
Pinksterzondag 5 juni 2022 in het Kruispunt 
   
 
 
 
lezing oude testament (lector)  Ruth 2 
Ruth 2 

2   1 Nu was Naomi van de kant van haar echtgenoot Elimelech verwant aan een moedig 
en invloedrijk man, die Boaz heette. 2 Ruth, de Moabitische, zei tegen Naomi: ‘Ik wil 
graag naar het land gaan om aren te lezen bij iemand die mij goedgezind is.’ Naomi 
antwoordde: ‘Doe dat maar, mijn dochter.’ 3 Ze ging dus naar het land om aren te lezen, 
achter de maaiers aan. Bij toeval kwam ze op de akker van Boaz, het familielid van 
Elimelech. 4 Na enige tijd kwam Boaz zelf eraan, uit Betlehem. ‘De HEER zij met jullie,’ 
groette hij de maaiers. ‘De HEER zegene u,’ groetten zij terug. 5 Boaz vroeg de voorman 
van zijn maaiers: ‘Bij wie hoort die jonge vrouw daar?’ 6 De man antwoordde: ‘Dat is de 
Moabitische vrouw die met Naomi mee teruggekomen is. 7 Toen ze hier aankwam zei ze: 
“Ik zou graag achter de maaiers aan willen gaan om aren te lezen bij de schoven,” en nu 
is ze hier al de hele dag, vanaf de vroege ochtend - ze heeft maar even gezeten.’ 8 Daarop 
zei Boaz tegen Ruth: ‘Luister goed, mijn dochter. Je moet niet naar een andere akker 
gaan om aren te lezen; ga hier niet weg, maar blijf dicht bij de vrouwen die voor mij 
werken. 9 Volg ze op de voet en houd je ogen gericht op het veld waar gemaaid wordt. Ik 
zal mijn mannen zeggen je niet lastig te vallen. Als je dorst hebt, ga dan naar de kruiken 
en drink van het water dat ze daar scheppen.’ 10 Ze knielde, boog diep voorover en zei: 
‘Waarom bent u zo vriendelijk voor mij? U behandelt mij goed, terwijl ik toch maar een 
vreemdeling ben.’ 11 Boaz antwoordde: ‘Meer dan eens is mij verteld over alles wat je 
voor je schoonmoeder hebt gedaan na de dood van je man: dat je je vader en moeder en 
je geboorteland hebt verlaten en naar een volk bent gegaan dat je volkomen onbekend 
was. 12 Moge de HEER je daarvoor rijkelijk belonen - de HEER, de God van Israël, onder 
wiens vleugels je bent komen schuilen.’ 13 ‘U bent goed voor mij, heer,’ zei ze. ‘U biedt 
me troost en spreekt me moed in, terwijl ik niet eens bij u in dienst ben.’ 14 Toen het 
etenstijd was zei Boaz tegen haar: ‘Kom maar hier en neem een stuk brood en doop het 
in de wijn.’ Ze ging naast de maaiers zitten, en hij gaf haar geroosterd graan. Ze at tot ze 
genoeg had en ze hield zelfs nog over. 15 Toen ze weer opstond om te gaan werken, gaf 
Boaz zijn mannen de volgende opdracht: ‘Laat haar ook tussen de schoven aren lezen, 
zeg daar niets van. 16 Integendeel, jullie moeten juist wat halmen voor haar uit de 
bundels trekken en die laten liggen, zodat zij ze op kan rapen. Verwijt haar dus niets.’ 17 
Zij werkte tot de avond op het veld en sloeg de korrels uit de aren die ze geraapt had. 
Het was ongeveer een efa gerst. 18 Ze pakte het op en ging terug naar de stad. Toen 
Naomi zag hoeveel ze verzameld had, en toen Ruth haar ook nog gaf wat ze van het 
middagmaal had overgehouden, 19 riep ze uit: ‘Waar heb jij vandaag aren gelezen, waar 
heb je gewerkt? Gezegend de man die jou zo goed heeft behandeld!’ Ruth vertelde haar 
schoonmoeder dat de man bij wie ze die dag gewerkt had, Boaz heette. 20 Toen zei 
Naomi tegen haar schoondochter: ‘Moge de HEER hem zegenen, want hij heeft trouw 
bewezen aan de levenden en aan de doden.’ En ze vervolgde: ‘Hij is een naaste verwant 
van ons en kan daarom zijn rechten als losser laten gelden.’ 21 Ruth, de Moabitische, zei: 
‘Hij heeft ook nog tegen me gezegd dat ik bij zijn maaiers moest blijven totdat zijn hele 
oogst is binnengehaald.’ 22 ‘Het is goed dat je optrekt met de vrouwen op zijn land, mijn 
dochter,’ zei Naomi tegen Ruth, ‘want dan zal niemand je op een ander veld lastig 



kunnen vallen.’ 23 Ze bleef dus aren lezen bij de vrouwen die voor Boaz werkten, tot het 
einde van de gerste- en de tarweoogst. Al die tijd woonde ze bij haar schoonmoeder.  
 
