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NOGMAALS WEGGAAN
HJM Sales
Geliefde broeders en zusters, vorige week behandelden we de vraag van Jezus: “Wilt u ook
niet weggaan?” aan Zijn twaalf meest vertrouwde volgelingen, omdat veel van Zijn discipelen
Hem verlieten op grond van Zijn harde boodschappen. Zijn Woord was té scherp voor hen!
Jezus zei, dat Hij het levende Brood uit de hemel was (Joh. 6:33-35,48-51). Ja, Zijn Woord is
geestelijk Brood voor de ziel van de mens. Het brengt geestelijk leven. Omdat het onderhouden van geestelijk leven met zich meebrengt dat het oude karakter moet sterven, kan
Jezus’ Woord soms hard lijken. Maar omdat het leven brengt, is het nodig! Zoals een chirurg
wel eens een akelig gezwel moet wegsnijden, opdat het lichaam gezond kan worden.
Het tegenovergestelde gebeurt echter ook. Er zijn ook mensen die juist weggaan, omdat er
géén geestelijk Brood beschikbaar is. Hier wil ik vandaag kort op ingaan. Om het onderwerp
nog iets meer af te bakenen – ik bedoel met deze mensen niet de nog niet gelovenden, die
oprecht naar God op zoek zijn en daarom regelmatig van kerk of gemeente veranderen.
Totdat zij Hem vinden! Tótdat zij in een gemeente belanden, waar het Woord dat gebracht
wordt, hen wél aanspreekt en zij een ontmoeting met Jezus hebben en zij tot bekering
komen en worden wedergeboren. Zij zijn nu terecht gekomen in een geestelijk Bethlehem,
hetgeen letterlijk “broodhuis, huis van brood” betekent en worden daar nu gevoed met levend
Brood uit de hemel, onze Here Jezus Christus. God heeft hen als babies doen geboren
worden in een levend, geestelijk huisgezin. Hij heeft hen daar geplant en Hij verlangt dat zij
daar op die plek zullen groeien en tot geestelijke volwassenheid komen.
Echter, er kunnen soms problemen ontstaan. Van allerlei aard! Net zoals in een gewoon
huisgezin, kan dit ook gebeuren in het geestelijke huisgezin, de gemeente.
In een gewoon huisgezin kunnen problemen ontstaan tussen broers en zussen of met de
ouders. Met als gevolg dat men niet lekker meer in z’n vel zit en er miscommunicatie komt.
Gesproken woorden worden niet meer begrepen of zelfs misverstaan. Of er kunnen moeilijkheden van andere aard komen, bijvoorbeeld financiële, waardoor pa en ma moeite hebben
om in dagelijks voedsel te voorzien, etc. Weggaan uit het gezin is echter geen reële optie.
Ook in de gemeente zijn er soms problemen. Onderlinge problemen, problemen met de
voorganger of de ouderlingen. Met dezelfde tragische gevolgen als miscommunicatie en
onbegrip. De zalving van de Heilige Geest wordt niet meer ervaren en de van de kansel
verkondigde boodschappen worden niet meer begrepen. Hetzij omdat de toehoorders zelf
hun harten hebben toegesloten, óf omdat Gods zegen ontbreekt op de gebrachte preken.
Er is geestelijke hongersnood gekomen in de gemeente, het Broodhuis van God.
In deze situtatie verkeerden Elimelech en zijn vrouw Naomi ten tijde van de richters in Israël.
Zij woonden in Bethlehem, het Broodhuis, in het gebied van de stam Juda, doch er ontstond
hongersnood. Beiden, man en vrouw, zijn een geestelijk schaduwbeeld van wedergeboren
kinderen Gods, want hun namen geven dat aan. Elimelech betekent immers “mijn God is
Koning”, terwijl Naomi “lieflijk” betekent.
Wat deden zij vervolgens, toen de honger te zwaar werd? Zij gingen weg uit Bethlehem, weg
van de plaats waar zij altijd waren gevoed. Ruth 1:1-2 – “In de dagen, als de richters richtten,
zo geschiedde het, dat er honger in het land was; daarom toog een man van BethlehemJuda, om als vreemdeling te verkeren in de velden Moabs, hij, en zijn huisvrouw, en zijn
twee zonen. De naam nu dezes mans was Elimelech, en de naam zijner huisvrouw Naomi,
en de naam zijner twee zonen Machlon en Chiljon, Efrathers, van Bethlehem-Juda; en zij
kwamen in de velden Moabs, en bleven aldaar.”
Was het terecht dat Elimelech en Naomi weggingen? Niet bezien vanuit Gods Woord! Waarbij we moeten bedenken, dat er niet gesproken wordt dat andere inwoners van Bethlehem
óók hun geboortegrond verlieten. Elimelech en Naomi hadden kunnen weten, waarom God
het nodig had gevonden om honger toe te laten. Dit kunnen we lezen in Deut. 28.
