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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 Bethlehem 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 Bethlehem in Juda. Toen ze in Moab waren aangekomen, 

bleven ze daar als vreemdeling wonen. 
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3Na enige tijd stierf Elimelech, de man van Noömi, en zij bleef achter met haar twee 

zonen.
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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 gewoond 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…... 
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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. 
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19Zo gingen zij samen verder, tot in Betlehem. Hun aankomst in Betlehem baarde veel 

opzien. Overal in de stad riepen de 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. 
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God heeft een droom voor jou

God neemt het initiatief je hoeft je droom niet zelf te bedenken. 

Maar hij laat de uitvoering wel aan jou over.
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Met wie mag ik mijn leven delen

Wat voor werk, studie, taak mag ik doen/oppakken

Waar mag ik wonen

Wanneer is het de tijd om ……..

Waarom
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Ron van de Spoel - Geroepen naar het zuiden

https://cip.nl/71973-ron-van-der-spoel-god-bevestigde-op-wonderbaarlijke-wijze-dat-we-naar-

maastricht-moesten

www.youtube.com/watch?v=VSJ0uo13tlk
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