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Liturgie voor de ochtenddienst over Ruth 1,6-22 
-GKv te Loppersum, 15-05-2011, 09.00u 
-GKv te Westeremden, 15-05-2011, 10.45u 
 
 
 
Oefenen met Votum en zegengroet, GK 175b-c 
Welkom en mededelingen door ouderling 
 
 
Komen tot de Here: 

Votum/zegengroet 
Aanbidding: 
-Psalm 122 ‘Ik was verheugd toen men mij zei’ 
-GK 118,1 ‘God is getrouw, zijn plannen falen niet’ 
Wet van God  
Gebed 
 

Luisteren naar de Here: 
Schriftlezing(en) Ruth 1  
Zingen Psalm 84,1-2.5 ‘Hoe lieflijk is uw Huis o Heer’ 
Verkondiging over Ruth 1, thema, zie onder, gebed 
Zingen GK 163 ‘Ik bouw op U, mijn schild en mijn Verlosser’ 
 

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

 
Gaan onder de zegen van de Here 

Zingen Psalm 135,1.3.12 ‘Looft de Here, prijst zijn naam’ 
Zegen 

 
 
Leesgedeelte(n): Ruth 1 
Tekst: Ruth 1,6-22 
Preekthema: ‘ 
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Vorige week zijn we begonnen met een serie over het boek Ruth, vandaag staan we stil bij het 2e deel 

van Ruth 1, in Ruth 1 zie je hoe twee mensen een geestelijke reis afleggen, niet alleen Ruth, maar ook 

Naomi… 

…Ruth 1 is een geschiedenis van weggaan van huis (Naomi) en weer thuiskomen (vss 6 en vs 22), het 

woord ‘thuiskomen’ is heel belangrijk in dit hfdst! 

In de vss 7-19, begint de reis terug, en op die reis terug1, staan Ruth, Naomi en Orpah op een 

kruispunt, welke kant gaan ze op? 

Orpah kiest ervoor om terug te gaan, Ruth kiest: ‘Uw God is mijn God…’, en samen gaan die 

twee naar Bethlehem. 

Het 3e deel vh eerste hfdst, 20-22, gaat over de thuiskomst in Bethlehem, als Ruth die bijzondere 

woorden uitspreekt, op weg naar Bethlehem, [vss 16-17]. 

 

De vorige keer hebben we gezien dat in dit boek de voorzienigheid van God heel belangrijk is… 

…Gods voorzienigheid is dat de Here God niet alleen de wereld is geschapen, maar tot in het kleinste 

detail voor de wereld zorgt. 

De Here God zorgt er niet alleen voor dat in het groot – op het nivo van de wereldpolitiek dat koningen 

aan de macht komen of de macht verliezen… 

…maar ook in het klein zorgt de Here voor alles, de Here God gaat over alles – dat is wat de Bijbel zegt 

en wat je belijdt in de geloofsbelijdenis over Gods voorzienigheid.  

En dat laat je achter met deze vraag, vorige week heb ik het aan je meegegeven: werkt de Here 

ook in mijn leven?, denk es na over die vraag, zie ik de hand van de Here God in mijn leven? 

Of is het zo dat je alleen maar naar het grote, naar het wereldnivo kijkt, en ik hoef niet in mijn 

leven te kijken of God voor mij zorgt, je mag naar je eigen leven kijken hoe God … 

…kijk maar naar het boek Ruth, hoe de Here God op een heel bijzondere manier, in een 

periode van een absolute crisis van leiderschap dat er iemand op de troon komt. 

Ruth uit Moab, Boaz (hfdst 2), en ze komen bij elkaar en zo komt er een koning op de troon. 

Stel jezelf die vraag: werkt de Here in mijn leven?, en sommigen moeten zich die vraag stellen omdat ze 

daar heel weinig van zien, dat God in hun leven werkt. 

Anderen moeten zich die vraag stellen omdat ze dat niet willen zien, weer een ander is sceptisch over de 

hand van de Here in z’n leven, ‘de Here God werkt alleen in het groot, maar in mijn leven?’ 

Wij willen soms de Here God ver uit ons leven houden, omdat we misschien niet willen dat de 

Here met de fouten die we hebben gemaakt, dat de Here God er iets moois van maakt. 

                                                 
1 Teruggaan, het hebr. Ww. shuv komt in dit hfdst voor in vs 6 en vs 22, en daartussen is er terugkeer naar God, naar Huis. 
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We moeten Hem willen toestaan om in ons leven, in onze fouten en tekortkomingen te laten 

werken, soms moeten je Hem de ruimte daarvoor geven… 

…en het willen zien, dat de Here God in je leven, in jouw fouten, toch nog iets moois kan 

maken. 

