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Gemeente van Christus, 
Volgens het Pinksterverhaal in het boek Handelingen heeft de nederdaling van de heilige Geest op de 
‘vijftigste dag’ plaats gevonden. Daarmee wordt de vijftigste dag na Pesach bedoeld, het Wekenfeest.  
In de tijd dat de tempel van Jeruzalem nog bestond was het Wekenfeest de dag waarop de 1e twee 
schoven van de tarwe oogst werden geofferd. Dus Pinksteren het feest van de Geest, feest van de 
vrije kerken, van Opwekkingsfestivals, spannend, opzwepend, opwekkend … en dan die nuchtere 
mededeling , het was op de 50e dag, op het Wekenfeest. En dat is een heilzame constatering, ik gun 
iedereen zijn spirituele opwekking, maar op Pinksteren gaat het om een heel speciale Geest. 
Pentekoste, de 50e dag, het Wekenfeest waarop de gave wordt gevierd …van de oogst en vooral de 
gave van Torah, van woorden van leven. Dat is de bedding van het christelijke Pinksterfeest. 
Op Pinksteren gaat het om het landen van het bevrijdende verhaal van Pasen in het gewone leven, 
waar wij armen van geest zijn, waar wij onze weg zoeken. Pinksteren blijft het feest van de armen 
van Geest niet het feest van de bezitters, maar het feest van de ontvangers.  
In Joodse traditie is de novelle van Ruth een van de vijf feestrollen en Ruth wordt gelezen op het 
Wekenfeest. Heel die Pinksterbeweging,een hevige windvlaag, vuur en vlam, verwarring, ze waren 
buiten zichelf van verbazing, een wonderbaarlijke directe communicatie …… heel dat feest van 
volheid en vervulling …krijgt taal, krijgt handen en voeten in het eenvoudige verhaal van Ruth, een 
Moabitisch meisje. Een verhaal uit het gewone leven, over liefde, over rouw, over brood en over 
honger, over vluchten en over thuiskomen. Een heel aards verhaal. 
Ik hoorde afgelopen week iemand zeggen, ze had veel meegemaakt en het was nu tijd om te 
verwerken en om te herstellen  …. ze zei ..ik vond mijzelf terug in de tuin met letterlijk mijn handen in 
de aarde. Daar gaat het altijd om, om het gewone aardse levendat ook zo buitengewoon bijzonder is. 
Ruth, een vreemdelinge, een moabitische, ze komt uit een vijandig land, ze is weduwe geworden, ze 
heeft geen kinderen, ze is naar Bethlehem –broodhuis – gekomen ze is mee met haar schoonmoeder 
Noömi ook weduwe en moeder van twee overleden zonen.  Zo staat de vlag ervoor, …. 
allerbelabbertst. Mijn naam dekt niet meer de lading van mijn leven. noem mij Mara, zegt Noömi, de 
bittere, het leven is bitter. De camera van het verhaal zwenkt naar iemand die in alle opzichten het 
tegenbeeld is. Boaz wordt geïntroduceerd als een bijzonder kloeke man, Gayiel – kloek – het 
hebreeuwse woord zegt iets over zijn verschijning: een sterke, machtige, vermogende, forse man, 
een sterke persoonlijkheid. De schrijver van het verhaal suggereert metteen een verre familierelatie 
tussen Boaz en Noömi, en het verhaal werkt toe naar de ontmoeting, tussen de bittere en de kloeke. 
Voortdurend bewegen de mensen zich in het allereenvoudigste, ergens tussen honger en liefde.  
Zo worden wij voluit mensen.  
