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Trinitatis,
Zondag van de Drie-enige God

ds. Joep Dubbink
Schriftlezingen: Ruth 3:1-18, 4:13-17 – 1 Johannes 3:18-24
Gemeente van onze Heer,
Wat gaat Ruth nou toch doen op die dorsvloer? Wat wil ze bereiken, en wat bereikt ze uiteindelijk?
Een spannend en fascinerend verhaal uit een andere wereld, ik zal het een en ander moeten
uitleggen maar we moeten vooral proberen ook het verband met onze wereld vast te houden. Dat
vind ik niet zo moeilijk, ondanks alle culturele verschillen is er veel herkenbaar.
In het Eerste of Oude Testament heb je vaak een drieslag van mensen die kwetsbaar zijn, waar je
voor moet zorgen: de wees, de weduwe en de vreemdeling. De wees heeft geen ouders die voor hem
of haar zorgen, en ook de weduwe heeft geen wettelijke vertegenwoordiger; een vrouw kon niet in
rechte optreden, dat is niet zo raar als je bedenkt dat een gehuwde vrouw in Nederland nog tot 1956
geen paspoort kon aanvragen, geen bankrekening kon openen zonder toestemming van de man… En
dan heb je de vreemdeling, die had in een land waar ‘ie niet thuis was geen rechten. Ook dat is herkenbaar. Er zijn tegenwoordig
andere groepen kwetsbaren,
maar deze ook nog steeds: bij
de wees denk je aan de jeugdzorg en wat daar mis kon gaan,
de weduwe kan zich misschien
wat beter redden, de vreemdeling heeft het altijd en overal
moeilijk.
Naomi behoort als weduwe tot
een van deze categorieën, Ruth
als weduwe en vreemdeling tot
twee, en misschien wel tot drie:
of ze nog ouders heeft weten
we niet. En tegelijk, en dat is het
mooie van dit verhaal: nergens
worden zij tot hulpeloze
slachtoffers gemaakt,
integendeel, zij houden het
Ets van Rembrandt: Boaz geeft Ruth 6 maten gerst in haar omslagdoek
initiatief.
Het was ons in het vorige hoofdstuk al opgevallen dat Boaz veel aandacht besteedt aan Ruth. Dat
klopt met het karakter dat ons van hem geschetst wordt: een integer mens, een vrome wetsgetrouwe man die omziet naar wie het minder heeft. Maar er speelt ook wel iets meer, denk je zo.
Heeft hij niet een oogje op Ruth? Als dat al zo is, dan komt het er niet uit, hij neemt geen initiatief, hij
houdt zich keurig op afstand. Het zijn de vrouwen in dit verhaal die dat doen. Naomi heeft iets
bedacht, en Ruth gaat het uitvoeren op haar eigen manier.
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Wat is dit? Het aankleden en opmaken doen iets vermoeden: wil ze Boaz verleiden? Dat zou wat
wezen! Heel ongepast. Maar wel helemaal in het beeld dat er bestond van Moabitische vrouwen: in
Numeri 25 verleiden ze Israëlitische mannen tot seks én tot afgoderij, en daar komt een hoop ellende
van. Zie je wel, heb je er weer zo eentje, zo’n Moabitische, die gaat Boaz verleiden voor haar eigen
gewin.
Maar de verteller zet ons heel knap op het verkeerde been. Dat zal blijken. De bedoeling van Naomi
is, dat Ruth een plek vindt, een rustplaats, een ‘thuis’, en dat kan in die samenleving alleen door het
vinden van een man.
***
Dan krijgen we de beroemde scène op de dorsvloer. Ik moet u bekennen, de hele enscenering lijkt
nogal ver gezocht: die man, die baas van het bedrijf is, zou alleen aan het ‘wannen’ zijn, het opgooien
van de graankorrels zodat het kaf wegwaait, en daar op die dorsvloer ook eten en slapen? Ik kan het
me niet meteen voorstellen, maar de verteller heeft het nodig om Ruth en Boaz intiem met elkaar in
gesprek te brengen, en de spanning wordt opgevoerd, ook de seksuele spanning – althans, er is
discussie over of je dat zo moet lezen, of dat niet onze westerse manier van lezen is, maar ik kan me
niet helemaal aan de indruk onttrekken dat een vrouw en een man, alleen in de nacht, in elke cultuur
wel iets van spanning oproept.
