
zondag 12 juni 2022 in het Kruispunt 
 
 
 
 
 
lezing oude testament (lector)  Ruth 3 
Ruth 3 

3   1 Op een dag zei Naomi, haar schoonmoeder: ‘Mijn dochter, zal ik niet een thuis voor 
je zoeken waar het je goed zal gaan? 2 Boaz, bij wie je gewerkt hebt, is zoals je weet 
familie van ons. Vanavond zal hij op de dorsvloer gerst wannen. 3 Baad je, wrijf je in met 
olie, kleed je aan en ga naar de dorsvloer. Zorg dat hij je niet ziet voordat hij klaar is met 
eten en drinken. 4 Als hij gaat slapen moet je goed opletten waar hij zich neerlegt, en dan 
moet je naar hem toe gaan, de deken aan zijn voeteneinde terugslaan en daar gaan 
liggen. Hij zal je dan wel vertellen wat je moet doen.’ 5 Ruth antwoordde: ‘Ik zal doen 
wat u mij zegt.’ 6 Ze ging naar de dorsvloer en deed precies wat haar schoonmoeder 
haar had opgedragen. 7 Boaz at en dronk, voelde zich voldaan, en legde zich te slapen 
tegen een hoop gerst. Toen kwam Ruth stilletjes naar hem toe, sloeg de deken aan zijn 
voeteneinde terug en ging liggen. 8 Midden in de nacht schrok hij wakker, draaide zich 
om en zag een vrouw aan zijn voeteneinde liggen. 9 ‘Wie ben jij?’ vroeg hij. ‘Ik ben het, 
heer, Ruth,’ zei ze. ‘Laat mij bij u schuilen, want u kunt voor ons als losser optreden.’ 10 
‘Moge de HEER je zegenen, mijn dochter,’ zei hij. ‘Dit getuigt van nog meer trouw dan 
wat je voorheen al hebt gedaan. Je hebt niet omgekeken naar jongere mannen, arm of 
rijk. 11 Daarom, mijn dochter, wees niet bang. Ik zal doen wat je van me vraagt; iedereen 
in de stad weet immers dat je een moedige vrouw bent. 12 Maar al is het waar dat ik 
jullie kan helpen, er is nog iemand anders voor wie dat geldt, en hij staat dichter bij jullie 
dan ik. 13 Blijf vannacht hier. Als morgenochtend blijkt dat die man als losser wil 
optreden is het goed, maar als hij dat niet wil, dan doe ik het, zo waar de HEER leeft. Blijf 
hier nu maar liggen, tot het ochtend wordt.’ 14 En zij bleef tot de ochtend aan zijn 
voeteneinde liggen. Voordat het zo licht werd dat men iemand herkennen kon, stond ze 
op, want hij wilde niet dat bekend werd dat ze op de dorsvloer was geweest. 15 Hij zei: 
‘Pak je omslagdoek en houd hem open.’ Dat deed ze, en hij goot er zes maten gerst in en 
hielp haar dit alles op te tillen. Daarna ging hij naar de stad. 16 Zij ging naar haar 
schoonmoeder, die haar vroeg hoe het haar was vergaan. Ruth vertelde haar wat Boaz 
voor haar gedaan had. 17 ‘Deze zes maten gerst heeft hij me gegeven, “want,” zei hij, “je 
moet niet met lege handen bij je schoonmoeder aankomen.”’ 18 Daarop zei Naomi: ‘Blijf 
hier dan maar rustig wachten tot je weet hoe het afloopt, mijn dochter, want ik weet 
zeker dat deze man niet zal rusten voordat hij de zaak geregeld heeft.’ 
 
lied Liedboek 419   Wonen overal… 
 
lezing nieuwe testament (lector) Johannes 3, 1-16 
Johannes 3, 1-16 

3   1 Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus. 2 Hij 
kwam in de nacht naar Jezus toe. ‘Rabbi,’ zei hij, ‘wij weten dat U een leraar bent die van 
God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de tekenen verrichten die U 
verricht.’ 3 Jezus zei: ‘Werkelijk, Ik verzeker u, alleen wie opnieuw wordt geboren, kan 
het koninkrijk van God zien.’ 4 ‘Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?’ vroeg 
Nikodemus. ‘Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot in gaan en weer 
geboren worden?’ 5 Jezus antwoordde: ‘Werkelijk, Ik verzeker u, niemand kan het 



