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Lezingen: Ruth 1 – Johannes 13:31-35
Gemeente van onze Heer,

Wie verhalen vertelt, heeft daar altijd een bedoeling mee. Of het nu een anekdote is – ‘moet je
horen wat me gisteren is overkomen!’ – of een zorgvuldig gecomponeerd verhaal is, een roman of
kort verhaal. Die bedoeling kan heel verschillend zijn: van iemand vermaken, de lachers op je hand
krijgen, tot een maatschappelijke of een politieke boodschap. Soms zet de schrijver het erbij, of de
uitgever, in wat ze de blurb noemen, de tekst op de achterkant die het boek bij u wil aanbevelen als u
het in de boekhandel in uw handen hebt. ‘Dit boek vertelt de vergeten geschiedenis van…’ ‘Dit boek
opent je de ogen voor…’ – vul maar in.
De schrijver van het Johannesevangelie geeft zijn boek zo’n blurb mee, zo’n ‘tekst op de achterflap’:
hij heeft zijn verhalen opgeschreven, ‘opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van God, en
opdat u door te geloven leeft door zijn naam’ (Joh. 20:30). Dat is duidelijk, dan weten we dat.
Johannes wil ons niet precies vertellen wat er gebeurd is, maar wil ons overtuigen van de waarheid
van het evangelie, van de komst van de Messias in de persoon van Jezus.
Bij dat andere verhaal, over Ruth, waarvan we het eerste hoofdstuk lazen, daar is dat allemaal veel
minder duidelijk. De verteller begint gewoon, en naar het waarom moet je maar raden. En verhaal
dat meer dan 3000 jaar geleden speelt, en meer dan 2000 jaar geleden is opgeschreven, maar hoe
actueel wil je het hebben: een verhaal dat migratie, integratie en vreemdelingschap als centraal
thema heeft.
Vaak wordt het boek zo uitgelegd, dat de schrijver in de discussie die er toen ook al was over
immigratie en integratie een bepaald standpunt inneemt. Misschien wel tegengesteld aan andere
bijbelboeken. Onlangs schreef iemand: het is gewoon een mooi verhaal, zoek er nou niet te veel
achter, leg er niet van alles in dat de schrijver er misschien helemaal niet in heeft willen leggen. Het is
zeker waar, het is in elk geval óók een liefdesverhaal, en wereldliteratuur.
Weet u wat we gaan doen? Gewoon lezen, en dan valt ons vast wel iets in. Want lezen brengt ons in
een andere wereld, en tegelijk: wij komen binnen in die andere wereld, en we nemen onszelf mee.
We stellen vragen die de schrijver misschien helemaal niet had, en dat mag. We lezen Ruth als
mensen van nu.
***
Dat boekje Ruth is wel een ‘idylle’ genoemd, een sprookjesachtige vertelling. Maar het begin is
bepaald niet idyllisch, het begint met een ramp: een hongersnood. Hongersnood in het beloofde
land. Nog erger, hongersnood in Betlehem. Dat is dubbel pijnlijk, want ten eerste betekent de naam
Betlehem ‘broodhuis’ – schrijnend dat ook daar tekort aan voedsel is, de belofte van het land en de
naam van de stad worden niet waargemaakt. Maar bovendien is Betlehem niet zomaar een plaats.
Daar komen koningen vandaan! Jezus is er geboren, omdat David er vandaan komt.
Ja, zegt u nou, maar dit speelt veel eerder! In de tijd van de Richteren, of Rechters zoals ze tegenwoordig heten, die charismatische figuren die het volk bij toerbeurt leiden, meestal om een aanval
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van vijanden af te slaan. Geen koningschap nog, geen centrale macht. Ruim vóór David. Dat het
verhaal in Betlehem speelt, dat moet toeval zijn. Nou… dat zullen we zien.
We zoomen nu in, zoals een goed verteller dat doet, op één familie, de familie van Elimelek.
