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Kiezen voor Christus
Evangelielessen uit Ruth 1
In dit hoofdstuk vinden we drie mensen die elk in een verschillende toestand verkeerden.
Naomi was in de droevige toestand van iemand die God kende, maar van Zijn weg is
afgedwaald. In Orpa zien we een mens die de wereld verkiest boven Christus en in Ruth het
prachtige beeld van iemand die Christus uitkiest boven alles. Ieder mens zal zich in één van
de drie vrouwen herkennen.
Toen ik nog in de wereld leefde, wist ik heel goed dat er in mijn hart vijandschap was tegen
Gods Zoon. Zowel in het Oude als het Nieuwe Testament wordt duidelijk dat God Liefde is en
dat Hij wil dat u Hem kent en liefhebt.
Naomi kende Hem, maar ging van Zijn weg af om in de wereld iets te zoeken. Misschien
herkent u zich in Naomi. U kende de liefde van God, hebt een tijd met Hem gewandeld, de
Naam van Christus beleden en genoten van Zijn tegenwoordigheid. U leek voor altijd trouw
aan Hem, maar er kwam iets in uw leven, in uw aardse omstandigheden, waardoor er
langzamerhand verwijdering ontstond tussen u en God. U raakte steeds verder van Hem
weg, tot uw ziel ontwaakte en u ontdekte dat u innerlijk volkomen leeg was.
Er is bitterheid in de ziel die de wereld liever heeft dan Christus. ‘Noem mij niet Naomi (dat
betekent ‘vrolijk’); noem mij Mara’, dat wil zeggen: bitter,’ zei Naomi (Ruth 1:20).
Wat zou het heerlijk zijn als u op dit moment weer naar de Heer terug keerde. God de Vader
heeft u gemist in Zijn familie, Jezus de Herder heeft u gemist in de kudde en naar u gezocht.
Er is ten opzichte van u in Zijn hart niets veranderd, ondanks al uw omzwervingen. Hij heeft
u nog steeds lief en zou u zo graag terug willen.
In dit eerste hoofdstuk zullen we zien hoe Naomi terug keerde. Tien jaar lang waren zij en
haar gezin buiten Juda geweest. Ze had Juda, de plaats waar men God kende, nooit moeten
verlaten, ondanks de hongersnood. Vanuit de mens geredeneerd was het een logische
gedachte, maar ten diepste was het een gebrek aan vertrouwen op God. Hij kon in
Bethlehem ook voor hen zorgen. ‘Bethlehem’ betekent ‘broodhuis’. God kon hun daar in
vrede en overvloed geven wat ze nodig hadden.
Naomi verliet Bethlehem, maar vond in Moab geen vrede en overvloed. Het hart dat God
verlaat en de wereld in gaat, krijgt te maken met zorgen, verdriet en moeite en vindt
nergens vrede. Een ziel die van God is weg gegaan, zal vroeg of laat ontwaken en zichzelf
vinden in ellende en ongeluk. Naomi verliet Juda met haar man en haar twee zonen; maar al
snel werd hij die ze het meest liefhad in de wereld, van haar weggenomen.
De Heer weet hoe Hij het hart raakt met zo ‘n verdriet. Hij zegt: ‘Kind, Ik heb je te lief om die
steunpilaar bij je te laten. Ik neem hem weg, zodat je op Mij zult leunen’. Dan wordt
Machlon ziek en sterft (‘Machlon’ betekent: ‘ziek’). Ook Chiljon lijdt pijn en sterft (‘Chiljon’
betekent: ‘pijn’) en Naomi blijft alleen achter zoals de Bijbel kort zegt: ‘… zodat die vrouw
achterbleef, zonder haar beide zonen en haar man’ (Ruth 1:5).

www.debijbelvoorjou.nl / © Stg. Uit het Woord der Waarheid

Gelukkig dat Hij ons niet verlaat, als wij Hem verlaten. In dit Bijbelgedeelte zien we het
verdriet dat God op haar weg brengt, om haar hart dichter bij Hem te brengen. Door Zijn
genade gaat het hart weer voor Hem kloppen: Naomi besluit terug te keren. Niet alleen
omdat Moab een kerkhof voor haar was geworden, maar ook omdat ze in haar diepste
ellende en verdriet hoorde dat er overvloed was in het land dat zij had verlaten. Wat was ze
dwaas geweest er ooit weg te gaan. Ze hoorde dat ‘de HEERE naar Zijn volk omgezien had
door hun brood te geven’ (Ruth 1:6). Wat een liefde van God om naar Zijn volk om te zien
door hun brood te geven. Hij bracht Zijn volk in moeilijke tijden, maar het is de vreugde van
Zijn hart om te geven met overvloed.