Maar wat dat betreft is het verhaal een anticlimax. Er gebeurt niks, er wordt alleen maar gepraat.
Maar goed gepraat. Ruth stelt zich voor, bescheiden, met de gebruikelijke aanduiding ‘uw dienares’.
Maar wat ze zegt is allerminst bescheiden: ‘Spreid je vleugel over je dienares uit, want jij bent losser.’
Ze spreekt Boaz aan op zijn taak als ‘losser’, dat wil zeggen een naast familielid dat als taak heeft, de
familie voor verval in armoede te behoeden. Dat was de schuldsaneringsregeling en kwijtschelding
van toen, je hielp elkaar. Dat vraagt ze van Boaz, en ze gebruikt de beeldspraak van de ‘vleugel’
waaronder ze bescherming verwacht. En nou zou u zich kunnen herinneren dat Boaz een hoofdstuk
terug Ruth de zegen had gewenst van de Heer, ‘onder wiens vleugels ze haar toevlucht gezocht had!’
(2:12). Dat is een heel ander verhaal, want dan gaat het over de vleugels van de Eeuwige.
Ik denk dat Ruth Boaz uitdaagt. ‘Zeker, ik heb mijn toevlucht gezocht onder de vleugels van de Heer,
mooi dat je dat zo zegt maar dat moet wel concreet handen en voeten krijgen door mensen die dat
waarmaken! En daarvoor ben jij de eerst aangewezene!’ Zij, de vreemdeling, spreekt Boaz aan op het
naleven van de Thora, de wet van Mozes, door het land van Naomi vrij te kopen en hun zo een toekomst te gunnen. En daarbij zit dan ook inbegrepen, een huwelijk. Het aparte van het boekje Ruth is,
dat daar twee eigenlijk losstaande geboden met elkaar verbonden worden, dat lossen van het land,
vrijkopen van schulden, en het zwagerhuwelijk: nageslacht verzorgen voor een overleden broer of
neef, door diens weduwe te trouwen en het eerste kind op naam van de overledene te zetten. Op
een niet mis te verstane manier maakt Ruth duidelijk dat het een ‘package deal’ is, een geheel: het
land lossen en zij erbij.
Dat is wel iets meer dan waar Naomi op had ingezet. Die was misschien allang tevreden geweest als
ze Boaz en Ruth gekoppeld had, en voor haar schoondochter een toekomst, een ‘thuis’ had geregeld.
Bovendien had ze tegen Ruth gezegd: hij zal je wel zeggen wat je moet doen – daar zit ook nogal een
spanning in! – maar Ruth doet precies het omgekeerde: ze vertelt Boaz wat hij moet doen: lossen en
zijn vleugel over haar uitspreiden.
Nu komt het erop aan. Wat gaat Boaz doen? Hij kan weigeren, beledigd. Hij kan misbruik van Ruth
maken, op haar avances ingaan maar daar verder geen consequenties aan verbinden – zou ze
zwanger worden, het zou zijn woord tegen het hare zijn, en ach, hij is een vooraanstaand burger, zij
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een vreemdeling. Maar hij doet dat alles niet, hij prijst haar om haar daad. ‘Gezegend ben jij voor de
Heer, mijn dochter!’ En hij noemt haar een ‘daadkrachtige vrouw’, net alsof hij weet dat de verteller
hem een hoofdstuk eerder een ‘daadkrachtige man’ (Ruth 2:1) heeft genoemd.
***
Er dreigt nog even iets tussen te komen. Er is nóg een losser, weet Boaz, die dichterbij is in familierelatie dan hij. Die heeft de eerste keus. En Boaz zegt ruimhartig: als hij zijn plicht doet, nou, OK, dan
is het geregeld. En dan zegt hij: ga maar rustig slapen, ik regel het.
