
 

Vrouwen in de  

Bijbel: 

Naomi & ik 

Een mentor 

 
Woorden van wijsheid 
De zoon van Ruth en Boaz was Obed, 
die de vader was van Jesse, die weer 
de vader was van David en de 
voorvader van Jezus. Naomi kreeg de 
gelegenheid om de voorvader te 
begeleiden van de komende redder, 
Jezus Christus.  
 
Mijn gebed vandaag 
Dank u Vader voor dit voorbeeld van 
liefde die mogelijk is tussen twee 
generaties.  Dat ik ook een mentor 
mag zijn voor de jongere leden van 
mijn familie en altijd Uw liefde mag 
laten zien. 
 
Delen 
Doe iets aardigs om je schoonmoeder 
of schoondochter te verrassen. Of, als 
je geen van beiden hebt, voor een 
ander familielid. 
Sta, binnen jouw invloedcirkel, open 
voor de mogelijkheden om een 
jongere vrouw te begeleiden in haar 
christelijke groei en, misschien, in 
haar beroepsmatige leven.    
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Vrouwen in de Bijbel: Naomi & ik                                                                                          Bijbelgedeelte: het boek Ruth 

 
Introductie 
Er is geen ander verhaal in de Bijbel 
waarin Gods trouw, om een leven weer 
in volheid te herstellen, heel duidelijk 
naar voren komt. Naomi had er echt 
geen idee van wat er nog komen zou. 
Bij haar terugkomst in Bethlehem vroeg 
zij de mensen om haar Mara te 
noemen, dat ‘de verbitterde’ betekent. 
Dit geeft ons wel een idee hoe zij zich 
voelde na haar verlies.. 
Net als Naomi kunnen wij soms moeite 
hebben om Gods goedheid en Zijn 
trouw te herkennen. Maar Hij is toch 
met ons, ongeacht de omstandigheden. 
 
Ontdek 
* Haar vreugde 
* Haar ontmoediging en bitterheid 
* Haar wijsheid 
 
Verdieping 
1. Lees het achtergrondverhaal van  
    Naomi en haar familie in Ruth 1:1-5. 

2. Alleen en in rouw, koos Naomi  
    ervoor om terug te gaan naar haar  
    geboorteland. Wie koos ervoor om  
    met haar mee te gaan? (Ruth 1:6-7) 
 
3. Door Naomi’s aanmoediging kuste  
    Orpah haar schoonmoeder gedag  
    en keerde terug naar Moab.  

    (Ruth1: 8-15). Hoe voelde  
    Orpah zich toen zij Naomi, van wie  
    ze duidelijk hield, verliet? 
 
4. Ruth koos ervoor bij Naomi te   
    blijven. Haar woorden van liefde   
    worden vaak herhaald in   
    huwelijksbeloften.   
    Deze woorden werden  
    gezegd door een schoondochter  
    tegen haar schoonmoeder (Ruth  
    1:16-17) Wat suggereren deze  
    woorden over de toewijding die  
    tussen deze twee vrouwen bestond? 
 
Opmerking:  
Ruth en Naomi keerden terug naar 
Bethlehem waar ze met vreugde 
werden begroet. Maar Naomi was heel 
verdrietig  en zij zei: ‘De machtige Heer 
heeft mij zeer bitter gestemd.’ (Ruth 
1:20). Ze had Bethlehem verlaten met 
haar man en twee zonen en keerde nu 
terug zonder de drie meest belangrijke 
mensen in haar leven. 
 
5. Wat opperde Ruth dat Naomi kon  
    doen om voor voedsel voor hen  
    beiden te zorgen? Hoe moedigde  
    Naomi Ruth haar plan aan?                     
    (Ruth 2:2-3) 
 
 

Opmerking: 
Boaz zag Ruth toen zij graan 
verzamelde in het veld. Hij gaf zijn 
mannen opdracht om haar met rust te 
laten en extra graan voor haar achter 
te laten. Boaz ging door met Ruth te 
bevoorrechten en zorgde ervoor dat zij 
elke avond met een ruime hoeveelheid 
graan naar huis kon gaan. (Ruth 2:8-23) 
 
6. Naomi deed toen iets dat we  
    waarschijnlijk niet van haar   
    verwachten. Misschien had ze een  
    sprankje hoop dat hun levens beter    
    en zekerder konden worden. Ze gaf    
    Ruth instructies hoe ze Boaz                    
    ‘s avonds moest benaderen. Hoewel  
    het voor ons ongewoon lijkt, was het  
    volgens de gebruiken van die tijd niet    
    een ongebruikelijke benadering.     
    (Ruth 3: 1-6) 
 
7. Wat was het resultaat van de  
    instructies aan Ruth van Naomi?   
    (Ruth 3:7-15) 
 
Opmerking: 
Een bloedverwant was een naast 
familielid. In die cultuur en tijd werd er 
van het meest naaste familielid 
verwacht om het land terug te geven of 
terug te kopen. Samen met het land 
kwam ook de verantwoordelijkheid om 

voor de vrouwelijke erfgenamen te 
zorgen. Boaz benaderde de meest 
naaste bloedverwant en vroeg of hij 
het land terug wilde kopen. De 
bloedverwant wilde dat, maar toen hij 
er achter kwam dat hij dan ook Ruth als 
vrouw moest nemen, trok hij zich 
terug. Boaz nam de rol van 
bloedverwant op zich, kocht het land 
terug en nam Ruth als vrouw.           
(Ruth 4:1-10) 

8. Welke blijde gebeurtenis maakte  
    Naomi weer vrolijk? (Ruth 4:13-17) 
 
Woorden voor vandaag 
9. Wat kan ik van Naomi leren om een  
    goede relatie op te bouwen met mijn  
    schoonmoeder, schoondochter of  
    ander familielid? Hoe belangrijk is   
    dit? 
 
10. Welke drie levensvaardigheden     
      heb ik geleerd die ik kan gebruiken       
      om anderen te begeleiden? Wie zou  
      ik als mentor kunnen begeleiden en  
      bemoedigen?  
 
Discussievraag:  
Hoe denk je dat weduwen het ervaren om 
in verschillende sociale groepen te 
bewegen? Draait het in de maatschappij 
ook om het individu? 

                      Naomi 
                                                                         Haar naam betekent “mijn vreugde ”  

 