lied Liedboek 838, 1.2.   O grote God die liefde zijt… 
 
lezing epistel (lector) Handelingen 2, 1-13 
Handelingen 2, 1-13 

2   1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling 
klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich 
bevonden geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als 
vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4 en allen werden 
vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, 
zoals hun door de Geest werd ingegeven. 5 In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, 
die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. 6 Toen het geluid weerklonk, dromden ze 
samen en ze raakten geheel in verwarring doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde 
spreken. 7 Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal 
Galileeërs die daar spreken? 8 Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen 
moedertaal horen? 9 Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en 
Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10 Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving 
van Cyrene in Libië, inwoners van Rome die zich hier gevestigd hebben, 11 en ook 
mensen uit Kreta en Arabië, zowel Joden als proselieten - wij allen horen hen in onze 
eigen taal spreken over Gods grote daden.’ 12 Verbijsterd en geheel van hun stuk 
gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ 13 Maar sommigen 
zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’ 
 
lied Liedboek 687   Wij leven van de wind 
 
lezing evangelie (lector) Johannes 20, 19-23 
Johannes 20, 19-23 

19 Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; uit angst 
voor de Joden hadden ze de deuren op slot gedaan. Jezus kwam in hun midden staan en 
zei: ‘Vrede zij met jullie!’ 20 Na deze woorden toonde Hij hun zijn handen en zijn zij. De 
leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. 21 Nog eens zei Jezus: ‘Vrede zij met jullie! 
Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.’ 22 Na deze woorden blies Hij 
over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. 23 Als jullie iemands zonden vergeven, 
dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’  
 
lied Liedboek 681   Veni sancte spiritus    (3x) 
 
uitleg en overweging 
 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

---binnenin--- 

 

Met Pinksteren hangt er altijd de kleur rood in de kerk.  

 

Dat is natuurlijk vanwege het vuur  

dat ons aansteekt en bezielt.  



 

Maar de kleur rood is ook de kleur van het hart.  

Als wij een hart tekenen en inkleuren  

krijgt het altijd de kleur rood.  

 

Het hart, dat is je binnenste.  

Daar wordt alles aangestuurd.  

 

In de Bijbel is het hart de plek waar je beslissingen neemt,  

waar je kiest hoe je leven wil.  

Het is niet zo gek om met Pinksteren aan je hart te denken,  

want de betekenis van Pinksteren is:  

het zit nu in je. Het zit van binnen.  

De geest van God - die heb je in je. 

 

Wat we lezen over de Geest vanmorgen is heel verschillend.  

 

Bij Lucas, in Handelingen,  

gebeurt het allemaal in het openbaar,  

dat mensen aangeraakt worden.  

Bij Johannes is het binnenskamers, bijna intiem.  

 

Maar beide teksten zeggen: je bent nu een gezondene.  

Je kunt het doen, je kunt het verschil maken.  

Je hebt het in je.  

 

De Geest van God is nu niet meer gebonden  

aan de persoon van Jezus.  

 

Het verhaal van Jezus wordt nu door mensen gedaan.  

Mensen van Pinksteren.  

Mensen met geestkracht van binnen. 

 

Een mens met geestkracht in zich is ook Boaz.  

 

In het tweede hoofdstuk van het boek Ruth  

valt zijn naam voor het eerst.  

 

Boaz. Als je zijn naam vertaalt dan krijg je:  

"in hem is kracht".  

Een moedige en verstandige man dus,  

die verantwoordelijkheid heeft en ook neemt.  

 

Die de geboden doet naar de letter en naar de geest,  

zoals we zullen zien. 

 

 



---wekenfeest--- 

 

Er is een directe verbinding tussen Pinksteren en het boek Ruth.  

 

Al die mensen in Jeruzalem waren gekomen voor een feest,  

het wekenfeest.  

 

Op het wekenfeest wordt er in de synagoge  

het boek Ruth gelezen, en dat is de reden  

dat we dat ook nu met Pinksteren doen.  

 

Een oogstfeest was het van oorsprong.  

We hebben net gehoord:  

Ruth komt aan in Betlehem  

aan het begin van de gersteoogst.  

 

Het wekenfeest werd gaandeweg ook een feest  

om te denken aan de gave van  

de geboden op de berg.  

 

Want die waren ook gezaaid mhoo  

een heilzame oogst, een goede samenleving.  

Ook hier gepaard met wind en vuur.  

 

De geboden als grootste geschenk van God aan de mensen.  

Dat je weet wat goed is.  

