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#02 

Een kruispunt 

 

We staan allemaal wel eens op een kruispunt in ons leven. Soms moeten we een besluit 

nemen wat wel eens grote gevolgen kan hebben voor de rest van ons leven. Hoe nemen wij 

zo’n besluit? Ruth staat ook op een kruispunt in haar leven.  

 

Je leest door de verzen heen dat Ruth zeker weet dat zij met Naomi mee moet gaan naar 

haar volk, niet alleen om Naomi, maar om de God van Naomi.  

 

Ruth 1: 6-17 

6 Toen maakte zij zich op met haar schoondochters en keerde weder uit de velden van Moab; 

want zij had gehoord in het land van Moab, dat de HEERE Zijn volk bezocht had, gevende 

hun brood.   

7 Daarom ging zij uit van de plaats waar zij geweest was, e haar twee schoondochters met 

haar. Als zij nu gingen op den weg om weder te keren naar het land van Juda, 

8 Zo zeide Naómi tot haar twee schoondochters: Gaat heen, keert weder, een iegelijk tot het 

huis van haar moeder; de HEERE doe bij u weldadigheid, gelijk als gij gedaan hebt bij de 

doden en bij mij. 

9 De HEERE geve u, dat gij rust vindt een iegelijk in het huis van haar man. En als zij haar 

kuste, hieven zij haar stem op en weenden; 

10 En zij zeiden tot haar: Wij zullen zekerlijk met u wederkeren tot uw volk. 

11 Maar Naómi zeide: Keert weder, mijn dochters; waarom zoudt gij met mij gaan? Heb ik 

nog zonen in mijn lijf, dat zij u tot mannen zouden zijn? 

12 Keert weder, mijn dochters, gaat heen; want ik ben te oud om een man te hebben. 

Wanneer ik al zeide: Ik heb hoop, of ik ook in dezen nacht een man had, ja, ook zonen 

baarde, 

13 Zoudt gij daarnaar wachten, totdat zij zouden groot geworden zijn; zoudt gij daarnaar 

opgehouden worden om geen man te nemen? Niet, mijn dochters, want het is mij veel 

bitterder dan u; maar de hand des HEEREN is tegen mij uitgegaan. 

14 Toen hieven zij haar stem op en weenden wederom; en Orpa kuste haar schoonmoeder, 

maar Ruth kleefde haar aan. 

15 Daarom zeide zij: Zie, uw zwagerin is wedergekeerd tot haar volk en tot haar goden; keert 

gij ook weder, uw zwagerin na.  

16 Maar Ruth zeide: Val mij niet tegen, dat ik u zou verlaten, om van achter u weder te keren; 

want waar gij zult heengaan, zal ik ook heengaan, en waar gij zult vernachten, zal ik 

vernachten; uw volk is mijn volk en uw God mijn God.  

17 Waar gij zult sterven, zal ik sterven en aldaar zal ik begraven worden; alzo doe mij de 

HEERE en alzo doe Hij daartoe, zo niet de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en 

tussen u. 

 

 



Ruth kiest ervoor om een andere weg te gaan dan Orpa. Naomi heeft haar waarschijnlijk 

vertelt over haar God en Schepper. Ruth heeft deze God ook leren kennen als de Schepper 

van Hemel en van aarde. Zij geeft op dit kruispunt in haar leven gehoor aan de roepstem van 

God in haar hart.  

Bijbelstudievragen 

 

• In ver 6 staat dat de Heere Zijn volk heeft bezocht. Wat wordt daarmee bedoeld? 

• Als de schoondochters van Naomi met haar mee willen gaan naar Juda, zegt zij in vers 

8: Gaat heen, keert weder, een iegelijk tot het huis van haar moeder; Wat maakt dat 

Naomi dit zegt? En waarom blijft zij dit maar herhalen denk je? 

• Lees vers 13. Wat zegt Naomi? Welk beeld krijg je van haar. Wat roepen haar 

woorden bij jou op? 

• Snap je dat Naomi eigenlijk niet wil dat Orpa en Ruth mee gaan? Waar is ze bang 

voor? 

• Waarom zou Naomi niet juist hebben aangespoord dat haar schoondochters 

meegingen naar Juda, zodat zij meer konden zien van die God van Juda? 

• Wat maakt dat Ruth voor zo’n onzekere toekomst koos? Wat is het verschil met Orpa? 

• Ruth vraagt in vers 16 aan Naomi om niet langer aan te dringen dat zij terug moest 

gaan. Ruth staat hier echt op kruispunt en doet op dat kruispunt een prachtige 

belijdenis van haar geloof in de God van Israël. 

Wat maakt dat Ruth echt vast besloten is om mee te gaan met Naomi? Hoe verwoordt 

ze haar keuze? Wat valt je daarin op? 

 

Wat betekent dit voor jou? 

• Herken jij het kruispunt waar Ruth op staat in jouw leven? Hoe ga jij om met het 

maken van een moeilijke keuze? 

• Herken je een soortgelijke situatie in jouw dagelijks leven? Bijvoorbeeld met vrienden 

waar je mee omgaat?  

• Ruth legt een indrukwekkende geloofsbelijdenis af. Wat vind je van haar belijdenis. Als 

jij nu een belijdenis moest afleggen, hoe zou die klinken? 

• Naomi wordt er stil van. Tegen zoveel liefde kan zij niet op. Hoe reageer jij als 

iemand zo’n grote getuigenis uitspreekt?  

• Ruth verliet alles wat zij had en koos voor de onbekende toekomst met God. Ben jij 

jaloers op Ruth? Wat betekent dit voor jou op dit moment? 

 

SUGGESTIE OM TE ZINGEN 

 Psalm 86: 6 


