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Zondag 28 november in de Remonstrantse Kerk Rotterdam 

Voorganger: Wim Hollart 

Gelezen: Ruth 1: 1 – 22 en Matteüs 1: 1 – 6a en 16 – 17  

Thema: “Uw volk is mijn volk en Uw God is mijn God” (Ruth 1 : 16b) 

Preek: 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 

Het boek Ruth brengt ons terug in een tijd, meer dan 3000 jaar geleden. In de 
tijd dat de rechters daar het volk Israël leidden, brak er een hongersnood uit in 
het land. Een man trok weg uit Bethlehem in Juda (vers 1). In Bethlehem, wat 
betekent: het broodhuis, was geen brood. En deze man vestigde zich, samen met 
zijn vrouw en zijn twee zonen, als vreemdeling in de vlakte van Moab (vers 1b). 
Hoe vaak horen we dat verhaal niet ook in onze dagen? Vanwege oorlog en 
hongersnood trekken mensen weg uit hun geliefde land. Weg uit Syrië, weg uit 
Afghanistan en destijds weg uit Israël. De man is niet van plan zich voorgoed in 
Moab te vestigen. Hij wil er slechts tijdelijk wonen. Moab - het land waar het 
volk Israël als laatste vertoefde ná de uíttocht uit Egypte. Het land waar het volk 
moest wachten tot ze eindelijk het beloofde land mochten intrekken. Zo wacht 
ook dit gezin, in de vlakte van Moab, tot ze weer terug kunnen naar het beloofde 
land, naar Bethlehem. De naam van die man was Elimelek (vers 2a). Het verhaal 
speelt zich af, zoals ik zojuist zei, in de tijd van de rechters. In een tijd waarin 
Israël nog geen koning had, klinkt die naam Elimelek daarin als een getuígenis, 
het betekent: Gód is Koning. Maar Elimelek trekt weg uit Bethlehem - En het 
lijkt wel of God zelf daarmee wegtrekt. Wegtrekt uit het leven van dit gezin.  De 
naam van de vrouw van deze man was Noömi. Hun twee zonen heetten Machlon 
en Kiljon.Wat een contrast: Elimelek en Noömi, twee namen vol overtuiging en 
hoop: 'Elimelek' God is Koning en 'Noömi' de liefelijke. Maar ze kregen twee 
kinderen met wie het veel minder gesteld was. De ene noemen ze Machlon, de 
zwakke, de andere Chiljon, de afgeschrevene. En tot overmaat van ramp kwam 
er hongersnood. Dan heb je als moeder al twee zieke, zwakke kinderen, en dan 
is er ook nog eens geen eten om ze mee te voeden. En toch probeer je het beste 
van de situatie te maken. Je laat de schouders niet hangen. Je geeft je oude 
vertrouwde leventje op, hoewel het je wel moeite kost dat allemaal achter je te 
laten, en je neemt een nieuw initiatief. Soms overkomt je dat in je leven. Je 
verhuist of krijgt een andere baan. Je probeert aan de toekomst te bouwen. Zo 
kwamen zij in de vlakte van Moab, en bleven daar wonen. Ze waren van plan 
geweest terug te keren, maar voorlopig komt het er niet van. Ze settelden, ze 
hadden hun leven weer een beetje op orde. Zo vlucht dit gezin uít Israël naar de 
vlakte van Moab. En vluchtend voor de dood, vínden ze die juist híer. Want toen 
stíerf Elimelek, de man van Noömi. Zij bleef achter met haar zonen (vers 3). Díe 
zinnen zijn kort, bondig en zakelijk. Alsof het maar niks is, je man verliezen. Je 
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weet niet hoe het nú verder moet, maar toch gaat het leven verder. De zoons 
proberen een bestaan op te bouwen: Ze trouwen beiden met een Moabitische 