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Indien Israël God zou gehoorzamen, zou Hij hen onder andere zegenen met voldoende
voedsel. Deut. 28:1-5,11-12 – “En het zal geschieden, indien gij der stem des HEEREN, uws
Gods, vlijtiglijk zult gehoorzamen, waarnemende te doen al Zijn geboden, die ik u heden
gebiede, zo zal de HEERE, uw God, u hoog zetten boven alle volken der aarde. En al deze
zegeningen zullen over u komen, en u aantreffen, wanneer gij der stem des HEEREN uws
Gods, zult gehoorzaam zijn. Gezegend zult gij zijn in de stad, en gezegend zult gij zijn in het
veld. Gezegend zal zijn de vrucht uws buiks, en de vrucht uws lands, en de vrucht uwer
beesten, de voortzetting uwer koeien, en de kudden van uw klein vee. Gezegend zal zijn uw
korf, en uw baktrog …………………. ………………En de HEERE zal u doen overvloeien aan
goed, in de vrucht uws buiks, en in de vrucht uwer beesten, en in de vrucht uws lands; op het
land, dat de HEERE uw vaderen gezworen heeft u te zullen geven. De HEERE zal u opendoen Zijn goeden schat, den hemel, om aan uw land regen te geven te zijner tijd, en om te
zegenen al het werk uwer hand; en gij zult aan vele volken lenen, maar gij zult niet ontlenen.”
Indien zij God echter niet zouden gehoorzamen, dan zou Hij hen onder andere treffen met
hongersnood. Deut. 28:15-20,38-40 – “Daarentegen zal het geschieden, indien gij de stem
des HEEREN, uws Gods, niet zult gehoorzaam zijn, om waar te nemen, dat gij doet al Zijn
geboden en Zijn inzettingen, die ik u heden gebiede; zo zullen al deze vloeken over u
komen, en u treffen. Vervloekt zult gij zijn in de stad, en vervloekt zult gij zijn in het veld.
Vervloekt zal zijn uw korf, en uw baktrog. Vervloekt zal zijn de vrucht uws buiks, en de vrucht
uws lands, de voortzetting uwer koeien, en de kudden van uw klein vee. Vervloekt zult gij zijn
in uw ingaan, en vervloekt zult gij zijn in uw uitgaan. De HEERE zal onder u zenden den
vloek, de verstoring en het verderf, in alles, waaraan gij uw hand slaat, dat gij doen zult;
totdat gij verdelgd wordt, en totdat gij haastelijk omkomt, vanwege de boosheid uwer werken,
waarmede gij Mij verlaten hebt……………………………………………………… Gij zult veel
zaads op den akker uitbrengen, maar gij zult weinig inzamelen; want de sprinkhaan zal het
verteren. Wijngaarden zult gij planten, en bouwen, maar gij zult geen wijn drinken, noch iets
vergaderen; want de worm zal het afeten. Olijfbomen zult gij hebben in al uw landpalen,
maar gij zult u met olie niet zalven; want uw olijfboom zal zijn vrucht afwerpen.”
De weg die Elimelech en Naomi allereerst hadden moeten gaan, was de weg van bekering
van ongehoorzaamheid aan God, tesamen met de andere inwoners van Bethlehem, het
Broodhuis. Doch zij gingen die weg niet, maar ze verruilden Bethlehem voor Moab.
De gevolgen bleven niet uit! Uiteraard omdat zij de aan hun zielen klevende ongehoorzaamheid met zich mee namen in plaats van het af te leggen aan de voeten van de Heer.
Het eerste gevolg was, dat Elimelech (“mijn God is Koning”) stierf. Ruth 1:3 – “En Elimelech,
de man van Naomi, stierf; maar zij werd overgelaten met haar twee zonen.”
Broeders en zusters, als wij in geval van problematische omstandigheden de gemeente
verlaten in plaats van ons te bekeren van onze ongehoorzaamheid, dan gaan wij in feite
onze eigen weg. God roept op tot bekering, maar we reageren niet. Dit betekent dat God niet
meer de Koning van ons hart is. Dan sterft onze innerlijke Elimelech.
Maar er zijn nog meer gevolgen, want Elimelech en Naomi hadden twee zonen, Machlon en
Chiljon. De betekenissen van hun namen zijn respectievelijk “ziekelijk” en “kwijnend, broosheid”. Nu zijn in de bijbel kinderen vaak een schaduwbeeld van geestelijke vruchtdracht. De
vruchten van het geestelijke leven van Elimelech en Naomi waren blijkbaar broos en ziekelijk
en wegkwijnend. Dat kon ook niet anders gezien hun onbekeerlijkheid. Dit dienen we ons
heel goed te realiseren, als we ons niet willen bekeren van onze ongehoorzaamheid. En we
zullen dan zelfs in het geheel geen goede, geestelijke vruchten kunnen voortbrengen. Want
uiteindelijk stierven ook Machlon en Chiljon. Ruth 1:5 – “En die twee, Machlon en Chiljon,
stierven ook; alzo werd deze vrouw overgelaten na haar twee zonen en na haar man. ……..”
