• door Gerda Hoddenbagh-Los
Twee schoonmoeders worden in de Bijbel genoemd, waarvan alleen Naomi bij name. Er zijn en worden veel grappen
gemaakt over schoonmoeders. (Vergelijk hits via Google: schoonmoeder 2 miljoen, schoonvader 776.000!) Zo zouden zij zich
teveel bemoeien met hun getrouwde kinderen of hun aangetrouwde kinderen niet accepteren. Maar Naomi doet het goed
als schoonmoeder, haar schoondochters mogen haar graag. Toch keert op haar aandringen één van hen, Orpa, terug naar
haar familie (en haar goden). Ruth kiest voor Naomi en voor haar volk en God.
Als ze in Bethlehem komen blijkt dat velen, ondanks de hongersnood, op hun post zijn gebleven. Een familielid van
Elimelech - Boaz genaamd – wordt zelfs ‘zeer vermogend’ genoemd. In overleg met Naomi gaat Ruth op zoek naar werk en
komt toevallig op het veld van die Boaz terecht. Je kunt je afvragen waarom Elimelech destijds niet om hulp heeft aangeklopt bij Boaz, in plaats van uit te wijken naar Moab. Hoe het zij, sinds Naomi de beslissing neemt om terug te keren, rust
Gods hand duidelijk zegenend op haar en Ruth.
Zegen
Boaz blijkt het nieuws vernomen te hebben over de terugkeer van Naomi en de liefdevolle zorg van Ruth voor haar. Wat
een zegen als goede dingen worden doorverteld. De betekenis van zegenen is dan ook: goede dingen over de ander uitspreken. Het boek Ruth kun je gerust een zegenrijk Bijbelboek noemen. Het loont de moeite om de hoofdstukken eens rustig
door te lezen en te noteren wie allemaal voor elkaar tot zegen zijn. Absoluut een voorbeeld voor ons.
Naomi koestert zich in al die zegeningen en geeft God de eer. Ook stimuleert zij Ruth om op een eervolle manier aan Boaz
te laten blijken dat hij een goede echtgenoot voor haar zou kunnen zijn. Van de integere manier waarop dit onderwerp
wordt besproken kunnen wij veel leren. Deze vrouwen houden de grenzen in het oog van wat eerbaar is. Ze kennen het
Woord van God en handelen ernaar en dat is bijzonder in de tijd van de Richteren. De goede afloop verwachten zij van Hem
en de Here stelt hen niet teleur.
(Ver-)losser
Boaz is een zogenaamde losser (Lev25:23-28). Hij is een van de twee gegadigden om het land te kopen dat van Elimelech
was. Daarbij behoort hij ook Ruth tot vrouw te nemen, zodat er nageslacht zal zijn voor Elimelech. De eerste gegadigde
haakt af, waardoor voor Boaz de weg vrij is. Onder het toeziend oog van getuigen en met de zegen van het volk en de
oudsten gaat alles wat aan Elimelech, Machlon en Chiljon heeft toebehoord over in de handen van Boaz. Ruth wordt
officieel zijn vrouw (4:9-12). Wie durft te beweren dat een huwelijkssluiting niet voorkomt in de Bijbel? Pas daarna hebben
zij gemeenschap. Dan komt de dag dat opnieuw goed nieuws klinkt in Bethlehem: Aan Naomi is een zoon geboren.
Geprezen zij de Here! Uit deze kleine Obed is koning David voortgekomen, ja zelfs de Grote David, onze Verlosser, de
komende Koning. Als dat geen zegen is!
Vraag: Ben jij in wat je zegt en doet tot zegen voor anderen?

vrouwen voor het voetlich

Vrouwen in de Bijbel:
Naomi (2) Ruth 2-4