vrouw; Ook hun namen worden met nadruk vermeld: de naam van de ene is 
Orpa, de naam van de andere Ruth. Moabítische vrouwen! De lezer moet eerder 
onáángenaam verrást zijn dan begríjpend kníkken. Orpa is de ene en de tweede 
is Ruth. Die volgorde bereidt de verwisseling-in-volgorde á la het boek Genesis 
voor (Jakob-Esau, Rachel-Lea). De twééde wordt de belángrijkste. En de jaren 
verstrijken; ongeveer tien jaar woonden zij daar.  
Maar dan opnieuw: Toen stierven óók Machlon en Kiljon.  De vrouw bleef 
alleen achter. Meer dan 10 jaar heeft ze in Moab gewoond. Maar nu gaat ze 
omkeren, terugkeren naar Israël. Het wordt weergegeven als een soort Exodus. 
Haar schoondochter loopt naast haar. In gedachten verzonken loopt ze verder. 
Wie goed kijkt, kan in haar ogen het verdriet en de pijn aflezen. Het leven was 
niet gemakkelijk voor haar. Ze is op weg naar Bethlehem. Maar ze verwacht er 
niet veel van. Ze is opgehouden te dromen over een goed leven. Ooit...Ach ja, 
het is al zó lang geleden... was ze nog vol dromen geweest. Ze was als jong 
meisje getrouwd met Elimelek; ze had de toekomst vol hoop tegemoet gezien - 
maar nu was dat anders. Het leven was hard voor haar geweest. Noömi heeft 
alleen nog maar gebroken dromen. Wat kwam er terecht van haar dromen? Hoe 
moet je dan verder? Je hebt weinig te kiezen, je gaat weer door, de meeste 
mensen om je heen hebben het niet eens door. Dus je pakt je boeltje bij elkaar en 
gaat weer verder, een nieuwe dag in. Een dag zonder hoop, zonder dromen. 
Noomi pakt haar spullen bij elkaar, veel is het niet. Na al die tijd in Moab komt 
het er dan uiteindelijk toch van: terug naar Bethlehem. Ook daar had ze ooit van 
gedróómd, om terug te gaan. Nu gaat ze terug met een rugzak vol gebroken 
dromen. Ze voelt zich alleen. Ja, de plek van het onheil kan ze wel achter zich 
laten, maar het verdríet zal ze altijd met zich meedragen. Terug naar Bethlehem. 
Daar schijnt weer brood te zijn. Met zijn drieën gaan ze op weg. Drie mannen 
zijn gestorven, drie vrouwen zijn achtergebleven. Noömi en haar twee 
schoondochters. Ze zijn op weg om terug te keren naar Bethlehem (vers 6, 7). 
Maar eigenlijk....Orpa en Ruth kúnnen helemaal niet terugkeren! Zij zijn nog 
nooit in Bethlehem geweest.  
Voor hen is het een reis naar het onbekende buitenland, met een vrouw die het 
ongeluk lijkt aan te trekken. Nee, dat kan Noömi de andere twee vrouwen niet 
aandoen. Veel te bitter is Noömi’s lot voor de twee schoondochters. Wie zou 
van hen kunnen eisen dat te delen? Orpa en Ruth moeten inderdaad terugkeren, 
maar dan wel echt terugkeren - terug naar Moab. Resoluut klinken haar 
woorden. Ga liever terug naar het huis van je moeder. Verbitterd klinkt het: 
Moge de HEER jullie wèl trouw blijven - míj heeft Hij dat in ieder geval niet 
gegeven. Maar misschien is er voor jullie nog wel hoop. Ze neemt al afscheid en 
geeft hen een kus. En als Orpa en Ruth dan protesteren reageert Noömi vol 
cynisme: Waarom zouden jullie met mij meegaan? Alsof ik nog kinderen kan 
krijgen! Heb ik dan nog zonen in mijn schoot, die jullie mannen kunnen 
worden? En zelfs dan - Wachten jullie dan tot ze groot zijn? In Israël kende men 



