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Naomi en Ruth
Introductie =>
De geschiedenis van Naomi en Ruth speelt zich af ten tijde van 'de
richters', die leiding gaven aan Israël. Er was op dat moment hongersnood
in het land. (Ruth 1:1-3) Daarom vertrokken Elimelech en zijn vrouw
Naomi, samen met hun twee zonen, Machlon en Chiljon vanuit Belthlehem
naar de vlakten van Moab om daar als vreemdelingen te verblijven.
=>Elimelech en Naomi hadden een goede maatschappelijke reden om zich
ergens anders (al dan niet tijdelijk) te vestigen: "hongersnood in Israël".
"Zorgen voor je gezin"!
=>Moab =>
=>Was het verstandig om naar de vlakten van Moab te verhuizen?
=>Gaan wonen in een gebied waar de mensen de afgod Kamos vereren!
Terwijl God gezegd heeft afstand te houden van de Moabieten! Met de
waarschuwing dat zij de Israëlieten zouden proberen af te trekken van
God door hun afgoderij. Door gemengde huwelijken aan te gaan.
=>Hoe hou jij je afzijdig van afgoderij?
Is het verstandig (zondig!) om te trouwen met vrouwen die Kamos
vereren, in plaats van de HEERE GOD, de God van Abraham, Isaäk en
Jacob?
Hoe gingen Elimelech en Naomi om met hun zonen en schoondochters?
Het lijkt er op dat de zonen (pas) een Moabitsche vrouw namen, nadat
hun vader overleden was. (1:3-4)
Num 22-24 =>
Koning Balak van Moab, wilde via de profeet Bileam, het volk Israël laten
vervloeken. Hij stuurt verschillende keren gezanten om Bileam over te
halen een vloek uit te komen spreken. (Num.22:4-6; 11;15-17)
=>God maakt Bileam heel duidelijk dat dit niet Zijn plan is:
Num.22:9-12 =>"En God kwam tot Bileam en zei: Wie zijn die mannen
die bij u zijn? Toen zei Bileam tegen God: Balak, de zoon van Zippor, de
koning van Moab, heeft hen naar mij toe gestuurd met het verzoek: Zie,
het volk dat uit Egypte getrokken is, heeft het oppervlak van het land
bedekt. Kom nu, vervloek het voor mij. Misschien kan ik ertegen strijden
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en het verdrijven. Toen zei God tegen Bileam: U mag niet met hen
meegaan, u mag dat volk niet vervloeken, want het is gezegend."
Num.22:18,20 =>18"Toen antwoordde Bileam en zei tegen de dienaren
van Balak: Al zou Balak mij zijn huis vol zilver en goud geven, ik ben niet
in staat het bevel van de HEERE, mijn God, te overtreden om iets te doen,
klein of groot."20"God kwam 's nachts tot Bileam en zei tegen hem:
Kwamen die mannen soms om u te ontbieden? Sta op, ga met hen mee,
maar u mag alleen dat doen, wat Ik tot u spreken zal."
=>De ezelin van Bileam zorgt er voor dat de engel van de HEEREN Bileam
niet dood. De engel van de HEEREN benadrukt Bileams voornemen om
zich te houden aan de exacte woorden die God hem zal ingeven te
spreken tegen koning Balak van de Moabieten. (Num.22:23,25,27-35)
Num.22:34-35 =>"Toen zei Bileam tegen de engel van de HEERE: Ik heb
gezondigd, want ik wist niet dat u hier stond om mij onderweg te
ontmoeten; nu dan, als het slecht is in uw ogen, zal ik wel terugkeren. En
de engel van de HEERE zei tegen Bileam: Ga met deze mannen mee,
maar alleen het woord dat ik tot u spreken zal mag u spreken.
Daarop ging Bileam met de vorsten van Balak mee."
=>Tot drie maal toe zegent Bileam het volk Israël, in plaats van hen te
vervloeken, zoals Balak opdroeg aan Bileam. Bileams antwoord aan Balak
is elke keer klaar en duidelijk:
Num.22:38 =>"Toen zei Bileam tegen Balak: Zie, ik ben naar u toe
gekomen; zal ik nu echter ook maar iets kunnen spreken? Het woord dat
God mij in de mond legt, zal ik spreken."
