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Als je je overgrootouders, hun ouders en al degenen 
die voor hen leefden zou ontmoeten, dan zou je 
verbaasd zijn over wat voor verschillende mensen 

het allemaal zijn geweest.  In de Bijbel 
wordt er geschreven over Ruth, een 

Moabitische vrouw die afgoden 
vereerde en die één van de 

voorouders van Jezus is.



Het verhaal van Ruth begint in Israël na de tijd van 
Simson.  Het volk van God aanbidt en vertrouwt God 
niet meer.  Er is een vreselijke hongersnood.  Weet 
je wat dat is?  Er groeit bijna niets meer, geen fruit 
en geen graan.  Dieren en soms ook 
mensen sterven van de honger.



Een man, Elimelech, vertrekt samen met zijn vrouw 
en twee zonen uit Bethlehem op zoek naar eten.  Ze 
gaan naar Moab, een land waar de inwoners afgoden 

aanbidden.



Het gaat niet 
goed met dit 
gezin in Moab.  Elimelech sterft 
en een tijd later ook zijn twee zonen.  

Alleen zijn vrouw Noömi blijft achter met Ruth en 
Orpa, de vrouwen van haar zonen.  Het zijn allebei 
Moabitische meisjes.



De weduwe Noömi hoort dat de HEER zijn volk 
heeft gezegend met een goede oogst zodat er weer 

eten is.  Ze besluit om terug te gaan naar 
haar vaderland.  Maar wat zullen de twee 

meisjes doen?  Noömi adviseert hen 
om in Moab te 

blijven en 
opnieuw te 

trouwen.



Orpa gaat terug naar haar familie, maar Ruth 
weigert.  In een mooi gedicht belooft ze haar 
schoonmoeder nooit te verlaten.



Noömis oude vrienden 
zijn blij dat ze weer 
teruggekomen is in 
Bethlehem.  Noömi zegt: 
"Noem mij geen Noömi 
meer.  Noem mij Mara.  
Want de Almachtige God 
heeft mij veel bittere 
ervaringen laten 
doorstaan."  Noömi is met 
niets teruggekomen, ze 
heeft alleen Ruth nog.



In Moab aanbad Ruth nog 
afgoden, maar nu aanbidt ze 
de Levende God van Israël.  Ruth 
werkt hard om ervoor te zorgen 
dat Noömi genoeg te eten heeft.  
Iedere dag loopt ze achter de 
maaiers aan om de aren te 
verzamelen die zijn blijven liggen.



Boaz de eigenaar van de 
grond, hoort hoe goed Ruth 
voor haar schoonmoeder 
zorgt.  Als hij haar 
tegenkomt, helpt hij haar 
door zijn maaiers te vragen 
om expres meer graan te 

laten liggen.  Boaz wordt 
verliefd op Ruth.



Als Ruth Noömi 
vertelt over Boaz en 
zijn vriendelijkheid, 
roept ze: "Prijs de 
HEER voor zo'n man.  

Deze Boaz is één 
van onze naaste 
familieleden!"



Na verloop van tijd wil Boaz met Ruth 
trouwen en de zorg voor Noömi en het 
land van haar familie overnemen.  Maar 
er is een ander familielid dat de eerste 
keus heeft.  Deze man wil wel het land, 
maar hij wil Ruth niet als zijn vrouw.  
Volgens de wet kan het één niet zonder 
het ander.



In die tijd is het de gewoonte dat iemand zijn 
sandaal uittrekt en die aan de ander overhandigt, als 
hij het recht van koop aan een ander geeft.  Deze 
handeling gaf openbare geldigheid aan de 
transactie. Terwijl de mannen bij de 
stadspoort toekijken, doet de 
man zijn sandaal uit en 
geeft deze 
aan 
Boaz. 

De overeenkomst is rond.  Boaz 
kan nu met Ruth trouwen.  Ruth en Noömi 
worden deel van de familie van Boaz.



Boaz en Ruth noemen 
hun eerste zoon Obed.  
Hij wordt de vader van 
David, de grote koning 
van Israël.



Obed is daarmee ook de voorouder van de Here 
Jezus Christus.  Lang daarna wordt uit de familie 
van David, Jezus geboren om de Koning der 
koningen en de Verlosser van de wereld te zijn.



"Ruth: een Liefdesverhaal" 

is een verhaal uit de Bijbel, 

het staat in

het boek Ruth

"Door te luisteren naar Uw woord, komt 
er licht en duidelijkheid in mijn leven." 

Psalm 119:130



EINDE



Dit verhaal uit de bijbel vertelt ons over onze God, die 
ons geschapen heeft en die wil dat wij Hem kennen.

God weet dat wij verkeerde dingen hebben gedaan.  Hij 
noemt dat zonde.  Het gevolg van de zonde is de dood, 
maar God houdt zoveel van ons dat Hij zijn Zoon Jezus 
gezonden heeft, om te sterven aan het kruis en zo de 
gevolgen van onze zonden te dragen.  Jezus werd weer 

levend en ging naar de hemel!  Als je in Jezus gelooft en 
aan Hem vraagt je zonden te vergeven, dan zal Hij dit 

doen.  Hij zal komen en voortaan in jouw hart leven en jij 
zult voortaan met Hem leven.

Als je je zonden de rug toe wilt keren, zeg dan het 
volgende tot God: Lieve God, ik geloof dat Jezus voor mij 

gestorven is en nu weer leeft.  Kom alstublieft in mijn 
leven en vergeef mijn zonden, zodat ik nieuw leven ontvang 
en op een dag voor altijd met U samen kan zijn.  Help mij 

te leven voor U als uw kind.  Amen.
Lees de bijbel en spreek met God iedere dag! Joh. 3 vs 16
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