Preek Wim Hollart, Remonstrantse Gemeente Rotterdam, 28 november 2021, Pagina 3 van 5 
 

de wetten voor het zogenaamde 'Leviraatshuwelijk'. Als een man stierf, dan 
moest zijn broer de vrouw hertrouwen en zo voor zijn overleden broer 
nageslacht verwekken. Dat nageslacht zou dan ook de naam dragen van de 
gestorven man. Zo zou het geslacht alsnog worden voortgezet. Maar ook dat 
Leviraatshuwelijk bood voor Noömi geen hoop meer. Ze weet dat haar geslacht 
zal uitsterven. Ze had geen andere zonen die Orpa en Ruth tot vrouw konden 
nemen. Dit lot is niet alleen zwaar. Nee - het is bitter. En ze voelt: haar lot is, zo 
bekeken, niet alleen bítter. Haar lot is tè bitter, tè bitter voor haar 
schoondochters. Ze wil alléén gelaten worden. Dít lot wil ze haar 
schoondochters niet aandoen. Mijn lot is tè bitter voor jullie. Wíj maken dat ook 
wel eens mee in ons leven. Waarom zou je een ander meetrekken in jouw lot? Je 
wilt anderen niet lastigvallen met jouw problemen. Je hebt hen niets te bieden.  
Jouw problemen kunnen alleen maar een last voor ze vormen. Ze kunnen maar 
beter hun eígen leven oppakken. Die ander is beter af zonder jou. Er was ons al 
verteld: De naam van de ene vrouw was Orpa, dat betekent 'degene die de rug 
toekeert' - de kus van Noömi wordt door haar beantwoord: Orpa kust haar 
schoonmoeder. Het afscheid is genomen. Het is haar niet te verwijten. Het is op 
zich een goede keuze. De naam van de andere vrouw is Ruth, dat betekent 
'vriendschap'. Rúth beantwoordt de kus van Noömi níet met een afscheidskus. 
Noömi zegt: “Kijk, je schoonzuster gaat terug naar haar volk en haar God”. Dat 
geeft Ruth de kans nú met niet minder dan een belijdenis te antwoorden. Haar 
uitspraak is niet voor niets beroemd geworden want het gaat om een belijdenis 
op leven en dood: “Vraag mij 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; úw volk is míjn 
volk en úw God is míjn God. Waar u sterft, zal ook ík sterven, en daar zal ik 
begraven worden. De Heer is mijn getuige: alleen de dood zal mij van u 
scheiden! “ (vs. 16 en 17). Heel ontroerend vind ik deze woorden altijd. En ook 
een teken van iets wat tussen mensen heel belangrijk is: Verbondenheid. Ruth 
klemt zich aan Noömi vast. Letterlijk: ze hing Noömi aan - zoals er staat in 
Genesis: daarom zal een man zijn vrouw aanhangen, en zij zullen één vlees zijn. 
Soms worden ons in dit leven engelen op ons pad gegeven. Mensen die ondanks 
alles bij ons blijven. Zoals in Spreuken (Spr. 17:17) staat: een vriend heeft te 
allen tijde lief......in voor en tegenspoed. Vrienden luisteren keer op keer. Zij 
trekken zich jouw lot aan, omdat jij voor hen waardevol bent. Ruth ís zo'n engel 
op het lévenspad van Noömi. Ruth is zelf ook getekend door het leven. Ze heeft 
haar man verloren.  
Maar toch laat ze haar schoonmoeder niet los. Ze blijft. Noömi hield op met 
aandringen. Ruth zou haar niet alleen laten. Ze wilde een ander niet belasten met 
haar lot, met haar leven en haar problemen - maar deze persoon was haar 
gewoon gegeven. Samen trokken ze verder (vers 19). Samen - Dat woord wordt 
hier voor het eerst gebruikt. En het is een veelzeggend woord: samen. Niet meer 
alleen. Samen trokken zij verder... Er is echte verbondenheid tussen die twee. 
Samen trekken zij verder tot zij in Bethlehem komen. 
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Hun komst brengt de stad in beroering. En dat is geen positief bedoelde 
beroering! Bethlehem is een klein stadje, een gesloten gemeenschap - daar 
willen ze geen vreemdelingen. Die zijn niet welkom. Mensen stoten elkaar aan 
en zeggen: Is dat niet Noömi?  't Is al zo lang geleden dat Noömi is weggegaan. 
Zou dat haar zijn? En wie is die andere vrouw dan? En waar is haar man dan? 
En haar zoons? Maar ja, nee, werkelijk: dat is Noömi! Maar Noömi kan het niet 
meer aanhoren. Die naam: Noömi. 'Lieflijke'. Lieflijk? Dat woord past niet meer 
bij haar. Ja toen op haar bruiloft - toen had het bij haar gepast. Maar nu? Nee. 
Haar lot was bitter geweest: Noem mij niet langer Noömi, Noem mij liever 
Mara! Want de Almachtige heeft mij een bitter lot gegeven. En even later nog 
eens: Waarom mij nog Noömi noemen? Nu de Heer zich tegen mij heeft 
gekeerd. Ze spreekt hier over 'de Almachtige' - De naam waarmee God zich ooit 
