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Ruth 1 
1In de tijd dat de rechters het volk leidden, brak er een hongersnood uit in het 
land. Een man trok daarom met zijn vrouw en zijn twee zonen weg uit Betle- 
hem in Juda, om een tijdlang in de vlakte van Moab te gaan wonen. 2De naam 
van de man was Elimelech, die van zijn vrouw Noömi, en zijn twee zonen 
heetten Machlon en Kiljon; het waren Efratieten uit Betlehem in Juda. Toen ze 
in Moab waren aangekomen, bleven ze daar als vreemdeling wonen. 3Na enige 
tijd stierf Elimelech, de man van Noömi, en zij bleef achter met haar twee 
zonen. 4Zij trouwden allebei met een Moabitische vrouw. De naam van de ene 
was Orpa, die van de andere was Ruth. Nadat ze daar ongeveer tien jaar ge- 
woond hadden, 5stierven ook Machlon en Kiljon, en de vrouw bleef alleen 
achter, zonder haar twee zonen en zonder haar man. 
6Toen Noömi hoorde, daar in Moab, dat de HEER zich het lot van zijn volk had 
aangetrokken en dat het weer te eten had, maakte ze zich samen met haar 
twee schoondochters gereed om Moab te verlaten en terug te keren. 7Samen 
met hen verliet ze de plaats waar ze gewoond had. Maar toen ze eenmaal op de 
terugweg waren naar Juda, 8zei Noömi: ‘Gaan jullie nu maar allebei 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. 9Moge hij ervoor zorgen dat jullie allebei 
geborgenheid vinden in het huis van een man,’ en ze kuste hen. Toen barstten 
zij in tranen uit 10en zeiden: ‘Maar we willen met u terugkeren naar uw volk!’ 
11‘Ga terug, mijn dochters,’ zei Noömi, ‘waarom zouden jullie met mij meegaan? 
Kan ik soms nog zonen krijgen die jullie mannen kunnen worden? 12Ga 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 
– 13zouden 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.’ 14Opnieuw begonnen zij te huilen. 
Orpa kuste haar schoonmoeder vaarwel, maar Ruth week niet van haar zijde. 

15‘Kijk, je schoonzuster gaat terug naar haar volk en haar god,’ zei Noömi, ‘ga 
haar toch achterna!’ 16Maar 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. 17Waar u sterft, zal ook ik 
sterven, en daar zal ik begraven worden. De HEER is mijn getuige: alleen de 
dood zal mij van u scheiden!’ 18Noömi zag dat Ruth vastbesloten was om met 
haar mee te gaan en drong niet langer aan. 19Zo gingen zij samen verder, tot in 
Betlehem. 
Hun aankomst in Betlehem baarde veel opzien. Overal in de stad riepen de 
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vrouwen: ‘Dat is toch Noömi?’ 20Maar ze zei tegen hen: ‘Noem me niet Noömi, 
noem me Mara, want de Ontzagwekkende heeft mijn lot zeer bitter gemaakt. 
21Toen ik hier wegging had ik alles, maar de HEER heeft mij met lege handen 
laten terugkomen. Waarom mij nog Noömi noemen, nu de HEER zich tegen mij 
heeft gekeerd, nu de Ontzagwekkende me kwaad heeft gedaan?’ 22Zo kwamen 
ze samen terug uit Moab, Noömi en haar schoondochter Ruth, de Moabitische. 
Ze kwamen in Betlehem aan bij het begin van de gersteoogst. 

 
Vragen 
- Naomi en Ruth vinden elkaar, ondanks dat ze niet tot hetzelfde volk horen. 

Wat brengt hen samen? 
- Hoe is het voor je om contact te zoeken met mensen ‘uit den vreemde’? 
- Denk eens terug aan die momenten dat er grenzen geslecht werden. Wat 

doorbrak die grenzen? 
- Wat zou het kunnen zeggen dat dit verhaal van Ruth in de bijbel staat? 

 
Mediteren met de bijbel 
Je kunt op verschillende manieren aan de slag gaan met een schriftgedeelte. Het 
kan boeiend zijn om van alles op te zoeken over de tekst op internet of in 
boeken, maar je kan ook, zonder verder iets te lezen of te weten, de tekst voor 
jezelf lezen en in je om laten gaan. Daar zijn verschillende methoden voor. 
Ontdek welke methode het beste bij je past en je kunt er natuurlijk ook voor 
kiezen om samen met anderen te mediteren met de bijbel (kan in de Wingerd  
en in de Slangenburgse kerk). 

Schriftmeditatie (uit: Stil en aandachtig van Paula van Cuilenburg) 
Neem voor deze oefening een half uur de tijd. Het doel is in contact te komen 
met de betekenis van de schrifttekst in het persoonlijk dagelijks leven. 
- Ga zitten in een gemakkelijke houding. 
- Maak contact met je lichaam. Probeer je te ontspannen. 
- Lees de gekozen schrifttekst, bij voorkeur hardop. 
- Wat roept deze tekst bij je op? 
- Welke gedachten en gevoelens heb je erbij? 
- Is er iets waar je blij van wordt? 
- Vraagt de tekst iets van je? 
Wanneer je gedachten afdwalen, laat je die gewoon voor wat ze zijn en ga je 
terug naar de tekst en naar wat deze voor jou betekent. 
Je kunt de meditatie afsluiten met een gebed. Maak eventueel enkele aan- 
tekeningen. 
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Twee gedichten van René van Loenen met een schilderij van Margreet Baars: 

Noömi 

Jij moederziel vol bitterheid, jij moeder 
zonder zonen, zonder man, met lege 
handen keer je naar het land terug 
waar jij een duizendschone was. 

Waar is je bloei, Noömi? Reist zij niet 
als een dochter met je mee om vreemdeling 
te worden in jouw moederland? 

Ze heeft zich aan je vastgeklampt 
om op de heetste uren van de dag 
haar schaduw uit te spreiden 
waaronder jij dan rusten mag. 

 
Ruth 

 
Ik ben op reis gegaan om vreemdeling 
te worden in het land van mijn geliefde, 
maar moest hem achterlaten 
in mijn eigen land als dode allochtoon. 

Ik ben zijn moeders reisgenoot geworden 
en omgekeerd. Wij hebben samen niet meer 
dan het lot dat wij nu delen. 

Want haar gemis is mijn gemis, haar nacht 
mijn nacht, haar schreeuw, mijn schreeuw, 
mijn schrale lach, haar schrale troost, 
mijn schoot haar stille hoop. 

 
 
 
Muziek 
Lied van Ruth (Stef Bos) 
https://www.youtube.com/watch?v=gSpIk3cmdNA 
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