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Uitleg en verkondiging vanuit Ruth 3 en Johannes 3:1-8 

(ds. Simon Dingemanse, zondag Trinitatis 12 juni 2022, Buurtkerk Noordwijk) 

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 

Er wordt wel eens gezegd dat de bijbel en mannenboek is…en op het eerste gehoor lijkt dat 

ook zo…in de meeste gevallen zijn het de mannen die op de voorgrond treden en het woord 

voeren…en ik zou trouwens ook niet graag al die mensen de kost geven die God als een man 

zien…en dan is er ook nog die lange traditie van mannelijke overheersing bij het uitleggen 

van de bijbel… uitlegkunde die natuurlijk verstrengeld was met inlegkunde… 

 

Nu is er gelukkig meer aandacht gekomen voor de andere kant van de bijbel… namelijk dat 

vrouwen dan wel minder aan het woord komen in de bijbel dan mannen, maar áls ze dan aan 

het woord komen, dan is het meestal ook een woord met een beslissend karakter…dan gaat 

het om momenten in de geschiedenis die richtinggevend en toekomstbepalend zijn…en dát 

zijn dan weer vaak momenten waarbij de mannen bijna uit het gezichtsveld verdwijnen… 

behalve dan de kleine jongetjes die net geboren zijn of nog geboren moeten worden… 

 

Neem nu het begin van het bijbelboek Exodus als er voor het volk Israël geen toekomst meer 

lijkt te zijn onder de dictatuur van het slavenhuis Egypte…daar zijn het de vroedvrouwen en 

een moeder met haar dochter die het heft in handen nemen en een nieuw begin voor het volk 

inzetten als bondgenoten van de Enige, de God van Israël… 

 

Of denk aan het begin van het eerste boek Samuël…geen koning in die dagen en iedereen 

rotzooit maar wat aan…geestelijk de dood in de pot…maar bij Hanna en haar volhardende 

geloof wordt er iets nieuws geboren… 

 

Of denk aan de cruciale rol van Esther bij de redding van haar volk uit moordenaarshanden… 

en dan hebben we het nog niet eens gehad over Elisabeth en Maria die samen een juichend 

onderonsje hebben, waarbij Zacharias en Jozef in geen velden of wegen te bekennen zijn… 

 

Nu, met dat prachtige boekje Ruth is het net zoiets…Naomi en Ruth spelen met hun 

initiatieven een hoofdrol met het oog op de toekomst van Israël…met het oog op de geboorte 

van een nieuwe koning met messiaanse trekken: David… Ook in hoofdstuk 3 dat we net lazen 

is het weer opvallend: Naomi neemt het initiatief en Ruth gaat daar zelfbewust in mee…en 

Boaz…Boaz doet precies wat Naomi en Ruth willen…”alles wat je zegt, zal ik voor je doen,” 

zegt Boaz tegen Ruth, “want heel de stad weet dat jij een vrouw met kwaliteiten bent.”… 

 

Boaz, de rijke landheer, volgt in het spoor van twee arme weduwvrouwen…niet dat Boaz een 

slaafse volgeling is…hij is zelf ook een man met visie die initiatieven neemt…zijn naam 

betekent ook dat hij een krachtige persoonlijkheid is… 

 

Het gaat dus vanmorgen vooral over de ontmoeting tussen Ruth en Boaz…en die ontmoeting 

wordt heel dubbelzinnig verteld…dat heb je eigenlijk nauwelijks in de gaten als je de 

Nederlandse vertaling leest, maar ik verzeker u, in het Hebreeuws worden er allerlei woorden 

gebruikt die een dubbele lading hebben… 

 

Het gaat om een nachtelijke ontmoeting op de dorsvloer en daar bij horen we allerlei woorden 

die in de bijbel ook een seksuele betekenis kunnen hebben: het woord ‘kennen’ of ‘bekennen’ 

wordt in de bijbel ook gebruikt voor de lichamelijke eenwording van man en vrouw…en dat 

geldt ook voor het woord ‘neerliggen’ dat we wel acht keer tegenkomen in dit hoofdstuk…en 
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dan nog het woord ‘ontbloten’…en zelfs het woord ‘voeteneind’ kun je in het bijbels 