Num.23:3 =>"Toen zei Bileam tegen Balak: Ga bij uw brandoffer staan. Ik
zal weggaan, misschien zal de HEERE mij tegemoetkomen, en wat Hij mij
tonen zal, zal ik u bekendmaken. Toen ging hij naar een kale hoogte."
Num.23:5 =>"Toen legde de HEERE het woord in de mond van Bileam, en
zei: Keer terug naar Balak, en aldus moet u spreken." (23:6-10)
Zie ook: (Num.23:15-16;19-20;25-26;24:10-11,13)
Num.23:11-12 =>"Toen zei Balak tegen Bileam: Wat doet u mij nu aan?
Ik heb u hierheen laten halen om mijn vijanden te vervloeken, maar zie, u
hebt hen juist gezegend! Hij antwoordde en zei: Zou ik dat wat de HEERE
mij in de mond legt, niet nauwlettend uitspreken?"
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Deut.23:3-6 =>"Een Ammoniet of Moabiet mag niet in de gemeente van
de HEERE komen; zelfs hun nakomelingen van de tiende generatie mogen
tot in eeuwigheid niet in de gemeente van de HEERE komen, vanwege het
feit dat zij u onderweg niet met brood en water tegemoetgekomen zijn
toen u uit Egypte wegtrok; en omdat hij Bileam, de zoon van Beor, uit
Pethor in Mesopotamië, tegen u ingehuurd heeft om u te vervloeken. De
HEERE, uw God, echter wilde niet naar Bileam luisteren, maar de HEERE,
uw God, heeft de vloek voor u in een zegen veranderd, omdat de HEERE,
uw God, u liefhad. U mag de vrede en het goede voor hen niet zoeken, al
uw dagen, tot in eeuwigheid."
1 Kon.11:4-8 =>"Het was in de tijd van Salomo's ouderdom, dat zijn
vrouwen zijn hart deden afwijken, achter andere goden aan, zodat zijn
hart niet volkomen was met de HEERE, zijn God, zoals het hart van zijn
vader David, want Salomo ging achter Astoreth aan, de god van de
Sidoniërs, en achter Milkom, de afschuwelijke afgod van de Ammonieten.
Zo deed Salomo wat slecht was in de ogen van de HEERE: hij
volhardde er niet in de HEERE na te volgen, zoals zijn vader David. Toen
bouwde Salomo een offerhoogte voor Kamos, de afschuwelijke afgod van
de Moabieten, op de berg die voor Jeruzalem ligt, en voor Moloch, de
afschuwelijke afgod van de Ammonieten. Zo deed hij voor al zijn
uitheemse vrouwen, die hun afgoden reukoffers en slachtoffers brachten."
=>"Hoe je het wendt of keert" => (hoe je het ook bekijkt: jij had beter
moeten weten!) "Een gewaarschuwd mens telt voor twee!"
=>De Heer waarschuwt niet voor niets! Je brengt jezelf (en je gezin)
in de problemen door de omgang met afgoderij. "Ik kan het wel aan!"
Wordt vaker gebruikt door christenen die zichzelf in een moeilijk parket
plaatsen! "Ik kan de ander wel overtuigen en veranderen, nadat wij
getrouwd zijn!" (De praktijk toont helaas meestal anders aan!)
=>Laat 'emotie' niet regeren boven 'verstand en gehoorzaamheid'
aan God! broeders en zusters. Een christen weet beter!!!
Elimelech, Naomi en hun twee zonen hebben om hun bekende redenen,
toch gekozen om naar de vlakten van Moab te verhuizen. Zij zijn daar een
geruime tijd gebleven, voordat Naomi samen met Ruth terug ging naar
Bethlehem. (1:4,19)
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Ruth 1 =>
Het gezin wordt opnieuw getroffen door een serieuze tegenslag! De papa
en echtgenoot sterft.
1:3 =>"Elimelech, de man van Naomi, stierf, en zij bleef achter met haar
twee zonen."
We weten niet wanneer Elimelech stierf. Hoe lang zij al verbleven op de
vlakten van Moab toen hij stierf. In ieder geval blijft Naomi alleen achter
met haar twee zonen Machlon en Chiljon.
1:4 =>"Die namen voor zich Moabitische vrouwen. De naam van de
ene was Orpa en de naam van de andere Ruth. En zij bleven daar
ongeveer tien jaar."
