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Overweging uit de dienst van 25 juli AD 2021, Paaskerk 
Zesde zondag van de zomer 

ds. W.T. Pieterse 
 
Ruth 2 
 
Gemeente van de Heer,  
Boaz uit Beth Lehem is veel meer dan een belangrijk man. De vertalingen wisselen: Krachtig 
rijke man; sterke held; maar het beeld is helder: hier verschijnt een grootgrondbezitter met 
landerijen. Alles aan hem straalt kracht uit. Dit is iemand die niet werkt, maar voor zich laat 
werken. En misschien heeft hij in de jaren van crisis wel geprofiteerd; land opgekocht van 
verarmde boeren. Hoe dan ook, in het kwetsbare boerenbestaan heeft een man als hij de 
macht. Een heel dorp is economisch van hem afhankelijk is. De grondtekst gebruikt het woord 
kracht voor hem. Een krachtig man. Het woord waarmee Saul en David strakls worden 
beschreven. Krachtige helden. En met God aan zijn zijde: Boaz betekent immers: 'in hem mijn 
sterkte'.  
Door het optreden van deze krachtige man, Boaz, stelt dit tweede hoofdstuk van het korte 
verhaal als het ware de vraag: Wat is de ware kracht; wat doet een mens die de naam in hem is 
sterkte waar maakt; wat heeft hij of zij te doen? Wat is de kracht van God? 
Ook nu is de plek blijft van groot belang. We zijn terug in het land van belofte - in of bij 
Bethlehem. De plek waar de profeet van zingt: het thuis van de koning, de plek van nieuw 
begin... Was er eerst tekort; honger - nu is er overvloed. Was er eerst vluchten naar den 
vreemde, nu is er thuiskomst - je zou al (hoewel voor N en R) kunnen denken aan Psalm  126: 
wie in tranen op weg gaat/ zal thuiskomen met gejuich/ dragend de volle schoven.  
Zo'n plek van overvloed trekt mensen aan van overal - 'er ging een gerucht rond in Moab - er 
is volop eten - daar... ' hoorden we vorige week - en ze ghingen de drie vrouwen.  Zoals de 
geruchten rondgaan in de steden aan de rand van de Sahara; onder de jongeren in Tanger; 
onder ouders in verwoeste steden - daar is eten, daar is het veilig, daar is toekomst, overvloed. 
Daar aan de overzijde van de zee. En ze gaan, ieder met het verhaal van hun leven. Zoals 
Noomi, Ruth ... 
Dat  vraagt krachtig optreden. Een krachtige man die de leiding neemt om de stroom 
gelukszoekers in banen te leiden. Een sterke held om toezicht te houden; de overvloed te 
beschermen -  volgens de regels van de wet. We weten immers allemaal dat deze mensen 
zullen profiteren; zoals armen profiteren. Ze willen niet werken; maar komen om te leven van 
een uitkering; en als het even kan zullen ze frauderen. Zo zijn ze. Natuurlijk een schamel 
loon, zwaar werk in de slachthuizen, soms wat minder gelukkige  woonomstandigheden. Maar 
ze mogen toch maar blij zijn dat ze hier mogen zijn. Er moet dus een sterke man komen die 
dat doorziet. En een sterke wet. Want het zijn onze centen, niet de hunne. Een sterke man op 
het land van de overvloed. 
Boaz komt dus als geroepen. Hij stelt een vraag - wie is deze vrouw? 'Een Moabitische - die 
de hele dag al werkt; (in de brandende zon natuurlijk, zonder enige beschutting).  Boaz kan 
(juist omdat hij een krachtige man is) in deze verhoudingen alles met haar doen -  als de 
slavendrijvers op de plantages;  niemand die hem iets kan maken. Zijn macht zijn kracht, zijn 
sterkte is onaantastbaar - en zij is maar een onbeschermde, weerloze, hongerige Moabitische. 
Haar wegjagen is nog het minste; met een beroep op de Bijbel desnoods: het staat er toch: de 
Moabitische is niet welkom in de gemeente van Israël? Dt 23:3 
Hij doet het niet - cynisch zou je kunnen zeggen: ja ja, de oude herenboer en het jonge meisje, 
vreemd exotisch, kwetsbaar. Is dit niet bij uitstek een mannenverhaal - kijk hoe onderdanig ze 
is, altijd weer het afhankelijk zijn van die sterke man voor goedheid en toekomst... gedwee 
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bevestigt Ruth alles wat er van haar wordt verwacht: onderdanig - dankbaar in het spoor van 
de sterke man? Is het niet vernederend? 
* 
In deze riskante scenes tussen de herenboer en het vreemde meisje, vertelt de schrijver het 
verhaal van Israels terugkeer uit ballingschap en dus de vraag naar het behoudt van de belofte, 
van de hoop - na de duistere tijd in den vreemde. Hoe hou ik het nieuwe begin vast? War ligt 