Het was dezelfde liefde en genade van de Heer die Naomi terugbracht. De twee jonge
vrouwen Orpa en Ruth wilden met haar mee gaan. Maar helaas: hoewel hun schoonmoeder
het goede besluit had genomen terug te keren naar Bethlehem, maakte ze een
verschrikkelijke fout door te zeggen: ‘Ga heen, keer terug, ieder naar het huis van haar
moeder’ (Ruth 1:8). Naomi wilde niet dat ze mee gingen naar Bethlehem, ze moesten maar
in Moab blijven.
Als u terug bent gekeerd naar God, waak er dan voor niet weer van Hem af te dwalen en ga
juist actief meewerken aan de eeuwige redding van anderen in uw omgeving.
Orpa en Ruth hadden beiden hetzelfde verdriet meegemaakt, waren in dezelfde
omstandigheden geweest en hadden hetzelfde getuigenis gehoord. Naomi moet iets van
God verteld hebben, anders kon Ruth niet zeggen: ‘Uw God is mijn God‘. Aanvankelijk
keerden ze samen in alle ernst de wereld de rug toe.
Iedereen kent wel zulke momenten van ernstig nadenken en ernstige schuldgevoelens. De
gedachte aan de rechtvaardigheid van het toekomstige oordeel roept dan angst op. Op zo’n
moment moeten we kiezen tussen enerzijds Christus en Zijn genade en heerlijkheid en
anderzijds de wereld, die vergaat en het toekomstige oordeel.
Ieder mens wordt op een dag geconfronteerd met de dood. Onwillekeurig denken we dan
aan onze eigen dood en waar we de eeuwigheid door zullen brengen. Deze vraag is
belangrijk voor alle mensen, ongeacht leeftijd of omstandigheden. Het is genade als u weet
dat Christus gestorven is voor de zonden van de wereld, dat u rein bent door Zijn bloed en er
een eeuwige heerlijkheid wacht. Deze goede boodschap is er voor iedereen. Wie nu niet
kiest voor Christus neemt een risico, want niemand weet of hij morgen nog zal leven.
De wereld is vol van verdriet en dood. Moab was voor Naomi de wereld die een kerkhof
werd. Ook wij ontkomen niet aan verdriet en dood. Op straat zien we een rouwstoet of een
huis met gesloten gordijnen, we komen een rouwende bekende tegen, ontvangen
rouwkaarten en zien de overlijdensadvertenties in de krant. ‘Plotseling overleden…’ - het kan
iedereen overkomen.
Wat is het heerlijk en bevrijdend om bij dit alles de aandacht te richten op de levende God.
Degene Die mij het meest liefheeft, zal nooit sterven. Onze echtgenoten, die we op aarde
het meest liefhebben en met wie we ons diepste verdriet delen, kunnen door de dood
weggenomen worden. Maar er is een eeuwige relatie tussen Christus en de mens, die met
God verzoend wordt; we mogen Hem innig liefhebben.
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Dat is de uitnodiging die Hij ons doet. We mogen Zijn liefde beantwoorden met onze liefde,
de diepste genegenheden mogen uitgaan naar Hem en zullen nooit gekwetst worden. Hij wil
troosten in verdriet en onze leegte vullen, Hij is de Opstanding en het Leven. In Christus is er
leven voor de doden, troost voor de bedroefden en brood voor de hongerigen. Dit zal de
wereld ons nooit kunnen geven.
Sommige Christenen zijn niet gelukkig, ondanks de zegeningen die er voor hen zijn. Ze zijn
net als Naomi. Ze hebben de wereld met de ene hand vast en Christus met de andere. Het
zijn geen echte Christenen: ze bezitten te veel van Christus om echt van de wereld te
genieten en te veel van de wereld om helemaal van Christus te genieten.
