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Een dramatisch moment in het leven van deze schoon-
moeder en haar twee schoondochters. Haar twee zo-
nen waren gestorven en zoals het in de traditie in die 
tijd normaal was, gaan de twee schoondochters nu mee 
met hun schoonmoeder, Noömi. Maar hun schoon-
moeder laat hen vrij. Zij kunnen terug naar hun fa-
milie in Moab. Zij hoeven niet naar een vreemde wereld 
met een vreemde traditie en een vreemde God. Dat 
laatste blijkt in het gesprek dat Noömi met haar schoon-
dochters voert wel wezenlijk. “Ga terug naar uw Land 
en naar uw God. Het is uiteindelijk mijn God, die mij 
in deze ellende heeft gestort, maar daar hoeven jullie 
niet onder te lijden.”

Wat een liefde straalt er in dat overgebleven gezinnetje 
naar elkaar. Het belang van de ander telt veel zwaarder, 
dan het belang van ieder afzonderlijk. Beide schoon-
dochters stralen beide iets uit van die liefde naar elkaar. 
De tranen vloeien op een geweldige manier. Het di-
lemma is duidelijk. Blijf je bij je schoonmoeder en haar 
God of ga je terug naar je land; je familie en jouw God, 
waar je nog een toekomst kunt hebben?
De eigenlijke vraag, die hier achter steekt is: wat denk 
je, wat is de weg, die God met je van plan is te gaan. 
De weg van trouw aan diegenen, die je zijn toe ver-
trouwd, of de weg van trouw aan jezelf.

Misschien is Ruth wel een onbegrijpelijke novelle voor 
ons in deze tijd. Alles draait toch om onszelf. God heeft 
in deze maatschappij geen rol. Een meerderheid van 
de Nederlandse bevolking heeft God afgeschaft. Maar 
Ruth kiest niet voor zichzelf maar voor de opdracht 
die zij in haar leven heeft aanvaard. “Uw volk is mijn 
volk en uw God is mijn God” is haar woord voor Noö-
mi. Onbegrijpelijk tegenwoordig: Ik moet het onders-
te er voor mijn leven uit zien te halen. Ik moet mijn 
“bucketlist” waar alles in staat wat ik nog wil doen, 
helemaal afhaken. En dan wordt dat opeens onmogelijk 
gemaakt. Door sterfgevallen in de familie zoals in die 
familie van Noömi of door een virus.

Mensen accepteren het niet. Hun wereld stort in elkaar: 
geen twee vakanties, geen reis naar Bangkok of Hawaï. 
Dan worden we boos, op elkaar, op de regering of op 
God. Het doet er in feite niet toe. Ik wil tot mijn recht 
kunnen komen. Dat anderen door mijn boosheid gevaar 
kunnen lopen… ach wat doet dat het er nou toe.

Ruth gaat nog verder: waar u sterft zal ik sterven en 
daar zal ik begraven worden. Zij legt haar lot volledig 
in de handen van de God van Noömi. Zij accepteert het 
bittere lot, dat haar schoonmoeder getroffen heeft. Die 
heeft al gesproken: “noem mij niet meer Noömi maar 
noem mij Mara”.
Hier komt een parallel met het volk van Israël, dat 
Ruth, door met haar schoonmoeder mee te gaan, met 
zich draagt. Het volk, door de zee heengetrokken, ge-
red uit de handen van de Farao, verlangde door de bit-
terheid van de reis terug naar Egypte. Orpa ging terug. 
De vleespotten van Moab trokken haar

uiteindelijk terug, terwijl Ruth de andere weg ging.
Was het de weg van de belofte of van de bitterheid? 
Noömi heeft gekozen, maar wil het haar schoondochter 
niet aandoen. Wacht hun beiden honger of melk en 
honing?
Amen

ds. Willem Boon

Ruth  1 :619

Terugkeer  na  Verlies

EEvvaannggeelliisscchhLLuutthheerrssee    GGeemmeeeennttee    ZZuuiiddNNeeddeerrllaanndd

Zondagsbrief 12 juli 2020



Zondagsbrief 12 juli 2020 - pagina 2

Voorbeden
Genadige God
we danken u 

dat u met ons mee gaat.

We bidden om uw leiding
bij de keuzes die we in ons leven maken.

God we bidden u voor allen
waarmee we ons verbonden voelen

waar we bereid zijn offers voor te brengen.

God we bidden u voor al die mensen
die trouw en loyaal blijven

ook daar waar het moeilijk wordt
waar het wat kost

schenk hen de kracht hiervoor.

God we bidden u
voed ons met uw liefde
opdat we ook liefdevol

naar anderen toe kunnen zijn.

In Jezus Christus hebben we uw liefde leren kennen.

Amen

Lezing

Ruth  1  619

T
oen  Noömi  hoorde,  daar  in  Moab,  dat  de 
HEER  zich  het  lot  van  zijn  volk  had  aan
getrokken  en  dat  het  weer  te  eten  had, 
maakte  ze  zich  samen  met  haar  twee 

schoondochters  gereed  om  Moab  te  verlaten  en  terug 
te  keren.  Samen  met  hen  verliet  ze  de  plaats  waar  ze 
gewoond  had.  Maar  toen  ze  eenmaal  op  de  terugweg 
waren  naar  Juda,  zei   Noömi:   ‘Gaan  jullie  nu  maar  al
lebei   terug  naar  het  huis  van  je  moeder.

Moge de HEER zo goed voor jullie zijn als jullie voor 
mij en mijn gestorven zonen zijn geweest. Moge hij 
ervoor zorgen dat jullie allebei geborgenheid vin-
den in het huis van een man,’ en ze kuste hen.

Toen barstten zij in tranen uit en zeiden: ‘Maar we 
willen met u terugkeren naar uw volk!’ ‘Ga terug, 
mijn dochters,’ zei Noömi, ‘waarom zouden jullie 
met mij meegaan? Kan ik soms nog zonen krijgen 
die jullie mannen kunnen worden? Ga toch terug, 
want ik ben te oud voor een man. Zelfs al zou ik 
nog hoop koesteren, zelfs al sliep ik vannacht nog 
met een man en al bracht ik nog zonen ter wereld 
zouden jullie dan wachten tot ze groot zijn en je 
ervan laten weerhouden met een andere man te 
trouwen? Nee, mijn dochters, mijn lot is te bitter 
voor jullie; de HEER heeft zich tegen mij gekeerd.’

Opnieuw begonnen zij te huilen. Orpa kuste haar 
schoonmoeder vaarwel, maar Ruth week niet van 
haar zijde. ‘Kijk, je schoonzuster gaat terug naar 
haar volk en haar god,’ zei Noömi, ‘ga haar toch 
achterna!’ Maar Ruth antwoordde: ‘Vraag me toch 
niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van 
u. Waar u gaat, zal ik gaan, waar u slaapt, zal ik 
slapen; uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. 
Waar u sterft, zal ook ik sterven, en daar zal ik be-
graven worden. De HEER is mijn getuige: alleen de 
dood zal mij van u scheiden!’

Noömi zag dat Ruth vastbesloten was om met haar 
mee te gaan en drong niet langer aan. Zo gingen zij 
samen verder, tot in Betlehem.

Van deze overdenking, de lezing en orgelspel
is een mooie video gemaakt.

Kijk op ons YouTubekanaal !
www.youtube.com  zoek op "Luthers ZuidNederland"

Zegen
Zegen mij, God,

de aarde onder mijn voeten.
Zegen mij, God,

de weg waarop ik ga.
Zegen mij, God,

de mensen op mijn pad.
God

zegen mij en mijn leven.

Amen


