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Waar u gaat, zal ik gaan;  
uw volk is mijn volk  

en uw God is mijn God. 
Ruth 1:16 

Eerste Advent - 2 december 2012 
Ruth 1 

#OverHoop  
Ruth 1 
 
Ruth lezen in Adventstijd is een ver-
haal tot ons door laten dringen waarin 
de hoop sterker blijkt te zijn dan de 
hopeloosheid. In onze levens kunnen 
we overhoop liggen met God vanwege 
verdriet, ziekte en tegenslag. We kun-
nen soms wanhopig zijn. Het verhaal 
van Ruth gaat over hoop, geloof en 
liefde en kan ons bemoedigen: zelfs in 
onopvallende levens en gebeurtenissen 
mogen we kijken naar wat God aan het 
doen is.  
 
Rechters 
De achtergrond van het boek Ruth is 
donker: de periode van de Rechters 
(ong. 1500-1100 v.Chr.). “In die tijd 
was er geen koning in Israël; iedereen 
deed wat in zijn eigen ogen goed was” 
(Rechters 21:25, vgl. 6:10). Het verhaal 
van Ruth is een lichtpuntje tegen een 
donker decor: God is tóch aan het 
werk, op een verboren manier, dwars 
door zonden en gebreken heen. 
 
Mensen in nood 
De mensen in dit verhaal hebben 
namen vol betekenis. Elimelech: mijn 

God is koning! Noömi: lieflijk. Mach-
lon: ziekelijk. Chiljon: vergankelijk. 
Ruth: vriendschap. Orpa: weerbarstig. 
(Zijn de namen achteraf ingevuld, ge-
boren uit het verhaal?) De nood is: 
hongersnood in Bethlehem (brood-
huis). Elimelech doet zijn naam geen 
eer aan als hij kiest om in Moab in bal-
lingschap (belangrijk Bijbels thema) te 
gaan. Dat wordt rampzalig: hij en zijn 
zonen sterven. Noömi blijft alleen 
over, met twee schoondochters. Een 
drama, vol tragiek. 
 
Terugkeren 
Noömi was niet los van Israël geraakt: 
ze hoort een bericht over God die aan 
het werk is! Terugkeren (12x in dit 
hoofdstuk) is nu mogelijk. Noömi gaat 
maar wil Ruth en Orpa ervan weer-
houden: ‘ga terug naar het huis van je 
moeder en de goden van Moab’. Voor 
hen is er geen hoop in het land van de 
Belofte. Er vloeien tranen. Orpa haakt 
af. Maar Ruth blijft, ook na herhaald 
aandringen van Noömi, haar verbitter-
de schoonmoeder voor wie ze blijk-
baar toch intense genegenheid voelt. 
Noömi klinkt als Mara (bitter): ze 
koestert geen enkele hoop: ‘mijn lot is 
te bitter; de HEER heeft zich tegen 
mij gekeerd’. Deze teleurtselling is 
begrijpelijk. Het is ook niet te geloven 
dat God door dit drama heen iets 
goeds zou kunnen doen.  

De kunst van het vasthouden 
Ruth is een vrouw van overgave: ze laat 
alles los (ze lijkt op Abram: Genesis 
12:1-3) en houdt Noömi en haar God 
en haar volk vast. Was dat berekenend? 
Toch meer kansen in Israël? Dit is het 
werk van de Geest! “Niemand kan ooit 
zeggen: ‘Jezus is de Heer,’ behalve door 
toedoen van de heilige Geest” (1 Ko-
rintiërs 12:3). Was de Geest al jaren aan 
het werk in Ruths leven? In elk geval is 
zij het nu die emigreert, vreemdeling 
wordt in een onbekend land. Het ver-
haal van Ruth gaat over een nieuw-
komer en heeft dus een missionaire 
dimensie. Wat zal ze aantreffen? Hoe 
zal ze opgevangen worden? Ze weet 
het niet. Dit weet ze wel: ‘Uw God is 
mijn God.’ En ze geeft zich volledig 
aan Noömi, tot in de dood. Ruth lijkt 
op Jezus. 
 
In Bethlehem 
De God die zich het lot van zijn volk 
had aangetrokken, de God van Ruth is 
voor Noömi de Ontzagwekkende die 
zich tegen haar heeft gekeerd. Het is 
waar: er is heel diep verdriet in haar 
leven gekomen in de dood van haar 
man en zonen. Maar waarom ziet 
Noömi niet het perspectief dat Ruth 
wel ziet? Je kunt ook vastdraaien in 
zelfmedelijden en geen enkel licht-
puntje meer zien terwijl die er wel 
degelijk zijn. Hier is dat (naast het 

geloof van Ruth) het begin van de 
gersteoogst, samenvallend met het 
Joodse Paasfeest. Op de eerste dag na 
de sabbat wordt de eerste schoof gerst 
aan de HEER aangeboden (Leviticus 
23:10-11). Deze dag werd later de 
opstandingsdag van Jezus! Hij is de 
Eersteling (1 Korintiërs 15:20). Hij is 
het Brood dat leven geeft (Johannes 
6:48) uit Bethlehem. 
 
Hoop 
Romeinen 15:7-13 past schitterend bij 
Ruth 1 en bij ons zoeken naar hoop: 
“Moge God, die ons hoop geeft, u in 
het geloof geheel en al vervullen met 
vreugde en vrede, zodat uw hoop over-
vloedig zal zijn door de kracht van de 
heilige Geest.” 
 
 
Vragen 
1. Waar zie je in je eigen leven of dat van 

anderen terug dat het leven stuk is? Wat 
doet dat met jou? 

2. Lig jij wel eens met God overhoop? 
3. In wie herken je jezelf het meest: Ruth of 

Noömi? Waarom? 
4. Wat betekent hoop voor jou? 
5. Hoe vier jij Advent? 