=>'Tegen Gods richtlijnen in' nemen Machlon en Chiljon allebei een
Moabitsche vrouw! =>"Orpa en Ruth" (een gemengd huwelijk!)
Het gezin wordt opnieuw getroffen door een serieuze tegenslag! De twee
zonen sterven ook, net zoals hun vader.
1:5 =>"En die twee, Machlon en Chiljon, stierven ook. Zo bleef de
vrouw achter, zonder haar twee zonen en zonder haar man."
=>Daar sta je dan! Gevlucht omwille van de hongersnood. Gestrand in
een vreemd land waar ze andere goden dienen! Je man en twee zonen
alle drie overleden.
=>Hoe zou jij reageren? Wat zou jij doen?
=>We zien wat Naomi doet: =>
1:6-7 =>"Toen maakte zij zich met haar schoondochters gereed en
keerde terug uit de vlakten van Moab, want zij had in het land van
Moab gehoord dat de HEERE naar Zijn volk omgezien had door hun
brood te geven. Daarom trok zij weg uit de plaats waar zij geweest was,
en haar twee schoondochters gingen met haar mee..."
=>Naomi besluit om terug te keren naar Juda, omdat zij gehoord heeft
dat de HEERE naar Zijn volk heeft omgezien door hun brood te geven.
=>Orpa en Ruth gaan met Naomi mee op weg!
1:8-13 =>"zei Naomi tegen haar twee schoondochters: Ga heen, keer
terug, ieder naar het huis van haar moeder. Moge de HEERE jullie
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goedertierenheid bewijzen, zoals jullie die bewezen hebben aan hen die
gestorven zijn, en aan mij......"
=>Verschillende culturen en achtergrond. Verschillende godsdienst. (!?)
=>In de jaren dat Orpa en Ruth deel hebben uitgemaakt van het gezin
van Naomi is er een hechte familieband gegroeid. De schoondochters
willen mee terug gaan met Naomi naar Judah.
=>Naomi probeert Orpa en Ruth te overtuigen om niet met haar mee
terug te gaan. Zij moedigt allebei aan om opnieuw een gezin te starten.
=>Naomi maakt Orpa en Ruth duidelijk dat zij nog nieuwe kansen zullen
krijgen, maar dat Naomi zelf veel te oud is en dat zij bitter is gestemd
omwille van de hand van de HEERE die tegen haar is uitgestrekt.
1:14 =>"Toen begonnen zij opnieuw luid te huilen. En Orpa kuste haar
schoonmoeder, maar Ruth klampte zich aan haar vast."
=>Orpa beslist om achter te blijven en Naomi's advies te accepteren en
een nieuw leven te starten in Moab.
=>Ruth is schijnbaar nog niet overtuigd door Naomi om achter te blijven.
Naomi heeft nog meer argumenten om Ruth te overtuigen:
=>Ruth maakt echter een andere beslissing:
1:15-18 =>"Daarom zei zij: Zie, je schoonzuster is teruggekeerd naar
haar volk en naar haar goden. Keer ook terug, je schoonzuster achterna.
Maar Ruth zei: Dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten en
terug te gaan, bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan,
en waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw
God mijn God. Waar u sterft, zal ik sterven, en daar zal ik begraven
worden. De HEERE mag zo en nog veel erger doen: voorzeker , alleen de
dood zal scheiding maken tussen mij en u. Toen zij zag dat zij zich vast
voorgenomen had met haar mee te gaan, hield zij op tot haar te
spreken."
=>Interessant wat Ruth zegt! Haar zinsnede: "alleen de dood zal
scheiding maken tussen mij en u", lijkt veel op wat de ambtenaar van
de burgerlijke stand zegt bij het voltrekken van een huwelijk.
=>Ruth bedoeld dit serieus. Daardoor begrijp je ook haar handelswijze in
de rest van haar omgang met Naomi.
=>Welke goden hebben Orpa en Ruth aangehangen tijdens hun huwelijk?
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=>Orpa keert terug naar haar eigen volk en haar goden!
=>Ruth blijft bij Naomi en kiest voor het volk Israël en voor de
HEERE God!
=>Naomi weet te zwijgen, nadat zij inziet dat Ruth vastbesloten is!
