Vertelschets 4.1: De keus van Ruth

1. Het leven in Bethlehem
• In Bethlehem, ‘broodhuis’ is geen brood. Beschrijf hoe de akkers erbij liggen. Dor,
droog, zaad komt niet op, enz.
• Dat betekent honger. Vertel hoe mensen en kinderen lijden.
• In Bethlehem wonen Elimelech, Naomi en twee zoons: Machlon en Chiljon. Ook zij
lijden honger.
• Elimelech kiest ervoor zijn land te verkopen. God had dit verboden. Elimelech gaat
zijn eigen gang.
• Hij emigreert met zijn gezin naar het heidense Moab.
• Hier kan hij de Heere niet dienen zoals het hoort. Er is geen tabernakel, er zijn geen
priesters die onderwijs geven in Gods wet.
2. Leven in Moab
• Elimelech woont en werkt daar.
• Elimelech sterft.
• Machlon en Chiljon trouwen met heidense vrouwen: Orpa en Ruth
• Ook deze twee mannen sterven.
3. De terugkeer van Naomi
• Na tien jaar hoort Naomi dat de hongersnood voorbij is. God heeft Zijn volk weer
brood gegeven.
• Naomi besluit om terug te keren.
• Orpa en Ruth gaan een stuk met haar mee, richting Israël.
• Naomi dringt erop aan dat ze bij de grens terugkeren.
• Orpa neemt afscheid. Ze kiest voor het leven in Moab, een leven zonder God.
4. De keus van Ruth
• Ruth blijft bij Naomi. Ze zweert bij de Heere dat ze bij Naomi zal blijven.
• Ze wil bij die God en bij dat volk horen, ook al zijn de levensomstandigheden voor
haar daarbij heel ongunstig. Ruth heeft de Heere lief.
• Kiezen. Soms is dat heel moeilijk. Wat zou jij doen? Wil je horen bij God en Zijn volk?
Dan mag je net als Ruth zeggen: Uw God is mijn God, Uw volk is mijn volk.
• Naomi en Ruth gaan samen naar Bethlehem en gaan daar wonen.
Slotzin: Zo komen Naomi in Ruth in Bethlehem aan.
Hierna kom je terug op de intro (zie inhoudelijke voorbereiding).

              