 

Er is een joodse traditie die inhoudt dat de jonge mannen  

op de avond en de nacht voor het wekenfeest  

de hele nacht doorgaan  

met het bestuderen van de Thora.  

Daarbij een hapje en een drankje want het is feest.  

En zoals dat gaat, de volgende ochtend  

zijn sommigen wel heel erg vrolijk;  

dat is de achtergrond van het verwijt in Handelingen 2:  

Ze zullen wel dronken zijn. 

 

 

---toeval--- 

 

Ruth komt aan in Betlehem  

aan het begin van de gersteoogst.  

Ze is haar schoonmoeder Naomi gevolgd  

en niet meer van haar zijde geweken.  

 

Een weduwe en haar schoondochter met migratieachtergrond,  

uit een ronduit vijandig land, Moab.  



 

Je moet je afvragen:  

hoe kan er nou toekomst zijn voor  

deze twee berooide vrouwen? 

 

En dan gebeuren er een aantal wonderbaarlijke dingen  

tussen het begin en het eind van dit hoofdstuk  

- te mooi om waar te zijn eigenlijk.  

 

Laat Ruth nou uitgerekend op het veld van deze  

Boaz terechtkomen, die nog familie  

van haar overleden echtgenoot is  

en die dus verantwoordelijkheid heeft.  

 

Er zijn veel mensen die het dan niet kunnen laten  

om de leiding van God in de gebeurtenissen  

te benadrukken.  

Wat heeft hij de dingen mooi samen laten vallen! 

 

°°° 

Maar het boek Ruth vertelt niet:  

"En God leidde haar naar het land van Boaz ...".  

Er staat heel gewoon:  

"toevallig kwam Ruth op het veld van Boaz aan...". 

 

Het boek Ruth is voorzichtig met het aanwijzen  

van het handelen van God in het gebeuren.  

Veel voorzichtiger dan veel mensen die het lezen.  

 

Als het Gods leiding is dat Ruth bij Boaz terechtkomt  

- dan rijzen er ook vragen namelijk.  

 

Want waar was Gods leiding dan in het vorige hoofdstuk?  

 

Toen Elimelech en Naomi weg moesten,  

toen Elimelech stierf en Naomi  

geen toekomst meer had?  

En toen Machlon en Chiljon er ineens ook  

niet meer mochten zijn?  

 

Begint de leiding van God in het leven van Naomi en Ruth  

pas nu, in hoofdstuk 2?  

 

 

Als onaangeroerde buitenstaander kun je dat makkelijk doen:  

de leiding van God daar laten beginnen  

waar het mooi past  



- maar dat is wel onbarmhartig, want je laat  

net dat gedeelte weg waar Naomi  

die leiding juist niet zag.  

 

Dat gedeelte wat haar er toe bracht om te zeggen:  

ik ben niet Naomi "liefelijke"  

ik ben Mara "bitterheid"  

“De hand van de Heer is tegen mij! “ 

 

Ik vind het fijn aan dit boek dat het de hand van God  

in de gebeurtenissen niet aanwijst.  

 

De hand van God in de gang van zaken  

kunnen wij meestal niet aanwijzen.  

 

Wie denkt de hand van God in het gebeuren  

te kunnen herkennen is meestal  

gedistantieerd toeschouwer of  

ziet maar een heel klein stuk.  

 

°°° 

Het boek Ruth wil de aanwezigheid van God  

bij de mensen wel laten zien, 

maar niet door de ontwikkelingen aan  

de hand van God toe te schrijven of  

op een of andere manier heilig te verklaren, 

maar door mensen te laten zien die geestkracht in zich hebben.  

 

Mensen met een rood hart.  

Die de bedoelingen van God in zich hebben.  

Pinkster-mensen.  

Zoals Boaz.  

 

 

---regels--- 

 

De sociale regels waren goed in Israel.  

 

God is eigenaar van de grond en laat groeien,  

het land is nooit van jezelf,  

je bent geen eigenaar maar rentmeester.  

En dat heeft consekwenties:  

bij de oogst moesten de hoeken van het veld  

blijven staan voor de armen.  

En die mochten oogsten wat de werkers lieten liggen.  

na te lezen in Lev 19.  

 



De armen moeten ook kunnen eten.  

Het mee-oogsten mogelijk maken  

is voor de boer een plicht,  

en voor de arme een recht.  

Niet een gunst die de een geeft en de ander krijgt. 

 

 

Ruth heeft daar recht op.  

De regels zijn goed.  

 

Zij hoeft zich niet te vernederen tot ontvanger van hulp,  

maar mag mee-oogsten. 

 

De regels zijn goed maar de praktijk is vaak weerbarstig.  

Het is maar afwachten of ze genoeg laten liggen.  

Je laat wel inkomsten liggen. 