1:19-22 =>
Aangekomen in Bethlehem herkennen de mensen in de stad Naomi. De
vrouwen vragen zich af, of het inderdaad Naomi was.
=>Naomi zegt: 20 "Noem mij niet Naomi, noem mij Mara, want de
Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Ik ging vol weg, maar
de HEERE heeft mij leeg laten terugkeren. Waarom zou u mij Naomi
noemen, nu de HEERE tegen mij getuigd heeft en de Almachtige mij
kwaad gedaan heeft?..."
=>Snap jij de bitterheid die Naomi ervaart? Het lijden dat zij door
moet staan? (huis en haard verlaten. Wonen op de vlakte van Moab,
waar Kamos wordt vereerd. Je man verliezen! Je zonen die trouwen met
Moabitische vrouwen die de afgod Kamos aanbidden! Je zonen verliezen!
Te oud om een nieuw gezin te starten! Een schoondochter achter laten en
met de andere schoondochter terugkeren naar Bethlehem en dan uit
moeten leggen hoe je leven is gelopen tijdens de jaren dat je weg bent
geweest! "Zie je wel, wat er gebeurt als je naar de vlakten van Moab
verhuist, tegen het advies van God in!"...is misschien één van de opmerkingen waar Naomi schrik voor heeft en schaamte over voelt....)
=>Interessant hoe Naomi haar "rug terug recht", haar vertrouwen op
God hersteld, nadat zij terug settelen in Bethlehem. (Ruth 2-4)
Ruth 2 =>
2:1-4 =>Boaz was een nauwe bloedverwant van Naomi uit het geslacht
van haar man Elimelech. Ruth gaat aren rapen achter de maaiers en komt
op één van de velden van Boaz terecht.
2:5-9 =>Boaz informeert bij zijn knecht, die toezicht hield op de maaiers,
wie die jonge vrouw was die achter de maaiers aan loopt. De knecht legt
uit dat het de Moabitische vrouw is die met Naomi is terug gekeerd uit
Moab. Boaz geeft de knecht opdracht om haar aren te laten oprapen
achter de maaiers en haar niets in de weg te leggen. Hij nodigt Ruth uit
om bij hun te blijven, te drinken uit hun watervat en maakt haar duidelijk
dat zij onder zijn bescherming en toezicht valt.
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=>"Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat u naar mij omziet,
terwijl ik een buitenlandse ben?" (2:10)
2:11 =>"Boaz antwoordde en zei tegen haar: Het is mij allemaal
verteld, alles wat u na de dood van uw man voor uw schoonmoeder
gedaan hebt, en hoe u uw vader en uw moeder en uw geboorteland hebt
verlaten en naar een volk bent gegaan dat u voorheen niet kende."
=>"De muren hebben oren." Vroeg of laat komt het meeste naar buiten.
Matth.6:4 =>"zodat uw liefdegave in het verborgene zal zijn; en uw
Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden."
Matth.6:6 =>"Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw
deur en bid tot uw vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in
het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden."
Matth.6:17-18 =>"Maar u, als u vast, zalf dan uw hoofd en was uw
gezicht, zodat het door de mensen niet gezien wordt als u vast, maar door
uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene
ziet, zal het u in het openbaar vergelden."
=>"Het is mij allemaal verteld, alles wat u gedaan hebt"! zegt Boaz.
2:12 =>"Moge de HEERE uw daad vergelden, en moge uw loon volkomen
zijn van de HEERE, de God van Israël, onder Wiens vleugels u gekomen
bent om toevlucht te nemen."
Ruth mag er bij komen zitten. Mee eten en drinken. Aren rapen. Zij wordt
uitgenodigd en raapt aren tot de gersteoogst en de tarweoogst voorbij
waren. (2:14;23)
Ruth at mee, werd verzadigd en hield nog over! Wat zij over hield
bewaarde zij voor haar schoonmoeder Naomi. (2:14;18)
2:20 =>"Toen zei Naomi tegen haar schoondochter: Moge hij, die zijn
goedertierenheid niet onthouden heeft aan de levenden en aan de
doden, gezegend worden door de HEERE. Verder zei Naomi tegen haar:
Die man is nauw aan ons verwant, hij is een van onze lossers."
=>Naomi erkent de goedertierenheid van Boaz richting Ruth en haarzelf,
maar ook richting Elimelech, Machlon en Chiljon.