Gods voorzienigheid laat ons zien dat we mensen zijn en dat we niet de leiding over ons leven hebben… 

…dat zien we in hfdst 1, we zien Naomi worstelen, en de vraag is: durft ze de Here toe te laten in haar 

leven, durft ze Hem de ruimte te geven om ondanks haar fouten iets moois te doen. 

 

Vs 6: na al deze ellende keert Naomi terug naar Bethlehem – ze gaat terug naar huis, en waarom? 

We hebben gezien waarom Elimelech emigreerde naar Moab dat was vanwege de hongersnood… 

…maar waarom keert Naomi terug?, zij heeft gehoord dat de Here weer voedsel en brood had gegeven 

– en het is in dit vers dat de Here God voor het eerst genoemd wordt. 

Wat doet Naomi?, Naomi maakt een geloofsstap, ze gaat terug naar Bethlehem, ze gaat terug naar het 

land waar Gods volk wonen moet, waar de Here zijn zegen geeft, daar geef ik voorspoed/zegen. 

 

Vss 7-14: en als ze dan met haar schoondochters Orpa en Ruth onderweg gaat, wil Naomi afscheid 

nemen… 

…er staat, ‘zij ging terug’, enkelvoud, de spotlights staan op Naomi gericht, zij neemt de keus om terug 

te gaan, Naomi neemt de keus om terug te gaan, en Orpa en Ruth gaan mee. 

En dan zegt: ‘gaan jullie nu maar terug’, wat zegt Naomi hier?, zij zegt dit tegen haar 

schoondochters die graag bij haar willen blijven, en Naomi vertelt hen dat ze wel eens enorm 

teleurgesteld kunnen worden als ze meegaan naar Israël. 

En Naomi is gewoon heel eerlijk, ze vertelt haar schoondochters dat ze er veel voor over 

moeten hebben als ze bij Gods volk willen horen, Naomi vertelt hen de kosten die eraan 

vastzitten om God te volgen. 

De gevolgen die het zal hebben als ze in het verbond met God treden, en wat zijn dan de kosten? 

Naomi zegt, jullie hebben twee opties: je gaat mee en je krijgt de Here God Jahweh en niets anders in 

Bethlehem  - dat kan! 

Of je zet je leven in Moab weer op de rails en je vindt weer geluk bij een man, en je krijgt alles, behalve 

dat je de Here God Jahweh niet kent, dat is de keus, Naomi kan haar schoondochters niets garanderen. 

Maar deze woorden van Naomi: ‘ga toch terug!’, kun je makkelijk verkeerd begrijpen, je moet 

weten dat er veel meer ad hand is. 
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Op het eerste gezicht kan Naomi iemand lijken die de schouders laat hangen en alleen maar 

klaagt, misschien voor je gevoel misschien wel ongelovig is: vertrouwt ze wel op God, 

vertrouwt ze er wel op God bij haar is?, ze ziet alles vd sombere kant! 

Maar Naomi heeft goede redenen om tegen Orpah en Ruth te zeggen: ‘ga terug!’ 

Naomi is weduwe en weduwen waren in die dagen enorm kwetsbaar, in onze maatschappij is alles goed 

geregeld, financieel, maatschappelijk, enz… 

…maar dat was in die dagen niet zo!, nee, wat in die dagen belangrijk was, een netwerk van familie. 

Nou, wat was Naomi’s situatie?: haar man en haar zoons zijn overleden. 

Daar komt bij, 2, ze is oud, ze heeft niet meer de kans om opnieuw een familie op te bouwen, 

dat zegt ze tegen Ruth, in vs 11. 

Er is nog een reden (3) dat Naomi tegen haar schoondochters zegt: ‘ga terug!’, Ruth en Orpah zijn nog 

jong, zij zijn jonge weduwen. 

Ruth en Orpah komen wel weer aan een man, hebben nog alle kans om een nieuw leven op te bouwen, 

daarom zegt Naomi: ‘ga terug!’ 

En 4, de belangrijkste reden; Naomi weet: als Ruth en Orpah meegaan met haar naar Israël… 

…dan hebben ze niet alleen minder kansen, nee, ze komen ie kansloze situatie terecht. 

Hoezo?, kijk eens mee naar hfdst 2,9, dan zie je daar dat Boaz zegt, ‘ga niet nr een ander veld 

om te rapen, anders word je slecht behandeld’, en: ‘ik heb mijn knechten verboden je lastig te 

vallen!’, wat zit daarachter?, in die dagen was er tussen Moab en Israël een enorm stuk 

vijandschap, haat en nijd. 