 

Bovendien: naar de regels te moeten handelen  

is vernederend. 

Ruth moet laten zien dat ze arm is  

- en op hulp aangewezen. 

 

Ruth heeft daar als Moabitische waarschijnlijk geen verstand van  

tenzij het haar is uitgelegd,  

en ziet de sociaal voelende kant van Boaz. 

 

 

---Boaz--- 

 

Moab was het buurvolk van Israel  

dat de elementaire regels  

van de gastvrijheid had geschonden, 

ze hadden geen brood en water over voor Israel  

toen het volk dat nodig had. 

 

Moab heeft geen vinger uitgestoken  

toen Israel hulp nodig had - 

waarom zou Boas - een man van stand in Israel -  

deze moabitische vrouw helpen? 

 

Maar zo denkt hij niet.  

Hij is een man die verantwoordelijkheid neemt,  

die de geboden doet.  

 

Maar hij doet meer.  

Hij onderkent de kwetsbaarheid en het gekrenkte eergevoel  

van wie in nood is, en hij zorgt er voor  



dat Ruth niet gedegradeerd wordt  

tot ontvanger van hulp.  

 

Hij is fijngevoelig genoeg om  

het zelfrespect van Ruth intakt te laten,  

haar te laten doen waar ze recht op heeft.  

 

Hij helpt zonder haar te vernederen, 

want wie hulpeloos is is dubbel kwetsbaar,  

helpers moeten fijngevoelig zijn.  

 

Boaz kan gelukkig mensen zien in hun behoeften.  

Zonder vlaggetjes erbij. 

… 

 

Naar de letter en naar de geest  

- Geest ! -  

past Boaz de regels van de tora toe.  

 

Ruimhartig.  

 

°°°°° 

En zo treffen twee mensen op elkaar  

die hart hebben en niet opgeslokt zijn  

door effectiviteit en voordeel.  

 

Ruth een vrouw die niet heeft gekozen  

voor de grootste zekerheid  

(dan had ze beter in Moab kunnen blijven)  

en Boaz die niet bezeten is door behalen  

van het hoogstmogelijk rendement,  

maar zijn hart laat spreken.  

 

Dus als je nu de vraag van het begin van hst 2 herhaalt:  

 

Zal er toekomst zijn voor deze twee berooide  

alleengelaten vrouwen?  

 

Dan krijg je nu het idee: ja, er zal toekomst zijn,  

het is niet makkelijk,  

maar er is hoop voor hen.  

 

En misschien wel omdat God de dingen zo laat lopen,  

maar vooral omdat er mensen zijn  

die een heilzame rol spelen,  

mensen met geestkracht.  

 



Die Gods bedoelingen in hun hart hebben.  

 

De omstandigheden zijn donker  

maar de mensen zijn lichtpunten. 

 

 

 

---vreemdeling--- 

 

Ruth - een vreemdelinge - wordt bij de gersteoogst betrokken.  

 

De God van Israel 

die zij niet kent 

krijgt voor haar een gezicht  

door wat mensen met geestkracht  

aan haar doen.  

 

Net als de vreemdelingen in Jeruzalem bij het wekenfeest  

komen ze de heilzame invloed  

van de God van Israel tegen.  

 

De grenzen tussen vreemd en eigen gaan vervagen.  

Meer nog: de vreemdelingen zijn nodig,  

anders komt het niet goed.  

 

Ruth heeft een plaats in de stamboom  

die leidt naar koning David.  

 

En het goede dat mensen doen brengt goeds teweeg.  

Die helzame Geest van God is aanstekelijk  

en breidt zich uit.  

 

Wat Ruth mee naar huis brengt aan opbrengst van de oogst  

- dat verandert Naomi in haar verbittering.  

 

Ook in haar gaat het weer oplichten  

na zoveel leed en ellende.  

 

Het doen van gerechtigheid, het laten spreken van je hart  

haalt een mens uit de verbittering en  

doet de hoop weer leven  

- ze is niet meer verbitterd, ze ontplooit zelfs weer initiatieven  

en geeft Ruth advies hoe te handelen  

in de omgang met Boaz.  

 

En ook dat heeft weer met goede regels in Israel te maken  

zoals we komende week zullen zien. 



 

Gerechtigheid doen, geestkracht hebben, je rode hart laten spreken,  

haalt mensen uit de lethargie en 

doet een mens weer hopen,  

 

zodat zelfs mensen als Naomi,  

die alles verloren hebben en geen toekomst meer  

en mara, verbittering, op hun leven hebben staan,  

 

niet het mooie commentaar van buitenstaanders moeten horen  

maar weer zelf van "Gods trouw" kunnen spreken. 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 
 
stilte 
 
lied Liedboek 686   De Geest des Heren heeft... 
 
 


