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Preek uit de dienst van 18 juli AD 2021, Paaskerk 
 
ds. W.T. Pieterse 
 
Ruth 1 
 
Gemeente van de Heer,  
In die tijd, preciezer nog, in de dagen dat de richters richtten. Wie het bijbelboek dat 
voorafgaat aan het verhaal van Ruth kent, weet hoe donker de dagen zijn. Het recht van de 
sterkste heerst in het land van belofte. En er is honger in Beth Lehem. Het huis van de profeet 
is leeg. Hier klinkt veel mee dan het voedsel; het is ook de bron van belofte die is opgedroogd 
- Een man gaat, een mens zou je ook kunnen vertalen, uit het huis van brood; Beth Lehem, om 
vreemdeling te zijn. Als de man en zijn vrouw uit de tuin van het begin, als Abraham, als 
Mozes, als ieder mens -  
Het begin is gaan, en daarmee ook verliezen ook van het bekende, het vetrouwde, het veilige, 
je thuis. Mens-zijn is vreemdelingschap; weet de Bijbel vanaf de eerste bladzijde;  een diep 
bewoond zijn door ontheemdheid. En dsaarmee verlangen, naar daar naar ooit naar wat niet is 
of ooit was en wie weet zijn zal.  
Hij gaat om vreemdelilng te zijn in de velden van Moab. Het veld is in de taal van de 
schriften de plek van het volle maar ook het bedreigde leven - daar gebeurt het grote verlies: 
Eli melech - mijn God is koning - sterft en zo lijkt de schrijver ook te willen zeggen: met hem 
dooft het onbetwijfelde geloof uit; de twee zonen Machlon - de sterver -  Kilion - de zieke - 
streven ook, gegeven hun naam niet onverwacht. Met hen sterft de toekomst. Noomi -de 
liefelijke (haar naam - klinkt pijnlijk nu) rest nu. Kinderloos en oud als Sara. Vanaf den 
beginnen het beeld voor toekomstloosheid - kinderloos op vreemde grond - uitzichtlozer kan 
het niet zijn. In de dagen van Richteren in Moab. Is dit al wat rest van Gods belofte?  
Zo roepen de de eerste vijf verzen een wereld op aan verlies; rouw; vreemdelingschap en 
verlangen. Alleen; alleen zij rest. 'Ik sta voor u in leegte en gemis'. 
Gegeven met het leven -  maar pijnlijk concreet op de velden in het grensgebied. Vreemdeling 
zijn, vluchtend voor honger en gebrek; sterven zo ver van huis. De dagen van de richteren. Dit 
is geen oud verhaal, maar dat had u al begrepen. Geen enkel schriftverhaal is immers oud. 
Op datzelfde veld van Moab. Een woord, een flard van een herinnering... de Heer heeft naar 
zijn volk omgezien door brood te geven... Ze staat op; zij en haar schoondochters keren om 
van Moab. Met deze beweging, dit moment keert alles om.  
Lang geleden deed in ooit een Bijbelstudie over dit tekstgedeelte. We raakten aan dit moment. 
De moed van het opstaan, het paasmotief wat het is - want wat doet Noomi anders dan uit de 
dood opstaan, uit de tien jaar die in de verzen hiervoor als droge feiten verteld worden; ze 
wendt zich af van het graf als Maria en wendt zich toe naar - ja naar wat? Het nieuwe leven is 
niet meer dan een woord van hoop - maar dat is genoeg. 
Ach zei toen een collega-deelnemer aan die bijbelstudie. Het is toch ook gewoon een verhaal 
van een nomadenvrouw die onderweg is en zoekt naar eten? Het leek een relativiering. Niets 
bijzonders. En hij had natuurlijk gelijk.  Gewoon. Dit verhaal vertelt het gewone leven. Maar 
dat is geen relativering, maar een ondersterping dat juist daar. In al die gewoonheid, 
alledaagsheid,  het wezenlijke, het unieke nieuwe toekomst gebeurt. Dat een mens, een vrouw 
als noomi in dit geval in een wending, in een moment, haar, de geschiedenis kan keren.  
Daar waar wij verlangen naar grootse wendingen, grote meeslepende veranderingen, 
oplossingen, inzichten, zekerheden, Gods ingrijpen, geloof, toekomst... relaiveert een verhaal 
als dit juist dat.  
Toekomst begint met de enkeling. De mens die zich toewendt naar het leven. De dag begint. 
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Wie weet van het verlies, zoals Noomi, weet ook van de kracht en de moed die het gewone 
dagelijkse opstaan kan vragen. Ze staat op en keert om - naar het huis van brood. En nogmaals 
dat is brood, het gewone dagelijkse, maar ook Bethlehem; woord van de profeet, van 