Hebreeuws verbinden met een erotische ondertoon… 

 

En dan nog die woorden die Ruth tot Boaz spreekt: “Spreid uw vleugel uit over uw 

dienstmaagd, want u bent een losser”…dan kun je aan twee dingen tegelijk denken: aan de 

bescherming die Gods wegwijzing geeft in de vorm van de regel van het losserschap, maar je 

kunt het ook opvatten als een verzoek: ga met me naar bed en verwek een kind bij me…want 

op een andere plaats in de bijbel komt die uitdrukking ‘je vleugel uitspreiden’ in die seksuele 

betekenis voor… 

 

Dus het lijkt wel alsof we in het Hooglied zijn beland…het lijkt een en al erotiek dat de klok 

slaat….de situatie lijkt rijp voor een fikse vrijpartij…maar tóch gebeurt er niks…tenminste nu 

nog niet…hoe zit dat?... 

 

Voor het antwoord op die vraag moeten we ons eerst verdiepen in twee regels uit de 

thora…dat klinkt een beetje saai en taai, maar kort gezegd komt het hier op neer: als iemand 

wegens armoede land moet verkopen, dan heeft de naaste bloedverwant – als hij vermogend 

genoeg is – het recht en de plicht dat land terug te kopen, zodat het in de familie blijft en 

bewaard blijft voor de arme, zodat deze er in betere tijden weer over beschikken kan en er 

weer toekomst mogelijk is…dat noem je het land ‘lossen’…en die bloedverwant die dat land 

lost is dus de ‘losser’…en dat zou Boaz kunnen zijn… 

 

Maar deze regel van het losserschap wordt hier gecombineerd met de creatieve uitleg van een 

andere regel: die van het leviraat, het zwagerhuwelijk…en die regel gaat erover dat als een 

vrouw jong haar man verliest en zonder kinderen achterblijft, dat dan de naaste bloedverwant 

van de overleden man het recht en de plicht heeft met de weduwe te trouwen…met de 

bedoeling dat zij kinderen krijgt die dan beschouwd worden als nageslacht van de overleden 

man, zodat er ook in die lijn van de geslachten toekomst is… 

 

Dus nu wordt duidelijk wat Naomi en Ruth op het oog hebben: zij willen een leven met 

toekomst…zij doen een beroep op de thora van Israël om toekomst te hebben…dus Naomi 

zegt tegen Ruth: “Ruth, je rouwperiode is nu voorbij en we moeten niet bij de pakken neer 

gaan zitten…was je, zalf je en doe je bruidskleed aan en ga vannacht naar de dorsvloer en laat 

zo maar eens stilletjes merken aan Boaz wat zijn taak is”…en zo gebeurt het…Ruth weet wat 

haar te doen staat… 

 

Maar ondanks de erotische geladenheid van het verhaal gebeurt er dus niks… nog niet…Boaz 

wil er graag meegaan in het initiatief van Naomi en Ruth, maar er is iets dat hem weerhoudt… 

er is nog een bloedverwant die qua verwantschap dichterbij Naomi en Ruth staat en die heeft 

het éérste recht…pas als hij daarvan afziet, komt Boaz in het vizier…Boaz wil dus binnen de 

thora blijven handelen…hij loopt niet zijn hormonen achterna, maar gaat de weg van Gods 

bevrijdende wegwijzing…want hij is net als Ruth een mens met kwaliteiten…in hem is de 

kracht van de oprechtheid en de integriteit… 

 