koninkrijk van God binnengaan tenzij hij geboren wordt uit water en Geest. 6 Wat 
geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. 7 Wees 
niet verbaasd dat Ik zei dat jullie opnieuw geboren moeten worden. 8 De wind waait 
waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar 
hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.’ 9 ‘Maar hoe kan 
dat?’ vroeg Nikodemus. 10 ‘Begrijpt u dit niet,’ zei Jezus, ‘terwijl u een leraar van Israël 
bent? 11 Werkelijk, Ik verzeker u, wij spreken over wat we weten en we getuigen van 
wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet. 12 Wanneer jullie Me 
niet geloven als Ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie Me dan geloven als Ik 
over hemelse dingen spreek? 13 Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel 
behalve degene die uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon? 14 De Mensenzoon 
moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhooggeheven heeft, 
15 opdat iedereen die gelooft, in Hem eeuwig leven heeft. 16 Want God had de wereld zo 
lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet 
verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.  
 
lied  Liedboek 834   Vernieuw gij mij... 
 
uitleg en overweging 
 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

---volheid--- 

 

De zondag na Pinksteren, zondag Trinitatis, drie-eenheid.  

 

Alle gebeurtenissen uit het leven van Jezus zijn nu geweest,  

alle feesten gevierd.  

Nu blijft de kleur hier heel lang groen,  

tot advent.  

 

Nu begint de tweede helft van het kerkelijk jaar,  

nu staat niet meer het leven van Jezus in de focus,  

maar het leven van de kerk  

die door zijn boodschap is geïnspireerd.  

 

Trinitatis heeft iets van volheid en overvloed.  

 

De oogst is binnen, zou je kunnen zeggen,  

en nu moet er wat mee gedaan worden. 

 

De oogst is binnen,  

dat is ook het moment waar we het verhaal van Ruth  

weer in duiken.  

 

De gersteoogst, misschien ook wel de tarweoogst.  

 



In het hoofdstuk van vorige zondag hoorden wij  

dat Ruth aren ging lezen op het veld van Boaz,  

en dat ze dat de hele oogsttijd is blijven doen.  

 

Aren lezen bij de maaiers, dat was een beetje  

de voedselbank van die dagen.  

 

Maar nu is de oogsttijd voorbij.  

Is de tijd van Ruth op het land van Boaz nu ook voorbij?  

 

Naomi, haar schoonmoeder, denkt van niet.  

 

Naomi is op zoek naar "rust", horen we.  

Rust moeten we lezen als bestaanszekerheid, veiligheid.  

Boaz zou die rust kunnen geven... 

 

 

---regels--- 

 

Naomi gaat in dit hoofdstuk het heft in handen nemen.  

In het vorige hoofdstuk was het Ruth, die het initiatief nam.  

 

Naomi speelt hier nadrukkelijk  

de rol van schoonmoeder.  

 

Zij denkt aan twee verschillende sociale regels  

van het oude Israel,  

het losserschap en het leviraatshuwelijk.  

 

Een losser kan optreden door een arm geworden familielid  

of zijn/haar land vrij te kopen en  

daardoor te beschermen en zo  

de naam van de familie laten voortleven  

op dat land.  

 

In de regels staat dat een "broer" dat moet doen.  

Slaat dat ook op Naomi?  

Dat is zo duidelijk niet, dat is  

een kwestie van interpretatie. 

 

Het leviraatshuwelijk wil zeggen dat de broer  

van een kinderloos gestorven weduwnaar  

met diens weduwe moet trouwen  

en voor nageslacht moet zorgen  

zodat de naam van die broer niet verdwijnt in Israel.  

 

Een broer.  



Maar slaat dat ook op de situatie  

van Ruth en Boas?  

 

Dat is niet zo duidelijk, dat is  

een kwestie van interpretatie.  

 

Bovendien is dat recht van lossen en leviraat  

niet bedoeld voor Moabieten.  

 

Beide regels kun je trouwens pas goed begrijpen  

als je je realiseert dat ze bedoeld zijn  

voor een volk dat zijn plek nog moet veroveren  

in het beloofde land.  

Daarom is het van belang dat een naam niet verdwijnt.  

 

Wij maken ons vandaag minder druk  

over het verdwijnen van een naam  

in de stamboom... 

 

 

Naomi stuurt Ruth naar de dorsvloer om  

contact te maken met Boaz.  

 

De suggestie is: Boas, ga die twee regels combineren  

en handel in de geest (!) van die bepalingen  

- al is het niet naar de letter ervan.  

