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Uitleg en verkondiging vanuit Ruth 2, Johannes 20:19-23 en Handelingen 2:1-11. 

(ds. Simon Dingemanse, Pinkstermorgen 5 juni 2022, Oude Jeroenskerk) 

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 

Je leest wel eens over sommige gemeentesamenkomsten binnen de Pinksterbeweging, waarbij 

heftige uitingen plaatsvinden die wijzen op vervulling met de Heilige Geest...mensen gaan dan 

schokschouderen of heel erg hard lachen of huilen of onverstaanbaar brabbelen in 

tongentaal...soms vallen mensen ook op de grond...'vallen in de Geest' wordt dat genoemd...  

 

Als wij nu zoiets in deze Oude Jeroenskerk zouden mee maken, zouden wij ons waarschijnlijk 

wezenloos schrikken...misschien zou de koster wel meteen 112 bellen om zo snel mogelijk een 

arts te laten komen… 

  

Nu, Lucas, die het boek Handelingen heeft geschreven, was ook arts...maar hij beschrijft het 

heftige gebeuren op die vijftigste dag na Pasen daar in Jeruzalem niet uit medische interesse...en 

ook niet omdat het zo’n sensationele gebeurtenis was… nee, hij blijft als bevlogen evangelist niet 

steken bij de buitenkant...want die buitenkant roept maar al te gauw misverstanden op: er zijn 

immers ook meteen al mensen die denken dat de leerlingen van Jezus te diep in het glaasje hebben 

gekeken... 

 

Nee, bij Pinksteren gaat het toch allereerst om onze binnenkant...Jezus zegt over de Heilige Geest, 

die God zal geven, dat die in je zal zijn...allereerst van binnen...de Heilige Geest zal je te binnen 

brengen alles wat Jezus gezegd heeft... blijkbaar wil de Heilige Geest allereerst ons hàrt ra-

ken...máár: dan natuurlijk met de bedoeling dat daar ook wat uit komt...in de bijbel heeft je hart 

immers altijd te maken met de weg die je gaat...wat in je hart leeft, moet ook concreet handen en 

voeten krijgen in je leven van alledag, niet waar...zoals bij Ruth en Boaz... 

Ja, in het boekje Ruth gaat het over dat gewone alledaagse leven…het gewone leven zoals wij dat 

ook nog steeds ervaren: zorg voor je brood...verlangen naar liefde en geborgenheid...werken, 

eten...na een tijd van verdriet en ontbering iets van nieuw begin ervaren...ja, zelfs misschien wel 

weer verliefd worden... 

 

In dat gewone leven ontmoeten we een buitengewone vrouw met een buitengewone trouw...Ruth 

heet ze en dat betekent ‘vriendin’…en dat is zij ook…zij is een echte vriendin voor haar 

schoonmoeder Naomi die zich zo zwaar verslagen voelt nadat ze haar man en beide zoons heeft 

verloren...  

 

Gezegend ben je als je iets van die trouw en vriendschap van Ruth ervaart in je alledaagse be-

staan...in dat gewone leven, dat soms buitengewoon wreed, maar soms ook buitengewoon fijn kan 

zijn...het gewone leven, waar trouwens een heleboel dingen in voorkomen, die we níet gewoon 

zouden moeten vinden... 

 

Zoals geweld bijvoorbeeld...kortzichtige warhoofden die in Amerika op een school kinderen 

neerschieten…een tirannieke regeringsleider met waandenkbeelden die verwoestend tekeer gaat 

in Oekraïne…een vrouw in een trein die door een man langdurig aangerand wordt…supporters 

die om zich heen slaan omdat hun club hun afgod is geworden…een speels jongetje van negen 

dat door een gewelddadig mens van zijn leven wordt beroofd… 

 

Geweld komt zo vaak voor - ook op een extreme manier in allerlei videogames -, dat we moeten 
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oppassen dat we er niet aan gewend raken...We moeten onszelf - ook en juist in de kerk van 