de kracht van Gods oude belofte in Beth lehem? Waar ligt de toekomst in het huis van 
overvloed; ware toekomst? Een toekomst die ons bij de belofte van God houdt en behoedt 
voor nieuwe ballingschap, macht, vervreemding.  Hoe voorkomen we dat het land van belofte 
een nieuw Egypte wordt, als in de dagen van richteren, dat Noomi ontvluchtte? 
Die kracht ligt in de schrift keer op keer in de kleine belissende momenten van ontmoeting. 
Zoals het moment waarop Boaz zegt: Mijn dochter. Hij negeert haar niet, hij spreekt haar niet 
aan als vreemde. Mijn dochter... Dat is meer dan familiaire verwantschap. Hij beaamt de 
woorden van de Torah, Exodus; het begin van medemenselijkheid: Vergeet niet dat jij 
vreemdeling bent geweest in Egypte. Jij bent als hen. 
Dat is Boaz, in zijn overvloed niet vergeten - Hij herkent haar ontheemdheid. En zo erkent hij 
Ruth en geeft haar ruimte om anders, vreemd, eigen te zijn. Zo kan Ruth tot tweemaal toe 
zeggen: Ik een vreemde - zij mag vreemd zijn, blijven en zo deel zijn van de oogst.  
Ook dat weet Boaz van de Torah. Leviticus:  maai niet het hele veld, maar laat over voor de 
armen de vreemdeling de weduwe; en als je een schoof vergeet ga niet terug om die te halen, 
laat die voor de armen, de vreemdeling, de weduwe. 
In zulke heldere praktische wetten behoedt de Torah het land voor moreel verval. Wetten die 
de zwakke beschermen en uitgaan van de ander. Boaz is een man van de Torah, maar niet 
wettisch; hij doet meer dan dat: genereus laat hij Ruth aren lezen uit de schoven en drinken uit 
de bron. Goedheid voorbij de letter van de wet.  
In die daden herkent Noomi bij Ruths terugkomst de trouw van God - In de daden van 
goedheid. Zo doet Boaz zijn naam eer aan. 'in Hem mijn sterkte' En  weten we wie die hem is. 
Dat is JHWH; de Heer, de God die jou uitleidde toen jij vreemdeling was in Egypte. 'Vergeet 
dat niet - '  
In het niet vergeten ligt Boaz kracht. 
Hetis de kracht van de Torah. Kijk naar de wees de weduwe en de arme - aan hun lot meet je 
je kracht in Bethlehem; in het huis van de profeet; het huis waar koning en messias zullen 
worden geboren, teken van nieuwe toekomst.  
** 
Het is de kracht die we op het veld van de overvloed zo snel verliezen. De menselijke maat 
heet dat sinds kort in de politiek. Ineens werd het geroepen. Vooral door partijen die jaren 
hebben laten jagen op zgn fraudeurs en profiteurs; die stoere taal uiten in dagen van 
verkiezingen tegen wie het minder goed had; die getraumatiseerde vluchtelingen gevangen 
laten zetten; en flirten met extreem rechts; alles voor de macht. Nu de grote Christelijke partij 
plotseling moreel bankroet lijkt. Maar erger dan dat: nu de kiezers het merken, is er ook voor 
hen plots die menselijke maat. Maar hadden ze de bron voor de menselijke maat, juist zij, niet 
al die tijd in huis?  
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De bron die ons leert dat wie macht en kracht niet weet te onderscheiden, te gronde gaat. Zo 
leren de profeten eeuw in eeuw uit.  Wie kracht zoekt in het machtige, het overweldigende; 
eindigt in de vreemde, in ballingschap in een nieuw Egypte. Het land van de dichte grenzen 
en de slavenarbeid voor de Farao. Lan van mannen die zich in raketten de ruimte in laten 
schieten; terwijl de arbeiders in hun hallen worden afgebeuld. 
Boaz is een krachtig man in Bethlehem, niet vanwege zichzelf, maar omdat hij de kracht heeft 
gezien en erkent in de onverwachte vreemde ander die zich niet neerlegt bij haar lot. Een 
vrouw die gaat omdat zij een woord van belofte heeft gehoord- ergens in de vreemde.  
Zo'n krachtige vrouw, wie zal haar vinden? schrijft spreuken. Ruth, de Moabitische. De 
verrassende ander op het veld van de overvloed - met haar begint de lijn van de hoop. Met 
haar begint de kracht van de hoop. 
Straks, als het weer donkert, al de oogst allang binne is - zullen we geboorte vieren op deze 
plek. Bethlehem. Een geboorte die mogelijk wordt gemaakt door dit verre begin. (Ruth in het 
gelsachjtsregister) En dan zullen we terugdenken aan haar die de hoop levend houdt en ons de 
kracht geeft te blijven geloven en vertrouwen. Zij die ons leert dat onze sterke is in hem, de 
Heer onze God. Die trouw is, in de woorden van Noomi, aan levenden en doden. 