Als gevolg van hun halfslachtigheid richten ze schade aan bij anderen. Ze zeggen: ‘Je moet
niet te ver gaan; als je helemaal voor Christus kiest, zul je heel veel op moeten geven’. Zo
sprak Naomi ook: ‘Ga heen, keer terug’ (Ruth 1:8). Naar Moab en zijn goden en uiteindelijk
het oordeel? Het is de raad van iemand die de levende God heeft gekend, maar een
halfslachtige gelovige is geworden.
‘Probeer maar zoveel mogelijk te genieten van de wereld’, terwijl ze weet dat een
eeuwigdurende ellende het einde zal zijn. De woorden van Naomi lijken vriendelijk en mooi:
‘Moge de HEERE jullie goedertierenheid bewijzen…’ (Ruth 1:8), en ‘Moge de HEERE jullie
geven dat jullie rust vinden…’ (Ruth 1:9). Wat een slecht advies: keer Hem de rug toe en zoek
naar rust.
Wat zouden Orpa en Ruth haar hebben kunnen antwoorden? ‘We hadden alles, maar het is
weggevaagd door de dood. Onze schaal was vol, maar zij ligt in scherven op de grond. We
zijn leeg en eenzaam in de wereld en zoeken iets levends en blijvends’. Zulke zielen zijn
geschikt voor God, Hij kan daarin wonen en het hart vullen, troosten en bevredigen. Naomi's
schoondochters leken er ernst mee te maken, want ze zeiden: ‘Wij keren zeker met u terug’
(Ruth 1:10). Het nam ze totaal in beslag, zoals dat is bij een hart dat bijna voor Christus kiest.
Maar Naomi zei: ‘Ga terug’. Terugkeren naar de wereld, die er niet in slaagde hun
voldoening te geven? We zien hier Naomi als een gelovige die niet verwacht dat andere
mensen gered worden, net zo min als ze nog beseft dat ze zelf gered is.
Waarschijnlijk had Naomi die dag een gedeelte uit de wet van Mozes in haar gedachten, dat
er geen Moabiet in de gemeente van de Heer mocht komen, zelfs niet tot in het tiende
geslacht (Deut. 23:3). Eigenlijk zei ze: ‘Als je met mij meegaat, zul je geen vooruitzichten
meer in de wereld hebben. Ga terug en de HEERE zal je iets in de wereld geven’ (Ruth 1:1113). Dit bracht Orpa tot haar keuze.
Er komt een moment waarop u moet kiezen of u Christus werkelijk wilt of niet. Als u vóór
Hem kiest, komt er een scheiding tussen u en de wereld: u verliest de vooruitzichten in de
wereld, uw vrienden kunnen u verlaten en er zullen tijden komen waarin het Christenleven u
tegen valt. Op die momenten kunt u bemoedigd worden door het heerlijke vooruitzicht dat
Christus geeft: de schitterende heerlijkheid, de wondermooie plaats van licht, vreugde en
zegen met Hem, voor altijd.
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Tot zover gingen Orpa en Ruth samen naar dezelfde plaats, maar op dat moment moesten ze
kiezen. Orpa realiseerde zich wat het haar zou kosten als ze meeging met Naomi. Ze durfde
de keuze niet te maken, zei Naomi vaarwel en ging terug naar Moab en zijn afgoden. Vanaf
dat ogenblik ging Ruth de ene weg en Orpa de andere, de één koos voor God en de ander
voor de wereld. Hun wegen scheidden zich voor altijd; elke volgende stap bracht hen verder
uit elkaar. Wat een droevig einde van iets dat zo hoopvol begon.
U zegt misschien: ‘Wat is dat allemaal donker en triest, zal ik werkelijk in deze wereld te kort
komen?’
Zeer waarschijnlijk wel.
‘Zal ik in deze wereld geen vooruitzichten meer hebben?’
Zeer waarschijnlijk niet.
‘Maar dan is het voor mij zo donker dat ik geen Christen kan zijn!’
En u kiest de wereld, u gaat terug, u wijst Christus af…
Alles in de wereld ziet er een tijdje schitterend en mooi voor u uit, en u zegt dat het heel
natuurlijk is dat u de wereld aanhangt en u van God afkeert. Inderdaad, heel natuurlijk; maar
wat is het eind? Nog een korte tijd en ‘het gras wordt gemaaid en morgen in de oven
geworpen’ (zie Lukas 12:28): het vreselijke einde van een onbekeerde ziel.
Een aantrekkelijk vooruitzicht in de wereld? O nee - geen waar geluk hier op aarde en ware
ellendige pijn in de eeuwigheid!