’s Morgens gaat Ruth al vóór het ochtendlicht weg – opnieuw een teken dat het toch wel een
gewaagde actie is geweest, die niet algemeen bekend moet worden. Boaz wil niet dat ze ‘leeg’, met
niks, bij haar schoonmoeder aankomt. En ‘leeg’, zo had Naomi haar eigen terugkeren naar Betlehem
genoemd, verbitterd als ze was (Ruth 1:22). Hij heeft haar zes maten gerstemeel mee. Dat is heel
wat, eigenlijk niet te sjouwen, dus misschien wel symbolisch. Zes is het getal van de mens, die op de
zesde dag werd geschapen; zes is net niet volmaakt, even te weinig. Naar menselijke maatstaven
doen ze wat ze kunnen, Ruth en Boaz, maar ze hebben niet alles in de hand, bijvoorbeeld niet die
andere losser.
Naomi reageert opgetogen. Ze zegt zelfs tegen Ruth: ‘Wie ben je?’, diezelfde vraag die Boaz haar in
het donker ook stelt, een beetje vreemd: wie ben jij, na deze nacht, ben je de verloofde van, wat is je
nieuwe identiteit? En wacht maar, zegt ze, die man gaat dat regelen, vandaag nog. En aldus gebeurt,
we hebben dat niet helemaal gelezen. Juridisch netjes volgens de procedure gaat Boaz in gesprek
met die ‘zus en zo’ die de eerste losser is. Die wil dat op zich wel doen, dat lossen, maar die ‘package
deal’ die Ruth en Boaz ervan maken, die combinatie met het huwelijk, dat is hem een brug te ver. ‘Ik
kan dat niet doen’, zegt hij. Reden? Hij heeft misschien zelf al een vrouw, en bij huwen met Ruth zou
zijn bezit verdeeld moeten worden onder zoveel nakomelingen dat ze er niet van konden bestaan.
Zoiets. Wij, als lezers, zijn natuurlijk allang blij! Normaal is het weigeren van het zwagerhuwelijk, wat
toegestaan is, een schande. Er is nog een verhaal, precies één, over een zwagerhuwelijk dat geweigerd wordt, dat is het verhaal van Tamar, in Genesis (Gen. 38). Veel te lang om te vertellen, maar het
is precies het spiegelbeeld. Daar gaat het om echte verleiding, en echte seks, en zwangerschap en
een kind, op een hele merkwaardige manier, en dit is precies het tegendeel. Maar beide keren zijn
het vrouwen, sterke vrouwen, die hun weg weten te vinden in een wereld die door mannen
gedomineerd wordt.
Zo’n geweigerde vrouw, die heeft het recht de weigeraar te vernederen, door zijn schoen uit te
trekken en hem in het gezicht te spuwen. Hier figureert die schoen nog wel, als een ritueel, maar er
wordt niet gespuugd en niemand neemt de man iets kwalijk. Het is allang goed zo.
***
Dan gaat het snel, het slot van het verhaal. Ruth en Boaz worden vrouw en man, de Heer geeft haar
zwangerschap (niet ‘ze nemen een kind’). Ook Naomi krijgt haar rol als verzorgster, en de buurvrouwen zien het zelfs zo alsof zij een kind gekregen zou hebben. Haar situatie is niet langer ‘leeg’,
maar gevuld door de trouw en solidariteit van Ruth en Boaz.
En dan nog even een nawoord. Een klein geslachtsregister zoals we dat alleen maar uit Genesis
kennen, drie generaties, meer is niet nodig want we hoeven alleen maar die ene naam te horen:
David! De latere koning!
Dit gaat dus om meer dan zomaar een vrouw of een man van lang geleden, dit gaat over Gods volk en
hoe daaruit geschiedenis voortkomt. Dit geslacht, zo houtje-touwtje bij elkaar gekomen via een
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vreemdeling uit Moab, dat is nou het voorgeslacht van koning David, de stichter van de dynastie met
die grote en ook wel foute koningen, een koninklijke lijn die naar verluidt doorloopt tot op Jezus!