Pinksteren - trainen om geweld òngewoon te blijven vinden, ook al is het van alle plaatsen en 

tijden...de Geest van God is namelijk volkomen geweldloos…net zoals Jezus dat was… 

 

In het tweede hoofdstuk van het boekje Ruth kun je tussen de regels door iets proeven van geweld 

op het korenveld...Boaz zegt tegen Ruth: "Ik heb de jongensknechten geboden jou niet lastig te 

vallen."...En even later hoor je hem tegen diezelfde jongensknechten zeggen: "Bedreig haar 

niet."...En Naömi, de schoonmoeder van Ruth, vindt dat zij bij het verzamelen van de aren dichtbij 

de groep meisjesknechten moet blijven, zodat ze niet het risico loopt alleen op een ander veld 

onder druk gezet en geïntimideerd te worden... 

 

'Seksueel geïntimideerd' zal ze wel bedoelen...we komen in de Hebreeuwse tekst in ieder geval 

woorden tegen die te maken hebben met kwetsen, pijn doen, geweld gebruiken...Ruth als 

vreemdelinge aan de rand van de samenleving loopt gevaar aangerand te worden... 

 

Dat is jammer genoeg ook het zgn. gewone leven - toen en nu -...hoe abnormaal ook...gelukkig 

wordt dat in ons verhaal van vanmorgen krachtig bestreden door een man, die ook het woord 

'kracht' in zijn naam heeft: Boaz - in hem is kracht... 

 

Góede kracht gelukkig...Boaz laat namelijk zien hoe ook een màn beeld van God kan zijn, 

jaja...geen macho-mannetje dus...nee, hij laat dat zien in zijn gastvrijheid zonder bijbedoeling...en 

in hoe hij spreekt en handelt zonder ook maar een spoor van vernedering...en zo worden tijdens 

de gersteoogst ook andere vruchten zichtbaar...de goede vruchten van gerechtigheid en 

barmhartigheid... 

 

Het begint met het zelfbewuste initiatief van Ruth, die er voor kiest om te gaan leven in de 

beschutting van de thora, de wegwijzing van God...de thora, die ook en juist een beschermende 

paraplu wil zijn voor de arme, de weduwe, de wees en de vreemdeling... 

 

Zij gaat gebruik maken van haar recht als vreemdelinge en arme weduwe om achter de oogst aan 

de aren te verzamelen, die zijn blijven liggen...want dat recht is in Gods wegwijzing vastge-

legd...het is zelfs verboden voor de arbeiders om terug te gaan en alsnog zèlf te verzamelen wat is 

blijven liggen... 

 

Ruth gaat er dus op uit om de beschutting en de gerechtigheid van de thora te zoeken...en precies 

binnen die beschutting komt ze dan Boaz tegen…dat lijkt toevallig, maar ja, wat is toeval…het 

valt haar toe en het valt ook Boaz toe…als je binnen de beschutting van Gods bevrijdende 

wegwijzing wilt leven, dan kan zomaar de Geest van God gaan waaien, waardoor mensen gaan 

ervaren dat ze veel voor elkaar kunnen betekenen… 

 

Want gaat Ruth alleen maar aren zoeken?...Nee, zij hoopt bij dat zoeken van de aren genáde te 

vinden... genade in iemands ogen...Ruth is eigenlijk op zoek naar iemand die met de ogen van 

God naar haar wil kijken...ogen waarin de goedheid en liefde van God zich weerspiegelt...hoeveel 

mensen zijn er wel, die ook op zoek zijn naar zulke ogen...Hoeveel mensen zijn er wel, die 

aarzelend hun jas aantrekken en naar buiten gaan, op zoek naar zó'n paar ogen...met een diep 

verlangen eindelijk eens gezien te worden als een mens die er mag zijn... 