Hongersnood, dat is abstract, een ‘beleidsprobleem’. Eén familie, vier mensen met namen en
gezichten, die honger hebben, dat raakt je. Zij nemen een drastisch besluit: we gaan weg. Ze
emigreren, ze verlaten het land en zoeken een goed heenkomen in het buurland Moab, waar
blijkbaar nog wél voedsel is. Ze bouwen daar een bestaan op. De jongens trouwen, natuurlijk met
Moabitische meisjes.
Een begrijpelijk besluit. In nood doe je wat nodig is! Maar zo niet een flinke groep bijbeluitleggers,
christelijke maar ook joodse. Die beschuldigen de familie ervan, dat ze de makkelijkste weg kiezen,
het land door God aan de voorouders geschonken verlaten en zich losmaken van hun traditie. In de
termen van nu zouden ze gelukszoekers heten, of economische vluchtelingen. Dat hoort niet: je moet
je schikken in je lot, je moet je leven nemen zoals het komt, ben je in armoede geboren, jammer dan.
Makkelijk gezegd, vanuit onze positie in een rijk land, met vele voordelen! In de vrome taal van
sommige uitleggers klinkt het zo: ze vertrouwen niet op God en op een toekomst in het beloofde
land maar trekken hun eigen plan, en dat is fout, zondig. De gevolgen blijven dan ook niet uit, die
sterfgevallen zijn een direct gevolg van hun keuzes. Gelukkig maar, zo klopt ons systeem weer.
Mensen in de ellende, die hebben dat aan zichzelf te wijten…
Het zal ook weer niet: bijbellezers hebben soms een onuitroeibare vroomheid, waarmee ze de bijbelverhalen in hun eigen straatje lezen en inpassen in hun eigen denkpatroon. Het is een wonder dat de
bijbel daar soms nog doorheen breekt en zijn eigen verhaal mag vertellen! Want lees nou eens: staat
er iets negatiefs over die keuze voor het buurland Moab? Ik lees het niet. Staat er ergens dat de dood
van die mannen in het gezin het gevolg is van hun emigratie? Ik zie het niet. Wat ik zie, is een verhaal
over ellende die mensen overkomt. Dood, drievoudig, en mensen die alles kwijtraken.
Het is een persoonlijk drama: drie vrouwen, weduwen, sowieso in die tijd al in een zwakke positie,
zonder man om in rechte voor je op te komen. En dan nog eens in het buitenland, zonder het sociale
vangnet van regels die de eigen burgers beschermen. Dat wordt armoede, bittere armoede.
En: geen nageslacht. Alle mannen dood, geen voortzetting van de geslachtslijn. Dat is extra moeilijk
in een tijd waarin nageslacht als de manier werd gezien waarop je toekomst had, voorbij je eigen
levensduur. Dubbel ellendig dus: geen leven voor nu, geen hoop voor de toekomst.
Maar Naomi blijft niet zitten, zit niet bij de pakken neer, maar staat op. Opstaan is in de bijbel een
beeldende omschrijving voor ‘in actie komen, iets gaan doen’. Ze staat op en gaat terug, want, haar is
ter ore gekomen dat er weer brood is. Sterker nog, dat ‘de HEER zijn volk bezocht heeft, door ze
brood te geven’.
Naomi gaat terug naar Betlehem, maar ze verwacht dat niet van haar schoondochters. Dat is groots:
ze had ze kunnen claimen, maar haar woorden laten zien dat ze niet vanuit zichzelf denkt, maar
vanuit deze jonge vrouwen. ‘Ik heb jullie niets te bieden’, is haar boodschap. Haar betoog kun je
alleen begrijpen als je weet van het ‘zwagerhuwelijk’. Om het geslacht voort te zetten is het
gewoonte in Israël, dat bij het sterven van een man zonder nageslacht, de weduwe hertrouwt met
een broer van de overledene, met haar zwager dus. Het eerste kind komt dan op naam van die
overleden broer te staan, zo wordt zijn geslachtslijn niet afgebroken.