Als u God uw rug toekeert dan zal er een dag in uw leven komen (en wie weet hoe gauw die
aanbreekt) dat God u voor eeuwig zal verstoten; Hij zal u verlaten en dan zult u de
eeuwigheid doorbrengen daar waar nooit, nooit hoop, licht en liefde zullen zijn.
Kiest u echt daarvoor? Eerlijk waar? Dan bent u net als de ‘rijke man’ in de Bijbel (zie Lukas
16:19-31) die in één ogenblik geworpen werd van de grootste weelde in de poel van vuur.
De hel. Uw pad zal in de dood eindigen en oordeel zal uw deel zijn. Voor altijd! Ik waarschuw
iedereen die op dit moment nog niet heeft gekozen.
Keert u terug?
‘Ja!’
Zegt u werkelijk ja?
‘Ja!’
Dus u kiest voor de wereld?
‘Ja!’
U keert dus de waarheid de rug toe en u gaat de wereld in met al zijn tijdelijke
aantrekkelijkheden?
‘Ja!’
Tegen Christus?
‘Ja!’
Voor de wereld?
‘Ja!’
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Orpa gaat terug naar haar volk en naar haar goden (Ruth1:15) en u volgt haar? De profeet
Jesaja zegt van deze goden (in Jesaja 45:20) dat ze niet kunnen verlossen. Wat een
verschrikkelijk beeld van een ziel die willens en wetens, weloverwogen, God en Zijn Zoon de
rug toekeert! Dan bent u als Orpa: u weigert Christus en u kiest de wereld.
Ruth heeft zich net als Orpa gerealiseerd wat de kosten waren om met Naomi mee te gaan.
Ondanks de misstappen van Naomi wilde ze toch haar God leren kennen en meegaan naar
Zijn volk en Zijn land. Ze wist dat het een moeilijk begaanbare weg vol struikelblokken was,
dat er leeuwen konden komen en dat hun onderdak armoedig zou zijn. Toch zei ze: ‘Waar u
heen gaat, zal ik ook gaan, en waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en
uw God is mijn God’. Er was voor Ruth geen andere god meer dan de HEERE.

Iemand die gered wil worden en het eeuwige leven ontvangen, moet beseffen dat de goden
van de wereld niet kunnen verlossen (Jes. 9), maar de God van de Bijbel laat altijd zien Wie
Hij is en wat Hij kan: ‘een rechtvaardig God en Heiland (Redder)’ (2 Petrus 1:1). Hij is
rechtvaardig omdat Hij niet aan de zonde voorbij kan gaan, Hij is een Redder omdat Hij Zijn
enige, geliefde Zoon gaf om te sterven op het kruis van Golgotha. De Heer Jezus is gestorven
als de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, opdat God ons tot Zich zou brengen (1
Petrus 3:18). Hij wil de grootste onrechtvaardige, die door de Heer Jezus bij Hem komt,
redden. Hij roept ons op: ‘Wend u tot Mij, word behouden’ (Jes. 45:22).
Het is een zegen als u zegt: ‘Uw God is nu ook mijn God. Ik wil het eigendom van Christus
worden. Ik geef gehoor aan Zijn roepen en krijg deel aan Zijn genade. Ik ben behouden, want
ik heb gekozen voor Christus!’ Behouden zijn is geen gevoel, maar een zeker weten. Anders
zou de satan, de grote leugenaar, kunnen fluisteren: ‘Dat voel je niet goed’.
‘Toen zij (Naomi) zag, dat zij (Ruth) zich vast voorgenomen had met haar mee te gaan, hield
zij op tot haar te spreken’ (Ruth 1:18). Naomi en Ruth kwamen terug in Bethlehem aan het
begin van de gersteoogst. In het volgende hoofdstuk lezen we dat Ruth aren leest tot aan
het einde van de gerste- en tarweoogst. Dat betekent dat ze alles kreeg wat er maar te halen
viel tijdens de oogst!
Als u hebt gekozen voor Christus, is alles van u en bent u Zijn eigendom. In Hem bezit u alles
wat Hij bezit. Hij heeft vrede voor de onrustige ziel, troost voor verdrietigen en geeft leven,
hoop en vreugde aan iedereen die gelooft. Hij zal de Zijnen brengen waar Hij is: naar de
plaats van eeuwige pracht en schoonheid.
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