 

Tjonge, wat zijn er veel mensen, die daarnaar op zoek zijn...het kan niet anders of wij komen ze 
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dagelijks tegen...in je werkkring...in je buurt...in de trein...op school...in je eigen huis misschien 

wel...of als je in de spiegel kijkt...  

 

Want misschien ben je daar zelf ook wel naar op zoek...naar een ontmoeting, waardoor je recht 

op je benen gezet wordt...wat kunnen mensen toch oneindig veel voor elkaar betekenen, als ze 

elkaar aankijken met de ogen van Gods bevrijdende wegwijzing...met de milde ogen van de liefde, 

de trouw, het geduld...die vruchten zijn van de heilige Geest…met ogen zonder vooroordeel ook: 

Zonder die mening die al klaar is, voordat er ook maar een ontmoeting heeft plaatsgevonden… 

 

En wat is er toch veel rottigheid en onrecht en ongeluk, doordat mensen met verkeerde ogen naar 

elkaar kijken...Zelenski is een nazi…een vluchteling is een gemakzuchtige gelukszoeker…en 

wetenschappers zijn corrupte bedriegers…hoe kijk ik?...hoe kijken u en jij?... 

 

Waarom zou je niet naar je medemens kijken als een kind van God…als iemand die geroepen is 

om naar het beeld van God te leven?... 

  

Ruth zoekt zulke ogen...en zij vindt die bij Boaz...Boaz neemt Ruth op in zijn familie...hij geeft 

haar te eten en te drinken...en hij zorgt ervoor dat ze door haar harde werken meer dan genoeg kan 

inzamelen...hij doet haar recht, ook al is zij een Moabitische…Boaz doet zelfs méér dan het 

gewone... 

  

Daarom is dat boekje Ruth ook zo prachtig om te lezen juist op het Pinksterfeest...het joodse volk 

doet op zijn Pinksterfeest altijd een boekje open over Ruth...omdat het daar gaat om het vieren 

van de oogst...maar dan niet alleen in verband met het brood dat je nodig hebt om te leven...maar 

vooral wegens het levensbrood dat je nodig hebt voor het ware leven: het leven in liefde en 

gerechtigheid en trouw daaraan... 

 

Zo kunnen wij in het boekje Ruth tussen de regels door lezen wat de bijbel met geloofservaring 

bedoelt: God komt aanwezig in het gewone leven...op een verborgen manier, doordat mensen 

horen naar zijn Woord en dat Woord verstaan voor hun levensweg...en dan blijkt dat Woord voluit 

bevrijdend en toekomst scheppend te zijn...dwars door alle leegte heen...zelfs Naömi, die zo zwaar 

geslagen vrouw, weet zich weer op te richten in hoop en blijdschap... 

 

Zo leren we van Ruth en Boaz hoe Gods Geest waait door het weerbarstige leven...en Pinksteren 

betekent, dat die Geest nooit meer uitgedoofd kan worden, omdat Jezus, die leefde uit die Geest, 

is opgestaan en leeft...zelfs de dood heeft van Hem verloren…zelfs al die geestdodende praktijken 

van tirannen en terroristen hebben niet het laatste woord… 

 

Graag wens ik jou, Marjolein, toe, nu jij vanmorgen je geloof belijdt, dat die Geest van God jou 

steeds zal begeleiden…en ik wens u en jullie dat allemaal toe…je hoeft niet in tongen te kunnen 

spreken of sensationele dingen mee te maken, laat staan te ‘vallen in de Geest’…de uitstorting 

van de Heilige Geest betekent dat je in je gewone alledaagse leven Gods goedheid kunt ervaren 

en die aan anderen kan laten zien…in je trouw, in je ware vriendschap, in je gastvrijheid…de 

Geest van Jezus laat je niet vallen, nee, die doet je opstaan…zodat je in het gewone leven 

opstandig je weg kunt gaan tegen wat niet gewoon zou mogen zijn… 

 

Daarom kwam er vuur naar beneden…omdat je bedoelt bent als kind van het licht...Gods licht. 

Amen.   


