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Gemeente van Christus, 
Zondag Trinitatis, een kerkelijke feestdag met een wat mysterieuze inhoud. De ene God in drieën – 
vader, zoon en heilige geest – het lijkt een onbegrijpelijk leerstuk, en dat is het ook, maar het bergt 
een geheim in zich, het beeld van een God ‘in beweging’ altijd gericht op verbinding, nooit 
opgesloten in zichzelf.   
Ik las ergens een anekdote over carbaretier Herman Finkers, die in een van zijn shows vertelt, dat hij 
vroeger op de lagere school weinig begreep van wat de jufvrouw hem leerde over rekenen en taal. 
Totdat – zo vertelt hij – mijnheer pastoor in de klas kwam voor godsdienstles. De pastoor zei: Wij 
geloven in één God, die bestaat uit drie personen, en Maria is zijn moeder. Waarop Herman Finkers 
uitroept: ‘eindelijke iemand met wie je fatsoenlijk kunt praten!.’ Het aardige van de opmerking van 
Finkers is dat hij ergens ook de kern aanwijst, met rekenen en taal kom je niet verder, als het over de 
drieenigheid gaat, maar met mijnheer pastoor kun je fatsoenlijk praten. Het is een mysterie, waar je 
wel wat omheen kunt praten, maar dat je nooit helemaal doorgronden kunt. De oorsprong van 
trinitatis ligt dan ook niet in de kerkelijke leer maar veelmeer in de kerkelijke liturgie. In de liturgie 
zing je boven jezelf uit de lofprijzing in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zeg 
daar maar amen op. 
Opvallend is dat er bij hedendaagse theologen hernieuwe belangstelling lijkt voor Drieenigheid. God 
is één, maar ook altijd meer dan één. God is in verbinding. De Franciscaanse priester Richard Rohr, bv 
een veel gelezen theoloog uit de VS… schrijft: De energie zit niet in de precieze defenitie van de drie 
personen in de drievuldigheid, maar in de releatie tussen de Drie. In de liefdevolle relatie tussen hen. 
Op oude iconen is dat mysterieus verbeeld, en zie je de beweging, God is op onderlinge 
communicatie en verbinding gericht. God is allen in relatie te denken. Zoals ook mensen alleen 
relationeel te denken zijn. Geen mens kan alleen bestaan.  
En zo gaat ook dat verhaal van Ruth leven. Ook daar het over het relationele, de verbindingen, de 
verantwoordelijkheden, de keuzes, wie lost in voor wie? Op welke wijze krijgt de bevrijding van 
Pasen gestalte in het gewone leven? 
Voor de weduwe Noomi en haar schoondochter Ruth ook weduwe heeft het leven weinig tot niets 
meer in petto en toch vertelt dit verhaal over de mogelijkheid van loyaliteit en verbondenheid opdat 
de toekomst zich opent.  Het feit dat leven kan verzanden, het feit dat leven eindig is, het feit dat de 
geschiedenis zich telkens weer lijkt te herhalen  ….. betekent nog niet dat mensen niet de 
mogelijkheid hebben om zich net als Ruth te engageren en loyaliteiten aan te gaan. De hunkering van 
Ruth en Naomi om in het verzande leven weer toekomst te vinden, om - zoals de tekst zegt - ‘om rust 
te vinden’ die hunkering heeft alles te maken met de Heilige Adem van Pinksteren. Het is die 
hunkering die wij in dit huis vieren, de hunkering naar gemeenschap, naar verbondenheid, naar rust 
vinden, naar er mogen zijn, zonder jezelf overeind te moeten houden.  
Al die prachtige, enthousiaste, grote woorden; komen bij elkaar in de ontmoeting van Ruth en Boaz ’s 
nachts op de dorsvloer. Het is een gewaagd plan van Noomi,  ‘Mijn dochter zou ik voor u geen rust 
zoeken opdat het U wel ga?’ Het plan speelt op de dorsvloer in een zwoele nacht, waar Boaz in 
opperbeste stemming vanwege zijn oogst …. de nacht doorbrengt en waar Ruth op haar paasbest en 
met lekker ruikje naar toe sluipt. Ik hoop dat u de sensualiteit van dit verhaal aanvoelt, ik hoop dat u 
iets van de hunkering en de prikkeling kunt voelen, het staat er misschien allemaal wat stijfjes maar 
hier wordt niets anders bedoeld als een heel sensuele ontmoeting, dit is het spel van de liefde dat 
hier wordt gespeeld, heel gewoon en heel bijzonder. En de vraag is, zal de hunkering worden vervuld,  
zal de hunkering worden bevredigd? Boaz schrikt wakker, hij ontwaakt, letterlijk en figuurlijk, de 
hunkering, de Geest raakt hem aan, een vrouw aan zijn voeteneind een ander in al haar 
kwetsbaarheid komt zijn leven binnen, dit is niet meer af te doen met een handvol graan of een met 
acceptgirootje, hier gaat het om echte ontmoeting.  
