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VERDERGAAN MET GOD 
Ruth 1 

Onderweg naar het kerstfeest… 

met bittere en bange vragen én 

met intens Godsgeloof. Dat is er 

vandaag. Het was er ook in de 

geschiedenis van Noömi en Ruth. 

 
Levensgeluk… Familie Elimelech zocht 

het in het buitenland. Maar dat 

betekende in hun geval: buiten het 

land dat God aan Israël gaf. Door 

schaarste aan voedsel verlieten ze 

Kanaän en gingen naar Moab. 

Geen levensgeluk maar ontzettend 

veel verdriet maakt Noömi daar mee. 

Ze verliest in een periode van tien jaar 

zowel haar man als haar beide zoons. 

En ze blijft achter met haar twee 

schoondochters. 

 

Noömi spreekt met pijn over God. Wat 

haar is overkomen, betekent voor 

haar: dat de HEER zich tegen haar 

heeft gekeerd. Ze is verbitterd over 

God. Zo spreekt ze ook over Hem 

tegen haar schoondochters. 

Tegelijk is er ook iets anders bij Noömi 

te merken: ze gaat wél weer terug 

naar Israël, omdat ze heeft gehoord 

dat de HEER naar zijn volk heeft 

omgezien… Ze zoekt toch het leven 

bij Hem. 

 

Bijzonder dat Ruth niet terugschrikt 

door de bittere woorden van Noömi 

over de HEER. Ze wil volledig trouw zijn 

aan haar schoonmoeder en met haar 

ook zelf de HEER dienen. Ze wil verder 

met de God van Israël. En dat is de 

goede keus! Want God is bezig voor 

duurzame veiligheid te zorgen via 

haar achterkleinzoon David en via 

diens belangrijkste nakomeling die 

ook geboren zal worden in 

Bethlehem: Jezus, Immanuël. 

op weg naar het avondmaal 

Avondmaalvieren is een dankbare 

uiting dat je God vertrouwt.  

Toch kunnen er in het leven met de 

Here ook veel vragen zijn. Die kunnen 

pijn doen en je verbitteren.  

 

Maar al missen wij het overzicht, God 

is betrouwbaar en werkt 

onafgebroken en genadig door aan 

zijn plan van redding en herstel!  

 

Avondmaalvieren mag een daad van 

geloof zijn: het (toch) wagen met 

God! Hij heeft in genade naar ons 

omgezien en laat het werk van zijn 

handen niet los. 

 

maandag, Genesis 12,1-8 

Het aandurven met de Here God. Dat vraagt om vertrouwen… 

Abram ging op pad en liet zijn zekerheden achter zich om te gaan 

naar het land dat God hem zou wijzen. Omdat hij geloofde wat 

God beloofde. Wat helpt en/of hindert jou om zo te geloven? 

dinsdag, Hebreeën 11,24-26 

Mozes had het voor het kiezen: de mogelijkheden om vooruit te 

komen in de wereld lagen voor hem voor het oprapen. Kiezen 

voor Gods volk zou hem erg veel kosten. Toch koos hij voor Gods 

volk. Voor hem was niets zo kostbaar als leven met God. Een 

goede keus wat jou betreft? 

woensdag, 1 Samuël 17,31-52 

David zei tegen Goliath: ‘ik daag jou uit in de naam van de HEER 

van de hemelse machten’. Dreiging en strijd zijn echt, maar God 

ook! 

donderdag, Lucas 5,27-32 

Jezus, die gekomen is om zondaars tot bekering te roepen, riep 

Levi om Hem te volgen. Dat betekende voor Levi: alles 

achterlaten. Toch volgde hij Jezus. Verplaats je eens in Levi: wat 

doe jij? en wat heeft dat voor gevolgen? 

vrijdag, Johannes 6,66-71 

Tegen de mening van de massa in belijdt Petrus Jezus als ‘de 

Heilige van God’. Veelbetekenend zegt hij: ‘Naar wie zouden we 

moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven, 

en wij geloven en weten dat u de heilige van God bent’. Breng 

eens onder woorden waarom jij niet bij Jezus weg wilt. 

ZATERDAG, Openbaring 7,9-17 

Abraham, Mozes, David, Ruth en al die anderen die hun 

vertrouwen op God stelden, rekenden ermee dat God doet wat 

Hij belooft. Bij Hem is ons leven veilig en onze toekomst 

gegarandeerd. Al is er hier en nu verdrukking, twijfel en worsteling, 

voor wie zijn kleding heeft ‘wit gemaakt in het bloed van het Lam’ 

geldt dat hij voorgoed God zal vereren voor zijn troon. 

 

 
 

Droefheid 
 

U, de Getrouwe, 

de God van alle vertroosting, 

roepen wij aan. 

 

Uw lichtend Aangezicht 

zoeken wij met verlangen. 

 

Uw Naam is een schuilnaam, 

wij schuilen bij U. 

 

Tot wie zullen wij anders gaan, 

Gij alleen 

hebt woorden van eeuwig leven. 

 

 

 
 

Wij eren en aanbidden U, 

Gij die van harte onze Vader zijt, 

en vragen in ons leed: 

 

Schenk ons uw stille nabijheid, 

uw helende liefde, 

uw dragende trouw. 

 

Schenk ons uw goede Geest, 

liefhebbende Vader, 

laat onze ogen uw heil zien, 

laat ons uw vrede ervaren. 

 

Jaap Zijlstra 

 
 

 