 

Naomi treedt daarbij op als "koppelaarster",  

ze gaat zich nauwkeurig mengen in wat Ruth  

moet gaan doen.  

 

Even tussen haakjes: Ruth is een geliefde tekst  

voor huwelijksinzegeningen vanwege de passage:  

jouw land is mijn land, jouw volk is mijn volk,  

jouw god is mijn God, waar jij heengaat  

ga ik ook heen.  

 

Het zijn wel woorden die een schoondochter  

tegen een schoonmoeder zegt,  

en of dat een goed begin van een huwelijk is...? 

 

In het Israël van die tijd was het trouwens niet vreemd  

dat ouders de huwelijkspartner van hun kinderen  

gingen kiezen:  

Isaak en Rebekka,  

Jakob en dochter v Laban.  

Simson vraagt zelfs zijn ouders om dat te doen.  



 

Er is een musical: Fiddler on the roof:  

"ik zorg voor een sluier, zorg jij voor een echtgenoot".  

 

Naomi, schoonmoeder, neemt de rol van moeder aan,  

en Ruth die van dochter.  

 

(Waarom horen we niets van de ouders van Ruth in Moab?).  

 

Dit is niet meer een verbitterd en platgeslagen mens,  

dit is een vrouw die initiatief ontplooit  

en moed heeft.  

Gekregen door het handelen en optreden van Ruth,  

haar schoondochter.  

 

 

Maar, hoe dan ook: meer kan Ruth niet doen,  

en meer kan Naomi niet doen.  

 

Boaz moet er op ingaan en het initiatief naar zich toetrekken,  

anders komt er van die mooie droom niets terecht.  

 

Ze kunnen niet anders dan afwachten.  

 

Gaat Boaz handelen naar de strekking van de bepalingen  

- of handelt hij volgens wet en principe?  

Het kan allebei.  

 

 

Boaz kan zeggen: de regels slaan niet op deze situatie.  

 

Hij kan ook zeggen: al is het hier niet voor bedacht,  

ik handel in de geest van de bepalingen  

en volg de stem van mijn hart  

- en dat is aanvechtbaar.  

 

Je gaat langs de rand van wat mogelijk is en ook  

over de grens van wat  

maatschappelijk geaccepteerd is...  

 

Naomi kan absoluut niet inschatten hoe dit allemaal uitpakt.  

 

Twee moedige vrouwen moeten afwachten wat Boaz doet.  

Er zit niets anders op. 

 

°°° 

 



Voordat ik verder ga, even stilstaan: hoe is dat bij u?  

 

Als je komt op een dood punt in je leven.  

 

Als je er niets meer aan kunt doen - behalve afwachten.  

Als het lot van je toekomst in handen  

van een ander ligt?  

 

Een examen, iets anders dat de weg van je verdere leven bepaalt?  

Wat doe je dan, behalve in spanning afwachten?  

 

Hopen dat het goed komt?  

Bidden dat het goed komt?  

 

Kun je het loslaten en overlaten aan het initiatief van een ander?  

Ga je God vragen om invloed te nemen?  

Ga je vertrouwen dat het goed komt?  

 

Heb je de moed om je over dat dode punt heen te laten helpen  

door anderen?  

 

°°°°° 

 

In dit verband is het veelbetekenend wat  

de "hoofdrolspelers" tegen elkaar zeggen:  

Naomi tegen Ruth: wat hij zegt, dat moet je doen.  

Ruth tegen Boaz: al wat jij zegt, dat zal ik doen.  

Boaz tegen Ruth: al wat jij zegt, dat zal ik doen. 

 

 

---erotiek--- 

 

Ruth wordt door Naomi naar Boaz gestuurd.  

 

De beschrijving van wat er vervolgens gebeurt  

tussen die twee heeft  

een erotische ondertoon.  

 

In onze vertaling kun je daar overheen lezen,  

maar in het Hebreeuws niet.  

 

Er gebeurt hier iets, en meer dan vlinders in de buik.  

 

De woorden die hier gebruikt worden gaan over uitkleden.  

De suggestie is gewekt dat Ruth haar kleren uitdoet,  

bij Boaz gaat liggen, en  

wacht op de dingen die er komen gaan.  



 

Een van de uitleggers schreef:  

“als je iets gedaan wil krijgen door een ander moet je zorgen  

dat je die op een goed idee brengt,  

maar wel zo dat die het zelf verzint”.  