=>Wat is een losser?
Lev.25:23vv; Num.5:8;Deut.25:5-10.
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Iemand die een familielid vrij koopt, redt van de armoede. Iemand die zijn
zwagerplicht vervuld om te zorgen dat de weduwe beschermd wordt en
dat de eerste nakomeling de naam van de overleden man voortzet.
=>Boaz was een van de lossers in de familie van Naomi.
Ruth 3 =>
3:1 =>"En Naomi, haar schoonmoeder, zei tegen haar: Mijn dochter,
zou ik geen plaats van rust voor je zoeken, waar het je goed zal gaan?"
=>Wat een mooie familieschets! Ondanks alle problemen die gekomen
zijn door de hongersnood, de verhuis naar Moab, de bitterheid omwille
van de dood van haar man en twee zonen, het afscheid van
schoondochter Orpa, zie je de VEERKRACHT van Naomi naar boven
komen. Blijkt de goede familieband die zij heeft opgebouwd met Ruth.
=>Mijn dochter! noemt zij Ruth.
=>Zal ik geen plaats van rust voor je zoeken?
=>Al de tijd sinds hun terugkeer uit Moab en de aankomst in Bethlehem is
Ruth bij haar schoonmoeder gebleven. Heeft Ruth voortdurend het belang
van haar schoonmoeder voor ogen gehad. Precies zoals het iedereen is
opgevallen, incluis Boaz. (2:11-12,18;3:11,17)
=>Op dit moment wil Naomi er zorg voor dragen dat het Ruth goed zal
gaan en dat er voor Ruth gezorgd zal gaan worden.
=>Naomi geeft Ruth advies hoe zij tewerk moet gaan!
=>Ruth luistert naar Naomi en zegt: "Alles wat u zegt zal ik doen".
=>Mooi staaltje van hoe een relatie tussen schoonmoeder en
schoondochter kan werken, zelfs na het overlijden van de zoon van
schoonmoeder en de man van schoondochter.
=>Ondanks de bitterheid, houdt Naomi haar vizier gericht op het belang
van haar schoondochter!
3:3-4 =>"Was je dan en zalf je en doe je beste kleren aan en ga naar de
dorsvloer, maar zorg ervoor dat je niet door de man wordt opgemerkt,
voordat hij klaar is met eten en drinken. En het zal gebeuren als hij gaat
liggen, zorg dan dat je de plaats weet waar hij ligt. Ga er dan heen, sla de
deken aan zijn voeteneind op en ga liggen. Dan zal hij je zelf vertellen wat
je doen moet. Zij zie tegen haar: Alles wat u zegt zal ik doen."
8

Naomi en Ruth - februari 2018 -Ruud Verheijen

3:8-9 =>"En het gebeurde midden in de nacht dat de man schrok en om
zich heen greep. En zie, er lag een vrouw aan zijn voeteneind. En hij zei:
Wie bent u? En zij zei: Ik ben Ruth, uw dienares. Spreid uw vleugel over
uw dienares uit, want u bent de losser."
=>Het zal je maar overkomen! Er ligt ongemerkt een vrouw aan het
voeteneind als je wakker schrikt.
=>Spreid uw vleugel over uw dienares uit, want u bent de losser!
=>Hoe zou jij reageren, indien jij Boaz was?
Boaz blijft verbazend kalm en reageert op gepaste wijze op Ruths vraag:
3:10-13 =>"En hij zei: Gezegend bent u door de HEERE, mijn
dochter! U hebt met deze laatste blijk van goedertierenheid van u de
eerste nog overtroffen, doordat u geen jongemannen nagelopen bent,
geen arme en geen rijke. En nu, mijn dochter, wees niet bevreesd. Alles
wat u gezegd hebt, zal ik voor u doen, want ieder in de poort van
mijn volk weet dat u een deugdelijke vrouw bent. Nu dan, het is
waar dat ik een losser ben, maar er is nog een losser, nauwer verwant
dan ik. Overnacht vannacht hier. Als het morgenochtend gebeurt dat hij u
lost, goed, laat hem lossen. Als hij echter niet geneigd is u te lossen, dan
zal ik u lossen, zo waar de HEERE leeft. Ga nu maar liggen tot de
morgen."