Maar hier zijn geen broers! En dus is er voor Orpa en Ruth geen toekomst. Naomi rekent ze dat rustig
voor, ze benoemt zelfs het theoretische geval dat zij nog zonen zou baren, dus broers van haar overleden zonen. Ze is oud, zegt ze, maar stel dat ze vannacht van een man zou zijn, en kinderen zou
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krijgen, dan nog: wachten jullie dan tot die groot zijn – dan moet je toch minstens aan een jaar of 16
denken? Het idee alleen al… Natuurlijk niet. Ga terug, ga weer naar je eigen familie, zoek een man –
dat was toch de weg voor een vrouw in die tijd – zoek zegen en geluk.
Dat voorstel heeft alle redelijkheid in zich. Orpa en Ruth protesteren beiden, en met een taalgrapje:
terugkeren wil je dat we doen? Ja, maar met jou terugkeren, dát gaan we doen! Maar Naomi houdt
aan, wil er niet van weten, wil niet ‘zielig’ zijn. En Orpa ziet uiteindelijk de logica in van dit verhaal.
Onder tranen kust ze haar schoonmoeder vaarwel, en gaat. Kun je haar iets kwalijk nemen? Ik vind
van niet.
Maar Ruth maakt een andere keuze. Haar woorden zijn indrukwekkend in hun radicaliteit. Ze sluit
zich aan bij haar schoonmoeder met hetzelfde woord, waarbij een man zich ‘hecht aan zijn vrouw’
(Genesis 2:24). Uit haar woorden spreekt een totaal commitment, een kiezen voor haar schoonmoeder:
Ja, waarheen jij gaat, ga ik
en waar jij overnacht, overnacht ik,
jouw volk is mijn volk,
en jouw God is mijn God;
waar jij sterft, sterf ik,
en daar wil ik begraven worden.
Haar toekomst ligt het land van haar
schoonmoeder: met alles erop en
eraan, met haar volk, haar God, en dat
tot in de dood. Begrijpelijk dat dit de
woorden zijn geworden die iemand
uitspreekt, wanneer hij of zij toetreedt
tot het joodse geloof.
Wat is het motief van Ruth? Mocht ze haar schoonmoeder erg graag? Zag ze het als een ereplicht aan
haar overleden man, om voor zijn moeder te zorgen? Was ze avontuurlijk ingesteld, had ze geen zin
om met hangende pootjes weer terug te komen onder de vleugels van haar ouders? Of had ze iets
van die God van Israël en van het leven met Gods goede leefregels begrepen, en wilde ze daar meer
van weten? Ach, waarom maken wij keuzes? Vaak weten we dat zelf niet eens, argumenten en
gevoel en geweten, wie zal het uit elkaar houden. Ze kiest, en dat heeft gevolgen, dat zullen we zien!
Naomi moet dat accepteren. Ze lijkt me een sterke vrouw, maar tegen deze beslissing van Ruth heeft
ze geen verweer. Ze gaan samen terug.
Het slot van dat eerste bedrijf is ook interessant. Daar komen ze, en het hele stadje gonst ervan. Is
dat echt Naomi? De sociale media van die tijd, de roddel, begint onmiddellijk. Heb je dat gezien?
Opmerkelijk hoe Naomi zich uit. Ze zou haar naam wel willen veranderen, in Mara, de Bittere, want
verbitterd is ze. Waar wij ons afvroegen, of de ellende die ze overkwam al dan niet het gevolg was
van hun eigen schuld, en of God daar dan achter zat, weet Naomi dat wel zeker: ‘de Machtige heeft
haar veel bitterheid aangedaan’, schrijft ze, en daarbij gebruikt ze een moeilijk vertaalbare en
zeldzame Godsnaam, Sjaddai. De betekenis is onbekend, hij komt een paar keer voor bij de aartsvaders, en bij Job, en hier dus, en op veel van die plaatsen gaat het over God in zijn duisterheid en
onbegrijpelijkheid. Er zijn nogal wat gospelkoren en zanggroepen die zich ‘El Sjaddai’ noemen,
helemaal begrijpen doe ik dat eigenlijk niet, want die naam heeft iets omineus, iets dreigends: zelden
komt er iets positiefs aan de orde, wanneer Sjaddai genoemd heeft.