En let op wat er wordt gezegd, er wordt een beslissend woord gebruikt: ‘Ik ben Ruth, spreid uw 
vleugel uit, gij zijt de losser’.  Jij bent de losser, jij bent degene die mij kan verlossen en zo ben ik 
degene die jou verlost. En verlossen heeft alles te maken met verlossing, met verloskundige zijn, met 



nieuw geboren worden. Het wordt prachtig verteld en eigenlijk doet elke preek dit verhaal tekort, de 
hunkering van Naomi en Ruth, slaat over op Boaz, het is een soort heilige onrust …opzoek naar rust.  
Naomi heeft het door: deze man zal niet rusten voordat hij vandaag deze zaak tot een einde heeft 
gebracht.  
Aangeraakt worden door de hunkering naar leven, naar er mogen zijn, zoals je bent met alles wat je 
met je meedraagt, met al je boze dromen en je blijde vooruitzichten, geraakt door de hunkering,  
je kunt het niet meer los laten, het laat jou niet meer los, de aanwezigheid van de Eeuwige onze God  
laat je niet meer los, en jou adem is zijn adem en zijn adem wordt jou adem. Het is leven vanuit 
opmerkzaamheid en soms met gewaagde plannen, het is grenzen doorbreken en nieuwe stappen 
zetten en tegelijk is het een kwetsbare verwachting. Blijf stil afwachten mijn dochter totdat gij 
verneemt hoe de zaak uitvalt. Kwetsbare verwachting, het is een verwachting, een hunkering, 
een toenadering tot de ander, en tegelijk is het kwetsbaar en o zo kostbaar. In dit perspectief leeft de 
gemeente van Christus, uiterst kwetsbaar en vol vitaliteit, alles verwachtend, open voor de 
ontmoeting met elkaar en de verborgen omgang met God. Dit is voorbij de taal en het rekenen 
het is een bevrijdend verhaal gevierd in de liturgie dat ons draagt. 
Ik probeer nog een keer te luisteren en mij in te leven in het verhaal van Noomi.  
Vroeger, zegt ze, vroeger geloofde ik dat God in alles wel zou voorzien, ik geloofde hartstochtelijk in 
Hem, de goede God zou wel zorgen. Maar toen wij voor de honger op de vlucht moesten, toen ik 
mijn man en zonen verloor in dat vreemde land, ja, toen voelde ik me ook door God verlaten. Ik wist 
ineens niet meer of God wel zo goed was en ik geloofde al helemaal niet meer dat Hij wel zou zorgen.  
Ik voelde me zo door God en iedereen in de steek gelaten, het was zo erg dat ik Ruth niet eens 
opmerkte. Ik kon niet meer geloven in een God die alles in banen leidt, ik kon het niet omdat mijn 
leven zo volstrekt mislukt leek, en ik bleef zitten met duizenden bittere vragen. Achteraf zeg ik, dat 
mijn verbittering ook mijn geloof bitter heeft gemaakt. En nu denk ik: waarom heb ik Ruth niet 
gezien, die er wel was? Ik dacht wel ‘waar is God nu?’ maar Ruth zag ik niet. God is voor mij veelmeer 
een ‘metgezel’ geworden, iemand die met je mee op weg gaat. Maar daarvoor moet je natuurlijk wel  
zelf op weg gaan, anders kan hij niet meegaan. Dat heb ik van Ruth geleerd, zij ging met mij mee op 
weg, zelfs daar waar geen weg was. Van je eigen kinderen en van je schoondochter kun je leren, zelfs 
van een moabitische. Of misschien moet je zeggen juist van een vreemde kun je leren. Ik heb geleerd  
dat God met ons een weg van dagen gaat, als een obed, een dienaar nabij. 
 
En ik … ik zwijg in verwondering, hoe kostbaar is dit kwetsbare levensverhaal. 
Een vonk van heiligheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
Amen  
   