 

En dan zie je in de vss 15-17 de reactie van Orpa en Ruth, hoe gaan zij om met de woorden van Naomi? 

‘Ga toch terug, m’n dochters’ 

Orpa neemt de beslissing dat ze teruggaat naar Moab, en je ziet id tekst geen enkele veroordeling, zo 

van: ‘slecht van Orpa dat ze teruggaat, zij kiest voor d’r eigen geluk!’ 

Nee, ten diepste is het zo dat Orpa luistert naar de wijze raad van Naomi, maar door de keus van Orpa 

wordt de keus van Ruth extra bijzonder, nu komt dat extra sterk uit hoe bijzonder Ruth kiest. 

Het totale onverwachte vd keuze van Ruth blijkt nu, ‘wat voor leven gaat zij wel niet tegemoet als zij 

meegaat met Naomi’, wie had dit verwacht? 

En Ruth besluit mee te gaan, en als Naomi aandringt zegt Ruth: ‘geen woord meer, ik wil en kan niet 

terug, want ik ben bekeerd, ‘Uw God is mijn God en uw volk is mijn volk!’ 

 

Tweede vraag: Is Ruth bekeerd?, Ruth spreekt hier Naomi na als zij tegen Orpa zegt: ‘ga toch terug naar 

jouw goden en jouw land’. 
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Maar Ruth spreekt ook God na, ‘Ik zal jullie God zijn en jullie zullen mijn volk zijn!’, en met die 

woorden verbond de Here zich aan zijn volk, met die woorden zwoer Hij dat Hij voor hen zou zorgen, 

dat Hij voor hen zou gaan, wat er ook zou gebeuren. 

En datzelfde, die vastberadenheid hoor je bij Ruth: ‘die God, die zijn volk zo volgt en verzorgt en 

naloopt als ze weer in zonde vallen, en vergeeft als ze in zonde vallen, die God wil ik dienen, bij die God 

is mijn leven veilig, en bij dat volk van God wil ik horen’. 

En als je dit zo leest, dan snap je wat Ruth allemaal opgeeft, wat geeft Ruth allemaal op?, wat zal 

haar bekering tot gevolgen hebben?, wordt ze opgenomen?, ze is een vreemde, zal ze een 

vreemde blijven, zal ze geaccepteerd worden? 

Twee dingen, allereerst: Ruth kiest ervoor om tot de Here God te komen, ‘uw God is mijn God’ – zij 

heeft gezien dat de Here een geweldige God is, en dat Hij haar aanbidding waard is, dat Hij een God is te 

vrezen is, en dat Hij een God is die oneindig goed is, en Hij alles zal geven wat ze nodig heeft. 

En 2. Ruth komt ook onder het volk van God te wonen – en dat betekent zij krijgt een plek ie volk dat 

gekozen is door God. 

 

Laatste vraag, kan het eigenlijk wel: voor God kiezen? – vanmorgen hebben we gehoord dat een aantal 

uit de gemeente geloofsbelijdenis gaat doen, en dan wordt gezegd: ‘die kiezen voor de Here!’, kun je 

dat wel zeggen? 

De bijbel staat vol met mensen die voor God kiezen, God vraagt een keus, bijv., in het boek Jozua 

vraagt Jozua aan het volk Israël: ‘kies vandaag wie jullie dienen, God of de afgoden?’ 

De Here Jezus stelt mensen voortdurend voor de keus: ‘ga je met Mij mee of blijf je achter?’ 

Iedere week wordt er in de verkondiging weer een appel op je gedaan, ‘waar leef je voor?’, ‘wat 

laat je je God zijn, is dat de Here of ben je dat zelf?’ 

Je zult in je eigen leven moeten kiezen, je komt er niet op de keus ve ander er, je kunt niet 

meedobberen, je zult zelf moeten kiezen – kiezen voor de Here kan en moet. 

Als het over kiezen gaat, dat vinden wij mensen maar lastig, wij willen opties openhouden, we willen zo 

veel mogelijk kansen/mogelijkheden vasthouden! 

We willen niet teleurgesteld raken, we willen niet id problemen raken, we willen soms de confrontatie 

niet aangaan met anderen en dan lopen we om elkaar heen. 

Mag ik dit eens wat toepassen?, tegenwoordig spelen veel christenen tegen elkaar uit wat hier 

staat: ‘uw God is mijn God en uw volk is mijn volk’, dan wordt dat tegen elkaar uit gespeeld. 