=>Spr.31:10 =>"Wie zal een deugdelijke vrouw vinden? Haar waarde
gaat die van robijnen ver te boven."
=>Boaz heeft haar gevonden!
=>Boaz complimenteert Ruth met haar houding, vertrouwen, respect en
inzet.
=>Boaz erkent dat hij een van de lossers is, maar zegt dat het familielid,
dat nauwer verwant is, het eerste recht, de eerste plicht, heeft om Ruth te
(mogen/moeten) lossen!
=>Boaz stuurt Ruth terug naar Naomi.
=>Ruth heeft in ieder geval zekerheid gekregen over haar toekomst!
=>Ruth weet nu dat zij een plaats van rust gevonden heeft.
=>Hetzij bij Boaz, hetzij bij het andere familielid.
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3:18 =>Toen zei Naomi: Ga rustig zitten, mijn dochter, tot je weet hoe
de zaak uit zal vallen, want die man zal niet rusten, voordat hij
vandaag nog deze zaak tot een einde heeft gebracht."
=>Wat een man! Vandaag gaat hij deze zaak tot een einde brengen!
=>Ga rustig zitten, mijn dochter! Wacht maar af! Boaz gaat alle zeilen
bijzetten om deze zaak vandaag tot een einde te brengen!
=>Schitterend mooi advies.
=>Dankjewel schoonmoeder!
=>Ondanks al haar eigen miserie (moeilijkheden; beproevingen; benauwd
heden; malaise; kommer en kwel; bitterheid, ellende..) is er ruimte in het
hart van Naomi om het beste na te streven voor haar schoondochter Ruth!

Ruth 4 =>
4:1-2 =>"Intussen ging Boaz naar de poort en ging daar zitten. En zie, de
losser over wie Boaz gesproken had, kwam voorbij. Toen zei hij: Kom
eens hier en ga hier zitten, u daar, hoe u ook heet. En hij kwam daarheen
en ging zitten. En hij haalde tien mannen uit de oudsten van de stad, en
zei: Gaat u hier zitten. En zij gingen zitten."
=> Wat een man is Boaz!
=> "Hij pakt de koe gelijk bij de hoorns!"
Hij spreekt de andere losser, die nauwer verwant is met Naomi en Ruth
direct aan op zijn verantwoordelijkheid. De andere losser reageert als
volgt:
4:8-10 =>"Dus zei de losser tegen Boaz: Koopt u het voor uzelf. En hij
trok zijn schoen uit. Toen zei Boaz tegen de oudsten en heel het volk: U
bent vandaag getuigen dat Ik van de hand van Naomi alles gekocht heb
wat van Elimelech geweest is, en alles wat van Chiljon en Machlon
geweest is. Daarbij neem ik voor mijzelf Ruth, de Moabitische, de vrouw
van Machlon, tot vrouw om de naam van de gestorvene over zijn erfelijk
bezit in stand te houden, opdat de naam van de gestorvene niet zal
worden uitgewist onder zijn broeders en in de poort van zijn woonplaats.
U bent vandaag getuigen."
De andere losser ziet af van zijn verantwoordelijkheid! Vervolgens doet
Boaz wat hij al tegen Ruth gezegd heeft en wat hij beloofd heeft in de
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naam van de HEER. De oudsten in de poort zijn getuigen, de stad is
getuige van de lossing die Boaz doet en iedereen stemt er mee in.
De naam van Machlon wordt voortgezet door het nageslacht dat geboren
zal worden uit de verbintenis van Boaz met Ruth.
4:11 =>"En heel het volk dat in de poort was en de oudsten zeiden: Wij
zijn getuigen. Moge de HEERE deze vrouw, die in uw huis komt, maken als
Rachel en Lea, die beiden het huis van Israël gebouwd hebben. Doe
krachtige daden in Efratha en maak uw naam beroemd in Bethlehem."
=>(Fijn om te zien hoe o.a. ook de papa van Samuël uit het bergland van
Efraïm afkomstig is. Hoe Gods grootheid zichtbaar wordt gemaakt in het
leven van Elkana, Hanna en Samuël.)
4:13 =>"Zo nam Boaz Ruth en zij werd hem tot vrouw, en hij kwam bij
haar. En de HEERE gaf haar dat zij zwanger werd en een zoon baarde."