aan Abraham openbaarde. Die God die van alles beloofde aan Abraham. 
Waarom had God zich tegen haar gekeerd? Was zij geen kind van Abraham? In 
twee korte zinnen vat Noömi tenslotte alles samen: Vol ben ik weggegaan; Leeg 
heeft de Heer mij doen terugkeren (vers 21).  
Ruth zegt nu niet tegen Noömi, dat zij dit alles nu maar eens achter zich moet 
laten.... Niemand zegt zoiets tegen Noömi in dit Bijbelboek. Zoiets kùn je niet 
zeggen tegen iemand met zo'n verdriet. – In zo’n situatie mag u dan wèl, net als 
Ruth, je vriendschap aanbieden, naast zo iemand gaan staan, en meehuilen met 
zijn of haar verdriet. Maar nu, eindigt het hiermee? Midden in dit verdriet, en 
deze pijn? Nee - dat niet. De verteller van het verhaal voegt twee zinnetjes toe. 
Ze lijken onbelangrijk en nietszeggend. Maar dat zijn ze niet. Zo keerde Naomi 
terug samen met haar schoondochter Ruth. Zij kwamen samen in Bethlehem aan 
bij het begin van de gersteoogst. Twee dingen worden hier genoemd: Ruth en de 
gersteoogst. En dat zijn nou juist de twee dingen waardoor dit verhaal een 
belangrijke keer krijgt. De verteller grijpt alvast vooruit op de rest van het boek 
waarin Ruth een belangrijke rol gaat spelen, wanneer zij aren gaat lezen op het 
veld, want het was immers aan het begin van de gersteoogst. De enige handeling 
die God in dit Bijbelboek Ruth expliciet doet, is een handeling van trouw. In 
vers twee wordt al verteld dat het gaat om Efratieten uit Bethlehem. Voor de 
Bijbelvaste lezer gaat hier al een belletje rinkelen. Micha 5:1 'En gij, Bethlehem 
in Efrata, al bent u klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen 
die een heerser zal zijn over Israël.' Het is het verhaal uit het Oude Testament, 
dat wij in de Kerstnacht horen. En waarnaar nu verwézen wordt aan het begin 
van deze Adventstijd. De kleínzoon van Noömi, de zoon van Ruth, werd, zo 
hebben wij vandaag bij Mattheüs gelezen, de gróótvader van Dávid, uit wiens 
geslácht Jézus werd geboren.  
En dat brengt mij bij mijn slotvraag, een vraag over de betékenis van dit verhaal 
voor óns. Hoe blijf je vertrouwen op God, als het leven moeilijk is voor je is?  
Misschien blijven we dan juist wel niet vertrouwen op God, maar verlíezen wij 
ons vertrouwen in Hem. Waar Noömi haar vertrouwen in God verloor, toont 
God ten slotte toch een teken van trouw. Hij laat Ruth in Israël blijven en 
uiteindelijk, in het laatste hoofdstuk van dit boek, wordt zij zelfs zwanger. 
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Níeuw leven, met uiteíndelijk, de komst, de Advent, van íemand, in wie God bíj 
ons is. We kunnen het leven soms niet begrijpen. We kunnen God soms niet 
begrijpen. Maar we kunnen wel ons vertrouwen op Hem stellen. Vertrouwen, 
dat heb je niet, dat kríjg je. Je kunt overigens wel oefenen om het krijgen. 
Eigenlijk oefenen we híer wekelijks in leren vertrouwen. Leren vertrouwen, dat, 
ondanks alle rampspoed, God de wereld niet aan zichzelf over laat. Leren 
vertrouwen dat er in je woede, in je bitterheid, ook een verborgen kracht kan 
zitten. Leren vertrouwen dat jij in de wereld geroepen bent om Gods liefde 
gestalte te geven. Leren vertrouwen dat ook wíj dat in huís hebben. Vanuit dat 
vertrouwen kun je leren om te délen wat je hebt. Vaak zal dan blíjken dat je ook 
nog wat over hebt. Zo is leven in de lijn van Ruth: een ander vríendschap en 
vertrouwen geven, delen wat je hebt, en vertrouwen dat er daarvoor genoeg 
kracht in je is. Om van daaruit verder te leven en hoop te houden voor de 
toekomst.                                                                           
 
AMEN 
 
 
 
 
 
 
LITURGIE VOOR DE KERKDIENST IN DE REMONSTRANTSE 
GEMEENTE ROTTERDAM OP ZONDAG 28 NOVEMBER 2021 
 
Aanvangslied                : Lied 433 (geheel) 
Na votum en groet        : Tot U, heer, is ons hart gericht….. 
Na gebed                       : Lied 466 : 1, 3 en 5. 
Na bijbellezingen          : Lied 440 : 1, 2 en 3. 
Na preek                        : Orgelspel. 
Slotlied                          : Lied 439 (geheel) 
Na zegen                        : Lied 978 : 4 (Laat dan mijn hart….)      
 
Bijbellezingen : 
1e lezing                          : Ruth 1 : 1 – 22. 
2e lezing                          : Mattheüs 1 : 1 – 6a, 16 – 17.        
 
 
 


