijn sterven een straf 

van God is, zoals de hongersnood, nee. 

Alleen dit is duidelijk: ik kan mijn leven niet zelf verzekeren, je hebt het zelf niet id hand, het enige wat 

ik moet doen is te vertrouwen op God, Hij geeft me alles wat ik nodig heb, en te buigen onder de hand 

van God, vertrouwen te hebben en rust te vinden dat Hij een goede Vader is. 

 

Vs 4: hoe gaat het verder?, moet je nagaan wat Naomi moest meemaken: haar man sterft, en nu 

trouwen haar zoons Machlon en Kiljon met Moabitische vrouwen (!), en de schrijver laat heel duidelijk 

zien in vs 4, het wordt steeds erger, hoezo denk je misschien? 

Nou, heel eenvoudig, de Here had zijn volk het zeer sterk afgeraden dat te trouwen met iemand 

uit een ander volk, om te trouwen met een Moabiet, wat is er mis met Moabieten? 

Het was een volk dat bekend staat als vereerders vd afgod Kemosh, (2 Kon 3,27), dat was een 

religie waarbij natuurverering plaatsvond en er sexuele zonden werden bedreven om de goden 

tot zegen/vruchtbaarheid te bewegen, en dat was iets wat God afschuwelijk vond. 

In Deut 23 staat, een Moabiet mag niet eens id samenkomsten vd Israëlieten komen, dat mocht niet vd 

Here, en wat doen Machlon en Kiljon?... 

…ze trouwen met meisjes die de Here niet vereren, maar de god Kemosh 

 

Mag ik dat toepassen, het geldt vandaag nog steeds – als iemand die God liefheeft en op God vertrouwt 

trouwt met iemand die God niet kent… 
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…dat brengt onvoorstelbaar grote problemen met zich mee, omdat je het belangrijkste in je leven niet 

kunt delen, en dat is de Here God, met elkaar niet delen. 

En het gevaar is ook nog eens dat voor de gelovige ih huwelijk God naar plaats twee of drie zakt, want 

hoe kun je sterk blijven staan als je voortdurend moet schipperen? 

Man en vrouw zijn id bijbel (Efez 5) aan elkaar gegeven om elkaar mee te nemen zodat beide 

aankomen bij de troon als Jezus terugkomt… 

…wij hebben vandaag het romantische huwelijksbeeld ‘Love is all you need!’…. 

…maar man en vrouw zijn aan elkaar gegeven om elkaar mee te nemen, aan te sporen en te 

heiligen op weg naar Gods troon. 

Daarom zegt de bijbel: het is niet zoals God het graag ziet. 

Alleen, pas op, moeten we hiervoor de jongens Machlon en Kiljon aankijken?, nee, het was Elimelech 

die zijn zoons in die situatie gebracht heeft – hij koos voor die omgeving, Elimelech verhuisde met zijn 

zoons naar een plaats waar ze geen Israëlitische meisjes konden trouwen, want die waren er niet. 

 

Lastig punt voor ons, voor ouders, voor jongeren net zo goed, pikken we dit onderwijs vd Bijbel nog, of 

leggen we dit naast ons neer?... 

…durven we nog tegen elkaar te zeggen, moet je niet doen want je maakt het jezelf enorm moeilijk als 

je een relatie aanknoopt met iemand die God niet kent? 

En als je dat zegt, veroordeel dan niet alleen: ‘het mag niet’, maar steun iemand, steun ouders hierin. 

Het probleem zit hierin, zolang zij denken dat liefde alles is wat je nodigt hebt, dan gaan we de boot in. 

Dan kun je het vergeten, dan zullen we dit niet begrijpen, de Here God wil ons voor Zich bewaren. 

En alles wat dat bedreigt, alles wat dat in gevaar brengt. 

 

Vs 5: het wordt alleen maar erger en triester, want na 10 jaar sterven Machlon en Kiljon. 

Moet je nagaan, Naomi stond al ah graf van haar man Elimelech, en daarna ook nog eens ah graf van haar 

zoons, ze heeft drie begrafenissen gehad. 

En dan kun je je voorstellen dat Naomi zich bitter noemt, ze gingen een gouden toekomst tegemoet… 

…maar wat heeft het opgeleverd? 

 

Wat een boodschap, vss 1-5 – je loopt hier tegen dingen aan die voor ons onbegrijpelijk zijn… 

…kunnen wij aanwijzen waarom Elimelech overleed?, en Machlon en Kiljon?, waarom moet Naomi zo 

hard getroffen worden? 

Je ziet hier hoe het leven van Naomi in stukken valt, in 10 jaar, in 5 verzen, zo neemt de Here 

en zo geeft de Here… 
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…wat leren we hiervan?, als je de Here de rug toekeert, als je in je leven ervaart dat de Here je 

terecht wijst, en dat kan (Ruth 1,1-5) op de harde manier… 

..waarom doet Hij dat?, om je erbij te roepen, als je de Here de rug toekeert, komt Hij naar jou 

toe, de Bijbel is een grote boodschap dat Hij wil je niet verliezen, dan zoekt Hij je op… 

Dan kan de Here in je leven gaan snoeien (Joh 15) en dat is wegsnijden en dat geeft pijn, maar Hij doet 

dat om je bij Zich te brengen, en dan zegt Hij: waar ben je mee bezig, waar vertrouw je op? 

En dat doet de Here, niet om van ons af te komen, om ons te veroordelen, maar om ons bij Zich te 

brengen. 

Zo kan de Here God verdriet, pijn en ellende in ons leven leggen, als een roep, als een schreeuw… 

…als andere dingen niet meer helpen, om te zeggen: ‘hier moet je zijn, bij de Here moet je zijn. 

Sommige mensen zien ellende in hun leven en geven de Here de schuld, ze maken zich boos op 

de Here maar wat doen ze niet, naar hun eigen leven kijken om zich de vraag te stellen: ‘kan het 

ook nog eens zijn dat het aan mij ligt?’ 

Dat ze niet zien dat de Here aan het snoeien is, dat de Here iets in je leven legt waarmee Hij wil 

zeggen: ‘terugkeren!’ 

Er staat in de Bijbel dat de Here een jaloerse God is, uit liefde voor eigenwijze kinderen die hun eigen 

weg gaan, en daarom legt Hij verdriet in ons leven… 

…en dan gaat het niet goed en als het gaat om schuld, dat we de vraag moeten stellen: waarom gebeurt 

dit?, en Naomi keert terug, en dan wordt hfdst 1 een hoofdstuk vol hoop. 

 

De vraag is dit: kijk eens naar je leven, waar zit het niet goed in je leven, waar heb je keuzes gemaakt die 

fout zijn waardoor je steeds verder van de Here afgroeide, en sta je op het punt om afscheid van God te 

nemen. 

Besef dat de Here je niet van Hem af wil duwen maar bij Zich wil hebben, maar Hij wil je weerstand 

breken… 

…in de Psalmen staat: ‘wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen’, in Psalm 32 staat: ‘dag en 

nacht drukte uw hand zwaar op mij’, waarom?, omdat de Here zegt: ‘je moet bij Mij zijn!’ 

Ga een na in je leven, kijk eens eerlijk in je leven, sommigen leven in zonde en ervaren dat de 

Here hen terugroept, en de vraag is: ‘keer je terug?’ 

Jezus droeg de straf, de Here wil je niet straffen om je van Hem af te duwen, de Here houdt er 

niet van om ons pijn te doen, maar Hij wil ons geluk geven wat alleen bij Hem te vinden is. 

‘Keer terug naar de Here’, (Deut 30), dan zal er een verandering komen. 

 

Laten we bidden 


