
#03 

Bittere ontlading 

 

Een gezin uit jullie straat is jaren geleden geëmigreerd. Totaal uit beeld verdwenen. Stel je 

voor dat na al die jaren alleen de moeder terugkomt. Het gonst door de buurt: “Heb je het al 

gehoord…?” Je komt haar tegen en je ziet het meteen: ze is voor het leven getekend. Dat ze 

alleen terug is, kan maar één ding betekenen. Ze heeft het ergst denkbare meegemaakt. Wat 

moet je zeggen? Wat zal ze zelf zeggen, denk je? 

 

Bethlehem is in beroering. De stad gonst. Naomi is terug! Alleen. De mensen weten niet 

anders uit te brengen dan: “Is dit Naomi?” Weinig woorden. Veelzeggend. Ja, het is Naomi, 

maar niet Naomi zoals ze was vertrokken… 

 

Ruth 1:18-22 

18 Als zij nu zag, dat zij vastelijk voorgenomen had met haar te gaan, zo hield zij op tot haar 

te spreken. 

19 Alzo gingen die beiden, totdat zij te Bethlehem inkwamen; en het geschiedde, als zij te 

Bethlehem inkwamen, dat de ganse stad over haar beroerd werd, en zij zeiden: Is dit Naomi? 

20 Maar zij zeide tot henlieden: Noemt mij niet Naomi, noemt mij Mara; want de Almachtige 

heeft mij grote bitterheid aangedaan. 

21 Vol toog ik weg, maar ledig heeft mij de HEERE doen wederkeren; waarom zoudt gij mij 

Naomi noemen, daar de HEERE tegen mij getuigt, en de Almachtige mij kwaad aangedaan 

heeft? 

22 Alzo kwam Naomi weder, en Ruth, de Moabietische, haar schoondochter, met haar, die 

uit de velden Moabs wederkwam; en zij kwamen te Bethlehem in het begin van den 

gersteoogst. 

 

Naomi is verbitterd. Wat ze zegt is één grote bittere ontlading. Ze is ook verblind. Ze weet 

niet dat ze met Ruth, haar redding, de toekomst tegemoet wandelt. 

 

Bijbelstudievragen 

 

• Wat is de betekenis van de naam Naomi? En Wat betekent Mara? 

• Op welke manier zinspeelt Naomi op haar naam? 

• Naomi gebruikt verschillende namen voor God: Almachtige en HEERE. Wat zeggen 

deze namen? 

• Wat zegt ze over God als de ‘Almachtige’? Wat zegt ze over de ‘HEERE’? Wat 

betekent het dat de HEERE, de God van het verbond, tegen haar is? 

• Wat betekent dit als het gaat om haar beeld van God op dit moment? 

• Naomi zegt dat ze ‘leeg’ is teruggekeerd. Is dat terecht? 

• In welke tijd van het jaar kwamen Naomi en Ruth in Bethlehem? Wat is de betekenis 

van deze tijdsaanduiding? 

• Op welke manier zie je hier de rode lijn van Gods zorg voor Naomi? 

 

Wat betekent dit voor jou? 



• Wat vind je eigenlijk van de manier waarop Naomi over God spreekt? Kan dat wel? 

Mag je zeggen dat de almachtige God je kwaad gedaan heeft? 

• Wat roept dit bij je op? Zijn er periodes in jouw leven dat alles tegenzat? Hoe dacht je 

toen over God? 

• Wat leert dit gedeelte jou over de manier waarop God je leven leidt? 

• Hoe zou jij omgaan met iemand die zoveel tegenslag heeft, dat je de verbittering 

voelt? 

 

SUGGESTIE OM TE ZINGEN 

 Psalm 77:3 en 5 