toekomst, plaats van geboorte. 
Op het scharnierpunt. Waar de wanhoop keert naar de hoop zijn het dan vaak de vrouwen. 
Noomi, Orpa en Ruth in dit verhaal. Drie vrouwen als in de tekening van Picasso. Als drie 
blikrichtingen, starend, verdoofd bijna; uitziend naar daar - elders, en kijkend naar binnen, het 
huis in. Drie enkelingen. Dan wordt er voor het eerst er gesproken in het verhaal. Noomi 
dringt aan op afscheid. De scene is beroemd, maar blijft even ontroerend. Orpa gaat. 
De traditie is soms hard voor haar, alsof zij de schoonmoeder in de steek laat. De trouweloze 
van de twee - terwijl Ruth - ach ja, die zelfopofferende Ruth - die alles achterlaat voor Noomi, 
die tenslotte zoveel heeft meegemaakt, de vrome heldenrol krijgt. Het verhaal zwijgt over dat 
alles, registreert het alleen - de een dit de ander dat.   
En wij beginnen te vergelijken, zoals het nu eenmaal gaat met gezinnen, families, 
schoondochters, zoons, kinderen en ouders; vooral als er gezorgd moet worden. Zij denkt 
vooral aan zichzelf - weet je wat ik allemaal voor jou; alsof het voor mij zo gemakkelijk. Kijk 
eens naar je zus, je broer, je schoonzus... Maar Orpa doet wat Noomi vraagt, waarom hoort 
daar een moreel oordeel bij? Ze gaat terug naar haar land, zoals Noomi teruggaat naar haar 
land.  
De schrijver wil iets wezenlijkers vertellen dan een moreel verhaal van de zelfopofferende 
schoondochter. Dat is misschien ons verhaal... 
Iedere zin die Noomi uitspreekt begint met ik. Zelfs God staat in het teken van haar verlies. 
De levende is verdwenen in de Almacht die haar slechtgezind is geweest. Ik heb niemand zegt 
ze bij terugkeer terwijl ze nota bene met Ruth aankomt. Mijn bitterheid is de grootste zei ze 
eerder al tegen de twee; alsof Ruth en Orpa geen verdriet kenden.  
Ruth blijft - niet om de lezer van het verhaal een moreel vorbeeld te stellen, maar om ons 
toekomst te leren. Ware toekomst, die geen voortzetting is van het verleden, maar nieuw is en 
juist daarom de presentie van een ander zij in dit geval vraagt. Nieuw spreken over je zelf, 
over God, over toekomst vraagt een ander, zelfs een ander die je misschien niet wil. Om je dat 
te laten zien wat niet uit en in jezlef opkomt. 
Zo staan Ruth en Noomi tegenover elkaar als twee beelden gestalten, twee vrouwen die elkaar 
nodig hebben. De ander en ik. Verleden, toekomst; ouderdom en nieuw begin. 
 Ruth spreekt over de Godsnaam - en misschien weet ze nog maar in vage schetsen en 
contouren iets van die God die ze de hare noemt. Maar juist zo, als alles nog open is - vreemd 
nog, anders, nieuw - belichaamt ze de hoop- de belofte. De verrassende ander, hij , zij die je 
richt naar het nieuwe, in een moment, een woord, een gebed. 
* 
In de dagen van de richteren, de dagen van crisis dreigen we steeds verder te  verkrampen in 
het eigene. Grenzen gaan nog verder dicht; angstig sluiten we onze deuren meer en meer; 
bang voor de toekomst schuilen we in het verleden en bij de goden en de beelden die we 
kennen. Zo zijn we en soms met recht, waar moet Noomi, het volk in ballingschap, de 
verstokte gemeente zo vol van verleden en verlies het nieuwe begin vandaan halen? Deze 
kleine novelle in de dagen van richteren herinnert ons aan een ander verhaal:  
Kijk er is een ander die onverwacht en misschien wel ongewild (laart me in mijn verdriet in 
mijn alleen zijn) met je optrekt; een ander die je vreemd is; die je niet kent; maar er zijn zal, 
overal waar jij geen gaat. Geen abstracte grootste kracht, maar gewoon een als jij, die de 
moed heeft om op te staan en te gaan, een mens die ook weet van de nacht - die zegt als het 
erop aan komt : ik zal je niet verlaten, dring niet verder aan.  
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Gewoon een verhaal - toch. Gewoon een verhaal, alledaagse het gewone leven in de dagen 
van de richteren - zo is het verhaal van de Heer, onze God, die er zijn zal. Zoals een ander er 
is die bij jouw blijft. 
 
 

 
 
Tekening van Picasso - Drie vrouwen. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