 

Ruth vertelt Naomi daarna alles wat "de man"  

met haar heeft gedaan.  

Hier staat de naam Boaz niet.  

Dat heeft de NBV21 weg vertaald.  

 

Boaz wil niet dat bekend wordt dat Ruth  

op de dorsvloer is geweest.  

Het is natuurlijk belangrijk dat Ruth niemand anders tegenkomt.  

Anders zou ze waarschijnlijk alle verwijten  

over Moabitische losbandigheid  

over zich uitgestort krijgen,  

en dan kan ze het verder wel vergeten in Bethlehem.  

 

Ruth is een vrouw met lef.  

Ook al noemt ze zichzelf een dienares,  

heel onderdanig.  

 

Voor Boaz geldt hetzelfde, heel veel moed is nodig.  

Als vooraanstaand burger van Bethlehem kun je  

niet zomaar trouwen met een Moabitische.  

Je verplichtingen negeren en Ruth nu wegsturen  

kan ook niet...  

 

 

---liefde--- 

 

Boaz wil Ruth bescherming bieden, maximaal.  

De liefde wint, kun je zeggen.  

 

Die twee, Ruth en Boaz, zijn mensen met moed,  

sterke wil en doorzettingsvermogen.  

Nu moeten ze dingen regelen.  

En wéér hopen op goede afloop,  

er zijn nog obstakels op de weg.  

 

16: "...ging naar haar schoonmoeder en die vroeg  

hoe het haar was vergaan".  

Dat is een erg oppervlakkige vertaling.  

Er staat: "wie ben je, mijn dochter?"  

D.w.z.: ben je nu de vrouw van  

een vooraanstaand burger van Bethlehem,  



of ben je een hoer geworden?  

Wie ben je nu?  

 

°°°°° 

 

"Kijk hier", zegt Ruth.  

"Zes maten gerst. Ik mocht niet  

met lege handen bij je aankomen".  

Daarmee is de richting gewezen waarin dit verhaal  

verder gaat: als Boaz haar eerder  

in de rol van prostituee had gezien  

had hij haar niets voor haar schoonmoeder meegegeven.  

 

Voor het eerst valt de spanning weg en  

ontstaat er een gevoel van "alles komt goed." 

 

De liefde wint.  

De liefde tussen deze twee mensen, ja.  

 

Maar vooral ook de liefde die  

niet door aantrekkingskracht gestuurd wordt  

maar door de wil om bescherming te bieden  

aan wie dat nodig heeft.  

 

De wil om zelf vleugels uit te slaan en niet alleen maar  

over de vleugels van de Eeuwige te praten.  

 

Eerder had Boaz al gezegd dat het goed was  

dat Ruth was komen schuilen  

"onder de vleugels van de God van Israel".  

 

Nu vraagt ze: Mag ik dan bij jou schuilen?  

Spreid je vleugels uit...  

Die vleugels zijn ook weg vertaald door de NBV21,  

dat is eigenlijk jammer.  

 

Soms moeten we dus zelf ook vleugels uitslaan en  

troost en veiligheid bieden.  

Een mens onder je hoede nemen.  

 

De bescherming van God is geen vervanging  

voor menselijke bescherming, voor naasten.  

En soms hebben we nodig dat iemand  

vleugels uitslaat over ons.  

 

Ruth en Boas.  

 



Mensen met lef en doorzettingsvermogen.  

En wij? Wat zijn wij voor mensen? 

 

 

Moedige mensen? Mensen met geestkracht?  

 

Gaat er ook van ons liefde en rechtvaardigheid uit,  

dingen waardoor mensen die geknakt zijn  

weer op kunnen ademen en een gevoel krijgen  

van "alles komt goed"?  

 

Zijn we moedig genoeg om desnoods de principes  

en voorschriften aan de kant te doen  

als daardoor barmhartigheid kan gebeuren?  

 

De stem van je hart volgen en dan niet je eigen voordeel  

maar dat van een ander zoeken 

 en zo een sfeer van barmhartigheid laten ontstaan  

die mensen goed doet?  

 

Dan voegt zich ons handelen in het gebeuren  

dat we aan het begin hebben gezongen:  

 

...dat de liefde wordt beleden 

en de waarheid wordt gedaan, 

dat het recht bloeit als een roos 

van Gods liefde, eindeloos. 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 
stilte 
 
lied Liedboek 791   Liefde, eenmaal uitgesproken… 
 
 


