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#01 

Een groot drama 

 

Iedereen kent het Bijbelboek Ruth. Een prachtig verhaal over een heidense vrouw die op een 

bijzondere manier in Israël terecht komt. Het is een verhaal over Gods goedheid en trouw, 

maar het gaat vooral ook over de leiding van de Heere. Hij zorgt voor Zijn eigen werk.  

Ook al is het Bijbelboek Ruth een mooi verhaal, toch begint het dramatisch.  

 

Het verdriet drupt als het ware van de eerste verzen van het Bijbelboek. Het verdriet van 

Naomi is bijna voelbaar. Stel je voor dat in jouw leven je hele familie wegvalt.  

 

Ruth 1: 1-5 

1 In de dagen, als de richters richtten, zo geschiedde het, dat er honger in het land was; 

daarom toog een man van Bethlehem-Juda, om als vreemdeling te verkeren in de velden 

Moabs, hij, en zijn huisvrouw, en zijn twee zonen. 

2 De naam nu dezes mans was Elimelech, en de naam zijner huisvrouw Naomi, en de naam 

zijner twee zonen Machlon en Chiljon, Efrathers, van Bethlehem-Juda; en zij kwamen in de 

velden Moabs, en bleven aldaar. 

3 En Elimelech, de man van Naomi, stierf; maar zij werd overgelaten met haar twee zonen. 

4 Die namen zich Moabietische vrouwen; de naam der ene was Orpa, en de naam der andere 

Ruth; en zij bleven aldaar omtrent tien jaren. 

5 En die twee, Machlon en Chiljon, stierven ook; alzo werd deze vrouw overgelaten na haar 

twee zonen en na haar man.  

 

Elimelech en zijn gezin vertrekken naar Moab, omdat er hongersnood is in Israël. De naam 

van Elimelech betekent: Mijn God is koning. Toch zoekt hij zijn toevlucht niet bij de Heere. 

Hij denkt in Moab het leven te vinden, maar vindt er uiteindelijk de dood.  

 

Bijbelstudievragen 

 

• Het Bijbelboek begint in vers 1 met een tijdsaanduiding. Waarom heeft de schrijver 

deze zin toegevoegd (vergelijk bijv. ook Richteren 21:25)? 

• Lees Richteren 19 en 20. Welk beeld krijg je van deze tijd? 

• Waarom is de naam van Elimelech zo bijzonder in deze tijd? 

• Denk jij dat de hongersnood een straf van God was?  

• Hoe draagt de hongersnood bij aan het grote plan van God? 

• En bleven aldaar (vers 2). Deze drie woorden vormen een schril contrast met vers 1: 

…om als vreemdeling te verkeren. Welke tegenstelling zie je hier?  

• Welk verdriet krijgt Naomi in deze paar verzen te verwerken? Onderstreep dat in de 

bovenstaande verzen. 

• In het Oude Testament is het een extra groot verdriet als een man sterft zonder 

kinderen. Hoe komt dat? 

• God is Koning, maar waar is God in deze eerste verzen van het Bijbelboek Ruth? 



 

Wat betekent dit voor jou? 

• Zie je overeenkomsten tussen de tijd die beschreven wordt in deze verzen en onze 

tijd? Op welke manier? Wat leert dit jou? 

• Wat vind je er van dat Elimelech en Naomi vertrekken uit Bethlehem? Kun je hen 

begrijpen?  

• Elimelech kiest voor een logische oplossing: Naar Moab, daar is tenminste brood. 

Logisch toch? Deed Elimelech met zijn gezin hiermee zonde? Maak dit een concreet. 

• Elimelech vertrouwt niet op God in de donkerste periodes van zijn leven. Wat is er 

voor nodig om juist wel op God te vertrouwen? 

• Waarom geeft het rust om te vertrouwen dat God Koning is? Kun jij daar zomaar op 

vertrouwen? 

• Wat zou jij doen als je zoveel tegenslag als Naomi had in je leven? Hoe tekent dat je 

beeld van God? 

• Deze paar verzen zijn een groot drama voor Naomi. God voert dwars hierdoorheen 

Zijn plan uit. God leidt ook deze situatie van Naomi. Hoe kun je daarin toch een 

lichtpuntje zien?  

 

 

SUGGESTIE OM TE ZINGEN 

 Psalm 33: 10 