En Ruth de Moabitische zei tot Noömi: Laat ik gaan naar het veld en van de aren lezen achter hem in 
wiens ogen ik genade vind. ‘Ga mijn dochter’, zegt Noömi. Ruth gaat naar het veld, achter de 
maaiers, en - zo vertelt het verhaal -, ze trof het zo, het stuk veld was van Boaz.Wat een toeval, ‘ze 
trof het zo’. Een wonderlijke samenloop van omstandigheden. Toeval niet zozeer als een speling van 
het lot, of van de voorzienigheid, maar meer als een wonderlijk ontvangen, het valt Ruth toe. Niet 
dat ze hierin volledig passief is, nee, het is een uiterst actief ontvangen. Ruth, een buitenlandse 
tussen moed en deemoed. Ze heeft de moed het veld in te gaan, achter de maaiers aan, aren lezen,  
ze verzamelt, ze zeult, ze eet mee, ze is ondernemend, ze is bijna vermoeiend actief, maar naast haar 
moed is er ook deemoed, naast het actieve is er ook een soort passiviteit, dat is niet helemaal het 
goede woord, het is meer een besef van afhankelijkheid. Waarom vind ik genade in uw ogen, als u 
mij als bekende aanziet, hoewel ik een onbekende ben. Ruth doet haar best, zeker, maar ze is zich er 
tegelijk zeer van bewust, dat ze zonder dat iemand haar opmerkt, niet verder kan. Ze kan niet zonder 
gastvrijheid.  
We haden afgelopen maandag een mooie avond hier in de Bergkerk, over gastvijheid. Gastvrijheid – 
zo schrijft journalist Chris Keulemans, die bij ons gast was – -gastvrijheid is antwoord geven op een 
vraag, ook als die nog niet gesteld is. -En thuis is een tafel, een bed en bezoek. Waar je gasten 



ontvangt is thuis. Zodra het bezoek over de drempel stapt vouwt de kamer zich open.  Heiliger kan 
niet.  
Zo ontvangt Ruth gastvrijheid. Ze kan geen recht doen gelden, ze kan geen geluk afdwingen,  het is 
een actief wachten en verwachten, tussen moed en deemoed, tussen doen en hopen.  Dit raakt aan 
de morele waarden van een samenleving. De mens is meer dan alleen een calculerende burger, 
meer dan recht laten gelden en kansen pakken…brutalen hebben de halve wereld …zo luidt het 
spreekwoord…maar het is maar een halve wereld …en wat voor een wereld … altijd vechten voor die 
andere helft …er is ook: gaan en wachten, moed en deemoed, veranderen en verduren, doen en 
hopen op genade .. er is ook: leven op hoop van zegen.  
Ruth laat iets zien van een heilzame levenshouding,het is als leven met een geloofsgeheim, met een 
dubbele levensrealiteit, je bent iemand, je hebt je macht en je mogelijkheden en je eigen kunne ….  
maar uiteindelijk ben je afhankelijk van een ander, van iemand die om je geeft, van iemand die je iets 
gunt, van gastvrijheid.Boaz geeft aan de ontmoeting zelfs een religieuze duiding, door een Psalm te 
citeren: “Je bent komen schuilen onder de vleugels van de Here God van Israël”. Natuurlijk is dat niet 
het enige dat er aan de hand is tussen Ruth en Boaz, het verhaal heeft ook een sterk erotische 
ondertoon, daar horen we in het volgende hoofdstuk meer over. Boaz heeft een oogje op Ruth.  
Het genade vinden in elkaars ogen en verliefd zijn heeft alles met elkaar te maken. Ruth zet zichzelf 
op het spel in liefde herkent te worden door Boaz. Ik heb je op adelaarsvleugels gedragen, zo klinkt 
een vreemde stem. Iemand heeft jou weggedragen uit de benauwdheid om je in de beschermende 
geborgenheid van de liefde te brengen. Dat is de weg waarop je gezet bent. Er is een draagkracht. 
Niet zozeer in jezelf maar in hem die jou zijn geliefde noemt. En die draagkracht heeft maar één doel.  
Dat je zelf leert vliegen als een vrij mens. Je wordt gedragen tot veerkrachtigheid. Als je weet dat je 
niet het eigendom bent van de slavendrijvers en de slavenmoraal, maar van hem die jou heeft 
bevrijd. Daarbij blijven. Dan leer je leven als een getroost mens die geest blaast ons aan op de wegen 
en kruispunten van ons leven verbonden met de mensen die ons zijn voorgegaan, met de mensen 
met wie wij samenleven met de mensen die na ons komen, te midden van te goed en te kort, als 
mensen die kunnen ontvangen, mensen die iets verwachten die ergens op vertrouwen.   
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest 
Amen 
 
 
 