Het was door Gods oneindige genade, dat Naomi tot inkeer kwam. Zij keerde terug naar
Bethlehem, het Broodhuis, de gemeente waar God haar ooit had geplaatst. Ruth 1:6 – “Toen
maakte zij zich op met haar schoondochters, en keerde weder uit de velden van Moab; want
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zij had gehoord in het land van Moab, dat de HEERE Zijn volk bezocht had, gevende hun
brood.”
Naomi kwam tot besef dat het zo slecht nog niet was geweest in Bethlehem. En dat God
zelfs weer voorzag in brood. De achterblijvers in Bethlehem hadden zich wél van hun
ongehoorzaamheid bekeerd. Zij hadden beslist ernstig in de gebeden gestreden en tot God
geroepen om genade. En God had hun gebeden verhoord en voorzag weer in voedsel.
Dit is de weg, broeders en zusters. Als het Woord van God ons hart niet meer voedt om
welke oorzaak dan ook, vraagt God van ons bekering van onze ongehoorzaamheid. Dan zal
Hij in de gemeente weer voor voedzaam, levend Brood uit de hemel zorgen.
Er was weer voedsel. En dus keerde Naomi terug. Weliswaar nog steeds met een verkeerde
instelling. Zij was verbitterd en gaf God de schuld van haar ellende. Ruth 1:20-21 – “Maar zij
zeide tot henlieden: Noemt mij niet Naomi, noemt mij Mara (NB, ”bitter”); want de Almachtige
heeft mij grote bitterheid aangedaan. Vol toog ik weg, maar ledig heeft mij de HEERE doen
wederkeren; waarom zoudt gij mij Naomi noemen, daar de HEERE tegen mij getuigt, en de
Almachtige mij kwaad aangedaan heeft?”
Het was Gods grote genade, dat Naomi terug mocht keren samen met Ruth, haar trouwe
schoondochter. Ruth betekent “gezellin, getrouwheid, vriendelijkheid, verkwikking”. Als wij
terugkeren van onze verkeerde schreden, zal God onze harten zodanig voorzien, dat wij ons
ook met hart en ziel kunnen en zullen bekeren. Zo was het toch immers ook met de verloren
zoon, die zijn ouderlijk huis en zijn vader had verlaten om zijn eigen weg te gaan? Toen hij
vreselijke honger leed, kwam hij tot besef dat het thuis nog niet zo slecht was. Hij nam het
besluit om op te staan en tot zijn vader te gaan (Luk. 15:18a). En daarna zou hij belijden, dat
hij had gezondigd (Luk. 15:18b-19). En hij dééd het ook (Luk. 15:20-21).
God gaf Ruth aan Naomi mee. Dat wil in overdrachtelijke zin zeggen, dat Zijn Liefde zo groot
was, dat Hij haar voorzag van de innerlijke gesteldheid gaf om zich te kunnen bekeren. God
geeft aan een ieder die wil, eveneens de mogelijkheid om zich te bekeren.
God gaf aan ons een Verlosser, de Here Jezus Christus, Die ons vergeeft en al onze zonden
met Zijn eigen Bloed reinigt. Evenzo gaf Hij ook aan Naomi een losser (verlosser). En het
was door Ruth. Ruth 4:14-15 – “Toen zeiden de vrouwen tot Naomi: Geloofd zij de HEERE,
Die niet heeft nagelaten u heden een losser te geven; en zijn naam worde vermaard in
Israël! Die zal u zijn tot een verkwikker der ziel, en om uw ouderdom te onderhouden; want
uw schoondochter, die u liefheeft, heeft hem gebaard, dewelke u beter is dan zeven zonen.”
Indien we ons bekeren, worden wij ook weer geestelijk vruchtbaar. Dat gebeurde ook met
Naomi. Want Ruth’s pasgeboren baby werd aan haar toegerekend. Ruth 4:17a – “En de
naburinnen gaven hem een naam, zeggende: Aan Naomi is een zoon geboren;……..”
Geliefde broeders en zusters, het is niet Gods bedoeling, dat wij de gemeente waarin wij
geestelijk werden wedergeboren zo maar de rug toekeren, als wij niet meer gevoed worden.
Bijvoorbeeld omdat de predikingen te karig zijn of omdat wij zélf om welke reden dan ook
onze harten hebben toegesloten. Gods weg is altijd allereerst bekering van ongehoorzaamheid. Bekering door de gehele gemeente! Dan zal God weer in levend Brood voorzien. We
dienen hiertoe ernstig in de gebeden te gaan.
Ik ben mij er van bewust, dat dit natuurlijk niet in alle gevallen opgaat. God is soevereign en
kan ons ergens anders een taak geven. Of er kunnen zich immers ook situaties voordoen
van bewuste manipulatie en/of machtsmisbruik door leiders, die weigeren zich te bekeren. Of
er kunnen misleidende boodschappen worden verkondigd door onbekeerlijke, valse
predikers. Dan kan het zo zijn, dat wij uiteindelijk ter bescherming van onze zielen afscheid
moeten nemen van de gemeente, waar wij werden geboren. Laten we er echter een goede
gewoonte maken om elke te nemen beslissing eerst aan de Heer voor te leggen en te
vragen wat Zijn wil is.
Moge Jezus u en mij rijkelijk zegenen. Amen.