Maar, maar, dat kan helemaal niet. Moabieten zijn, tot het tiende geslacht, of misschien wel helemaal nooit, welkom in de tempel (zie Deuteronomium 23:3-4). Ze horen er niet bij, omdat hun voorgeslacht de Israëlieten in de woestijn niet geholpen heeft. Een oordeel over een groep, die als geheel
weggezet wordt op grond van een verhaal uit de geschiedenis. Dat deden ze toen! Doen we niet
meer tegenwoordig, maar dat deden ze toen… Gedenken is mooi, het verleden blijven eren is goed,
maar het kan ook betekenen dat je oude tegenstellingen blijft koesteren en mensen als groep blijft
uitsluiten. En hoe kan dan koning David, met een Moabitische overgrootmoeder, de geliefde koning
zijn? Dat kan helemaal niet! Als dit stel in de tijd van Ezra en Nehemia had geleefd (Ezra 9-10), dan
hadden ze volgens de grote wetsgeleerde Ezra moeten scheiden en had Ruth met haar zoon moeten
worden weggestuurd!
Zou het kunnen zijn, dat de schrijver van dit boekje Ruth met die onverwachte draai ook een protestpamfletje schrijft tegen die drastische maatregelen die Ezra invoert? Zou het kunnen zijn dat hij (of
misschien was het wel een zij!) haar volksgenoten voorhoudt, dat als we anderen uitsluiten, we ook
Gods geschiedenis in de weg kunnen lopen, dat we dan koning David waren misgelopen? Het idee is
niet van mij, maar ik zou het me heel goed kunnen voorstellen.
***
Tijd om ons af te vragen wat dit verhaal ons brengt – afgezien van een prachtig verhaal dat je raakt,
en dat is ook al wat waard. Nu is het ook nog eens zondag ‘Trinitatis’ vandaag, zondag van de Drieenige God. Hoe past dat erin? Misschien zijn er onder u die nu diep zuchten en denken: ‘Ach nee,
niet dat oude dogmatische verhaal, hoe zit met God drie-in-een, daar kom je toch niet uit’ – terwijl
een ander misschien opademt, en denkt: ‘Hé ja, laten we het nou eens over God hebben; het gaat
wel erg vaak over ons, over omgang met elkaar, over het aardse, en zo weinig over het hemelse’.
Allebei die reacties kan ik me voorstellen; en allebei kan óók een valkuil zijn: om het dogma te snel bij
het oud vuil te doen, maar ook om je te verliezen in woorden over het Hemelse, losgezongen van de
aarde.
Voor mij is Trinitatis: ‘met drie woorden over God spreken’. De Ene Naam, waaraan je je toevertrouwt, zoals Ruth dat doet: ‘Jouw God is mijn God’. Die Ene God van Israël, die bijzondere God die
zijn eer bij mensen vindt. En die een bijzondere weg met zijn volk gegaan is, die uitkomt bij die bijzondere Zoon van David – Messias, Mensenzoon – die zijn Vader op een unieke manier aan ons heeft
laten zien. Maar Die ook altijd mensen heeft geïnspireerd, aangeblazen, tot hele gewone daden van
recht en liefde en trouw. Daadkrachtige mensen, die deden wat gedaan moest, die de Naam van God
lieten klinken en ook hooghielden, waarmaakten. Die elkaar zegenden bij de Naam van de Eeuwige
maar dan niet vergaten, dat ook te doen, zoals Johannes dat ook zegt (1 Joh. 3:18) en zo concreet als
zes maten gerstemeel – zes broden bij de voedselbank, zo u wilt. Naar menselijke mogelijkheid
leefden zij God – als je dat zo kunt zeggen, als God (ook) een werkwoord is, als God niet alleen maar
is maar vooral gebeurt.
In die lijn zie ik ons, als volgelingen van de God van Israël, van Jezus van Nazaret, en van de Geest die
van hen uitgaat. Hoe dat in 2022 moet, dat is nog open, maar dat het gebeurt, her en der, dat zie ik
en dat weet ik zeker. Zolang dat zo is, is het zinvol deze verhalen te blijven vertellen en ons erdoor te
laten inspireren.
Amen.
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