Dan wordt gezegd: ‘zeker, ik geloof wel in God maar ik heb niks met de kerk!’ – en hoe mooi 

dat soms ook klinkt, of hoe aantrekkelijk dat kan klinken… 
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…ten diepste is dit een gebrek aan liefde en dat gebrek aan liefde zit in ons hart, het is altijd een 

gebrek aan een besef van onze eigen fouten dat wij er een bende van maken, en onze schuld. 

Vaak hoor je achter die woorden, ‘ik heb niks met de kerk’, dit: ‘het gaat erom wat ik wil’, ‘ik wil dat 

gebeurt wat ik wil’, ‘het gaat erom wat ik wil, en als dat niet gebeurt, zoek ik het wel bij een andere 

kerk!’ 

En dat zit heel diep in ons, de hoogmoed i.p.v. de trouw en de liefde om voor elkaar te gaan, maar wij 

als gemeente, wij horen bij elkaar. 

U bent niet een stel losse individuen die af en toe eens bij elkaar komen, maar u hoort bij elkaar. 

De Here God vraagt van ons dat we elkaar liefhebben, dat we niet alleen zeggen: ‘ik houd vd Here 

God’, en ondertussen hebben we niets met elkaar. 

Hoe zit dat met onze liefde voor elkaar?, zeggen we het Ruth na?, ‘uw God is mijn God, uw volk is mijn 

volk’, gaan we voor elkaar? 

Het is een kenmerk ve christen, niet alleen vd Here God houden maar ook van anderen houden. 

 

Ruth kiest, haar geloofsbelijdenis is een keus: ‘uw volk is mijn volk en uw God is mijn God’. 

Waarom koos Ruth?, omdat er voor haar gekozen is, zij weet: deze God heeft zijn hart op mij gezet! 

Maar we moeten niet naar Ruth kijken, maar we moeten naar de Here Jezus kijken. 

Kijk eens wat Hij deed, waarom liet Jezus zijn Vaders huis achter Zich (Ruth)?, waarom wilde Jezus arm 

worden (Ruth)? 

Het antwoord op al die vragen is: Hij geeft zijn leven om jou en mij bij God te brengen!, Hij gaf zijn 

leven om ons bij de Vader te brengen - hoe diep zit onze liefde voor Hem en voor elkaar? 

 

We hebben heel veel gezien, als je terugkijkt naar het begin had je de hongersnood in Israel en dat was 

het begin ve geestelijke hongersnood van het gezin van Elimelech en Naomi. 

En aan het einde vh hfdst komen ze aan in Bethlehem, aan het begin vd gerstenoogst, en dan ziet het 

leven er heel anders uit, als ze is terug gekeerd. 

En vanaf nu gaat het in dit boek alleen nog maar over oogst, in de hoofdstukken 2-4, over geloof maar 

ook over een letterlijke oogst? 

Maar als je iets dieper kijkt, waar zie je de Here God aan het werk in het leven van Naomi en 

Ruth?, en in je eigen leven? 

In 2 Kor 4 zegt Paulus dat hij ‘altijd de dood vd Here Jezus in zijn lichaam met zich meedraagt 

zodat het leven vd Here Jezus zichtbaar wordt’… 

…zo heeft de dood in het leven van Naomi gewerkt, het heeft leven gewekt in het leven van 

Ruth – het gaat om deze vraag: werkt de dood in jouw leven? 
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Begrijp me goed, op deze manier: dat je tegen de zonde vecht, dat je keuze voor de Here maakt tegen je 

eigen gevoel in, dat is de dood aan het werk laten in je leven. 

Dat je zegt: ‘ik ga voor de Here, ik wil leven voor Hem’, dat je dus een kruis zet door je eigen leven? – 

en dan wordt het leven vd Here Jezus zichtbaar in jouw leven. 

Soms zie je christenen lijden, en dan vraag je je af: waarom moet dat zo gaan?, dan heeft de Here 

in zijn soevereiniteit besloten om lijden te gebruiken om mensen tot Christus te brengen. 

Hun lijden draagt dan vrucht in het leven van anderen, want dan blijven ze geloven ondanks hun 

verdriet en pijn. 

De dood vd Here Jezus brengt leven in ons omdat we ons erover verwonderen dat Hij wilde sterven 

voor ons. 

Hij wilde graag sterven om leven in ons te werken – kijk es in je leven: wat groeit er aan nieuw leven, 

hoe is de Here Jezus aan het werk in je leven? 

 

 

Laten we bidden 

 