4:14 =>"Toen zeiden de vrouwen tegen Naomi: Geloofd zij de HEERE,
Die niet heeft nagelaten om u vandaag een losser te geven. Moge zijn
naam beroemd worden in Israël.
=>De HEERE heeft er voor gezorgd dat er een losser is gekomen! Boaz is
zijn naam en vervolgens Obed de zoon van Boaz en Ruth.
=>Naomi heeft Obed mogen zien opgroeien en hem zelfs mogen
verzorgen! De hechte familieband wordt nog hechter!
=> Bitterheid is uiteindelijk omgezet in vreugde en toekomst.
=>Geloofd is de Heer, Hij die verlost en omziet naar Zijn kinderen!
4:17 =>"En de buurvrouwen gaven hem een naam. Zij zeiden: Bij Naomi
is een zoon geboren. En zij gaven hem de naam Obed. Hij is de vader van
Isaï, de vader van David."
=>Obed is beroemd geworden als de opa van koning David.
=>Hoe machtig en krachtig werkt de HEER!
Hij overziet vele generaties! Wij zijn beperkt in onze beleving en ons
inzicht reikt meestal niet verder dan 1 generatie en soms <1 of >1, maar
de Heer ziet <1000 en >1000 generaties.
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Conclusie =>
Een weduwe in nood, in barre moeilijke omstandigheden, wordt vandaag
de dag niet meer gelost door een losser, door het zwagerhuwelijk.
=>Wat niet wil zeggen dat wij vandaag geen (ver)losser meer nodig
hebben!
Richt.10:13 =>"En toch hebt u Mij verlaten en andere goden
gediend. Daarom zal Ik u niet meer verlossen."
Richt.10:16 =>"En zij deden de vreemde goden uit hun midden weg en
dienden de HEERE. Toen kon Zijn ziel de moeite van Israël niet langer
verdragen."
Jes.45:21b-22 =>"Ben Ik het niet, de HEERE? Buiten Mij is er geen
andere God, een Rechtvaardig God, een Heiland; er is niemand behalve
Ik. Wend u tot Mij, word behouden, alle einden der aarde, want Ik ben
God en niemand anders."
Jes.59:1-2 =>"Zie, de hand van de HEERE is niet te kort dat ze niet zou
kunnen verlossen, en Zijn oor is niet toegestopt dat het niet zou kunnen
horen. Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw
God, uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u
niet hoort."
Hand.11:17 =>"Als God dan aan hen dezelfde gave gegeven heeft als aan
ons die in de HEERE Jezus Christus geloven, wie was ik dan dat ik bij
machte zou zijn God tegen te houden?
Hand.22:16 =>"En nu, waarom aarzelt u? Sta op, laat u dopen en uw
zonden afwassen onder aanroeping van de Naam van de Heere."
1 Thes.1:9b =>"en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om
de levende en waarachtige God te dienen."
1 Thes.5:9-10 =>"Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot
het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus, Die voor
ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met
Hem zouden leven."
1 Joh.4:9-10 =>"Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat
God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden
leven door Hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief hebben gekregen,
maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze
zonden."
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1 Joh.5:20-21 =>"Wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het
verstand heeft gegeven om de Waarachtige te mogen kennen; en wij zijn
in de Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon, Jezus Christus. Die is de
waarachtige God en het eeuwige leven. Lieve kinderen, wees op uw
hoede voor de afgoden. Amen."
=>Laten wij net als Ruth en vele anderen, ons bekeren tot de HEERE! Doe
net als hen de afgoden weg uit jouw leven en aanbidt de HEER!
=>Hoe heet jouw afgod?
=>Misschien niet Kamos of Moloch, maar: =>
Televisie; internet, face-book, sport, werk, vriendengroep, hobby, en vul
maar aan wat voor jou belangrijker is in jouw leven dan God.
=>Laat God de focus zijn in jouw leven en ervaar hoe Hij jou compleet
maakt en volledig vult met Zijn gaven voor jouw leven.
In de introductie was de vraag:
=>Hoe hou jij je afzijdig van afgoderij?
In de conclusie is de vraag:
=>Hou jij jezelf afzijdig van afgoderij?
1 Petr.1:15-16 =>"Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo
ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven: Wees
heilig, want Ik ben heilig."
Uitdaging => Kies heden wij jij dienen zult! Hoe jij dient!
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