Boaz wil wel lossen, maar dan binnen Gods vérlossende handelen…en hij wil graag met Ruth 

vrijen, maar allen binnen de bévrijdende wegwijzing van de Enige…en in dit integere en 

zorgvuldige samenspel zit dan al de geboorte verborgen van een messiaanse koning…uit Ruth 

en Boaz wordt de grootvader geboren van David, de grootste koning van Israël…en de 

voorvader van nog weer later: Jezus, de zoon van Maria…die Gods zoon wordt genoemd… 
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Daarom wordt het boekje Ruth naast Pinksteren ook wel eens in de adventstijd gelezen…maar 

nu lezen we het vanuit het joodse Pinksterfeest waarin de joden vieren dat God zijn thora 

heeft gegeven vanaf de berg Sinaï…we lezen het vanuit de Geestkracht van Naomi, Ruth en 

Boaz die volgens die thora willen leven…  

 

En dat is de Geestkracht waar Jezus op duidt als Hij in een nachtelijk gesprek is met 

Nicodemus…”de Geest waait waarheen Zij wil,” zegt Jezus…dat kun je wel zien aan hoe die 

Geest werkt in Naomi, Ruth en Boaz en hoe de Enige zo op een verborgen wijze een 

hoopvolle weg gaat met zijn volk… 

 

En ook Jezus verbindt dat waaien van de Geest met een nieuwe geboorte, met nieuw 

begin…namelijk dat wij als mensen – net als het volk Israël toen – een  nieuwe geboorte 

nodig hebben… u, jij en ik kunnen het niet bij het oude laten…de Geest van God geeft ons 

een duw in de rug om nieuwe wegen te gaan, ook als protestantse gemeente in 

Noordwijk…de Geest van God helpt ons om de hoop niet te verliezen maar toekomst te 

blijven zien… 

 

Zoals Naomi, Ruth en Boaz midden in het weerbarstige bestaan leven met liefde tot God en 

hun naasten en zo in hun leven God aanwezig komt als verzet tegen onrecht, eenzaamheid en 

armoede…zo mogen ook wij in ons gewone bestaan getuigen zijn van Gods weg tegen alle 

harde en soms hopeloze feiten in die je om je heen kunt waarnemen… 

 

Want wees eerlijk: harde feiten genoeg die de toekomst van mensen bedreigen…de oorlog in 

Oekraïne die maar niet ophoudt…de zorgen om het klimaat die alleen maar toenemen…de 

dreiging van steeds meer honger in Afrika…en zo kun je ook in je persoonlijk leven 

geconfronteerd worden met harde feiten: dat je de energierekening niet meer kunt betalen of 

dat je gezondheid ernstig wordt aangetast of dat je vernederend behandeld wordt door iemand 

die zijn macht misbruikt… 

Maar dwars daar doorheen kunnen we door de Geest inspirerende initiatieven nemen en trouw 

blijven aan de weg van Jezus…door integer te leven en de liefde hoog te houden…en de 

gelijkwaardigheid niet te vergeten…door ons toe te vertrouwen aan de Enige, onze God, die 

ons vasthoudt…door binnen onze mogelijkheden stappen te zetten die ingaan tegen die harde 

feiten… 

 

Ja, het is oorlog in Europa, maar wij kunnen de vrede dienen en vluchtelingen opvangen…ja, 

het klimaat wordt bedreigd, maar wij kunnen proberen onze levensstijl aan te passen…ja, er 

dreigt honger in Afrika en energiearmoede in ons land, maar we kunnen omzien naar onze 

naaste en delen van de overvloed die we misschien hebben…en we kunnen ons verzetten 

tegen racisme en seksisme… 

 

Ja, je kunt ziek worden of ernstig gekwetst door machtsmisbruik, maar je hoeft je niet in het 

moeras van de moedeloosheid te laten duwen of je te laten kleineren…want Gods Geest wil 

kracht geven…de kracht die ook in Naomi, Ruth en Boaz was… 

 

Daarom moeten wij als gemeente altijd blijven bidden om de Geest van Jezus…dat Gods 

Adem onze geloofsgemeenschap en ons persoonlijk leven bezielt…opdat wij met een hart vol 

hoop naar de toekomst leven…en de liefde vieren. Amen.  

 

 

 