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Naomi klaagt:
Vol ben ik weggegaan, maar leeg deed de Heer mij terugkeren.
Waarom zouden jullie me ‘Naomi’ noemen,
nu de Heer zich tegen mij heeft gericht
en Sjaddai mij kwaad heeft aangedaan?
Het is duidelijk: Sjaddai is geen ander dan de Heer, maar het is wel, de Heer op zijn meest onbegrijpelijkst.
Wat ik nu het mooie vind, is dat het verhaal die woorden voor rekening van Naomi laat. De verteller
zegt niet ‘Zo is het, de Heer heeft hun dit aangedaan en Hij had daar een bedoeling mee, namelijk…’
Hij zegt ook niet: ‘Nee, zo zit het niet, dat moet je anders zien, het is niet de Heer die dat soort
dingen doet…’ Hij zwijgt, en laat die woorden voor rekening van de vrouw in de sores, de ellende. Zij
mag dat zeggen, zonder tegenspraak.
Maar intussen is natuurlijk de vraag, hoe ‘leeg’ Naomi is teruggekeerd. Of de hopeloosheid waarmee
dit bedrijf lijkt te eindigen, al niet een beetje verlicht wordt door de gersteoogst die op het punt van
beginnen staat, en vooral, of de leegte die Naomi ervaart niet al een beetje wordt ingevuld door
Ruth, die met haar mee is gekomen.
***
Wat leert ons dit verhaal over Ruth? Wat wil de verteller ons ermee zeggen? Even geduld nog, dit is
nog maar het eerste hoofdstuk – maar toch, hier merk je al een hoofdlijn van het boek: dat het
gewone leven doordrenkt kan zijn van goedheid en liefde. Dat zelfs in situaties van tegenslag en
ellende mensen er voor elkaar kunnen zijn. Noem het idylle, noem het idealisme, noem het wat je
wilt, maar geloof erin!
Zo brengt dit eerste hoofdstuk in de praktijk, wat Jezus in het evangelie een ‘nieuw gebod’ noemt:
dat je elkaar liefhebt. Hoe nieuw is dat gebod nu helemaal? Niet ‘nieuw’ in de zin van ‘nooit eerder
bedacht en gedaan’. Maar nieuw als ‘opnieuw getoond op een ongehoorde nieuwe manier’. Dat kan
telkens weer, en Jezus heeft daar een bijzondere plek in ingenomen, maar Hij heeft vele voorgangers
en navolgers: Goddank!
Het lied na deze preek is iets om naar te luisteren: Het lied van Ruth, van Stef Bos. Stef Bos kennen
we van ‘Papa’, met de beruchte regels over ‘jij gelooft in God, en ik geloof in niets’. Maar in een hele
serie liedjes laat hij zich aanspreken door bijbelse verhalen, en verbindt ze met zijn eigen levensverhaal. Dat is mooi, en ontroerend vind ik, en hij heeft natuurlijk ook een reis naar het onbekende
en vreemde achter de rug, zijn jaren in Zuid-Afrika, maar ik denk, ik hoop dat we allemaal die
momenten kennen van ‘de toekomst is onzeker en het donker is dichtbij en ons wacht een lange weg
door de woestijn’, en toch: een toewijding aan elkaar, een verbondenheid tussen mensen. Liefde
geven tot de haat verdwijnt. Daar kan God niet ver zijn.
Amen.
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