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Gemeente van Christus, 

 

Bij een grote overstroming loopt een dorp volledig onder water. Het water stijgt 

en stijgt en alle mensen zijn het dak op gevlucht. Na een tijdje komt een boot 

met reddingswerkers en die halen iedereen van het dak. Alleen de priester wil 

niet mee. Want, zegt hij, “God zal mij redden.” 

 

Na een tijdje komt er weer een boot aan. Het water is ondertussen verder 

gestegen, maar de priester wil nog steeds niet mee. “Bedankt, maar God zal mij 

redden.” 

 

Nog weer later komt er een helikopter overvliegen: “Priester, we komen u 

ophalen! U bent gered!” Maar de priester wil nog steeds niet mee, want: “God 

zal mij redden.” 

 

Uiteindelijk komt het water te hoog en de priester laat het leven. Hij komt in de 

hemel en staat voor de troon van God en zegt verontwaardigd: “Waarom hebt u 

me niet gered terwijl ik daar op dat dak zat te wachten?” Waarop God 

antwoordt: “Ik begrijp er niks van. Er moet iets mis zijn gegaan. Want ik heb 

twee boten én een helikopter naar je toe gestuurd.” 

 

De Duitse theologe Dorothee Sölle heeft eens gezegd: “God heeft geen andere 

handen dan de onze.” Met andere woorden: de God van liefde krijgt gestalte in 

onze daden van liefde. Of niet. De God van trouw wordt zichtbaar in onze 

trouw. Of niet. De barmhartige God wordt voelbaar in onze barmhartigheid. Of 

niet. 

 

Misschien heb je het zelf wel eens ervaren. Toen je het moeilijk had. Toen het 

leven onbarmhartig was. Misschien heb je God wel in je gevoeld als een kracht, 

die je draagt en helpt. Dat komt voor.  

 

Maar misschien ook heb je Gods aanwezigheid alleen kunnen vermoeden, alleen 

indirect, op een verborgen manier. Misschien heb je je gedragen gevoeld door 

mensen om je heen. En heb je in hún liefde en trouw iets van God ervaren, van 

zíjn liefde en trouw. En kon je daar hoop en vertrouwen uit putten. 

 

Want er zijn mensen die iets van God weerspiegelen. En misschien ben jij dat 

zelf wel, bij tijd en wijle. Want als God geen andere handen heeft dan de onze, 



is dat dan niet een opdracht voor ons allemaal? En is dat niet wat Jezus’ 

levenswerk laat zien, die op een onvergetelijke manier de handen van God liet 

wapperen? 

Dus is dat niet een opdracht voor jou en mij? Om iets van Gods liefde te 

weerspiegelen voor mensen die naar liefde snakken? Iets van Gods trouw voor 

mensen die zich alleen voelen? Iets van Gods barmhartigheid voor mensen die 

zichzelf niet kunnen redden en afhankelijk zijn van onze goedheid? 

 

Inspiratie hiervoor kunnen we putten uit het verhaal van Ruth. Ruth, die als 

weduwe onvoorwaardelijk kiest voor een leven aan de zijde van die andere 

weduwe, haar schoonmoeder Naomi. Ruth die maar een keus maakt, namelijk: 

Naomi te volgen in al haar keuzes. Háár land, háár volk, háár God, háár leven, 

háár dood.  

 

Na een moeilijk verleden kiest Ruth voor een onzekere toekomst in een vreemd 

land. Jouw land is mijn land. Waar het ook ligt. Jouw God is mijn God. Wie het 

ook is. Jouw weg is mijn weg, waar die ook leidt. 

 

Deze woorden hebben Stef Bos geïnspireerd tot zijn prachtige ‘Lied van Ruth’. 

Want wat Ruth hier uitspreekt, is een bijzondere, onvoorwaardelijke trouw. Zij 

zal Naomi volgen. Kome wat komt. No matter what.  

 

Jouw God is mijn God, zegt ze. En in haar trouw en liefde betoont Ruth zich 

híer al een gelovige. Een volgeling van die God van Israël, of misschien beter 

gezegd: een weerspiegeling van die God. Want liefde is de kern van de Tora, 

van Gods wet. Goedheid en trouw aan God en mensen. 

 

Niet voor niets klinkt het Ruth op Pinksteren. Het Joodse Wekenfeest, zeven 

weken na Pesach, dat toevallig dit jaar samenvalt met ons Pinksteren, zeven 

weken na Pasen.  

 

Natuurlijk, het verhaal van Ruth speelt in de oogsttijd, en het Wekenfeest was 

oorspronkelijk een oogstfeest. Maar later kreeg dit feest een andere betekenis: 

een viering van het verbond van God met het volk Israël. 

 

Een verbond met als kern: liefde en trouw. En om die liefde en trouw handen en 

voeten te geven, kreeg het volk de Tora op de berg Sinaï, met die tien en nog 

een hele berg geboden. Regels over het goede leven voor alle mensen, vriend en 

vreemde, oftewel: samenleven voor dummies. 

 



En Ruth is dus de belichaming van dat verbond tussen God en mensen, dat 

verbond dat gevierd wordt op Pinksteren. Omdat zij handelt in de Géést van de 

Tora. Omdat zij Gods liefde en trouw de broodnodige handen en voeten geeft.   

Die liefde van God is grensoverschrijdend. Zoals in het Pinksterverhaal de 

heilige Geest van zich doet spreken in alle talen van de wereld. Gods liefde is 

universeel en dús grensoverschrijdend. 

 

“Jouw land is mijn land, jouw volk is mijn volk,” zegt Ruth. Maar de vraag is 

wel: denkt dat land, waar ze naartoe gaat, er net zo over? Dat hun land haar land 

is? Vindt dat volk straks ook dat zij erbij hoort of is het eigen volk eerst? Het is 

de bange vraag van iedere vreemdeling, die afhankelijk is van de gastvrijheid en 

de barmhartigheid van anderen.  

 

En niet alleen van vreemdelingen trouwens. Ook als je in Nederland geboren 

bent, maar je hebt een buitenlandse achternaam, loop je tegen discriminatie aan, 

als je solliciteert naar werk of als je een woning zoekt of als je per ongeluk 

slachtoffer wordt van het institutioneel racisme van een overheidsdienst. 

 

Ook Ruth is extra kwetsbaar. Zij is vreemdeling én weduwe. Voor deze extra 

kwetsbaren had de Tora dan ook extra regels, om ze te beschermen tegen 

harteloosheid en uitbuiting. Bijvoorbeeld de regel dat de boeren bij de oogst de 

restjes graan en tarwe of druiven aan de rand van het veld moesten laten liggen. 

Voor de arme, de weduwe en de wees, en de vreemdeling.  

 

En waarom? “Omdat ik de Heer ben, jullie God”, staat erbij. Dat is de reden: Hij 

is God. Juist ook de God van de kwetsbaren. En God heeft onze handen nodig 

om die kwetsbaren te beschermen.  

 

Ruth heeft mazzel. Of is God op verborgen wijze aan het werk? Hoe het ook zij, 

Ruth gaat voedsel zoeken uitgerekend op het land van ene Boaz. En deze Boaz 

weet óók dat God geen andere handen heeft dan de onze.  

 

En hij kent zijn Tora. Maar hij handelt niet alleen naar de letter, maar ook naar 

de géést van de wet: hij rekt de regels op. Hij biedt Ruth, de kwetsbare weduwe 

en vreemdeling, niet dat waar zij minimaal recht op heeft, maar dat wat zij 

maximaal nodig heeft: voedsel en veiligheid. In overvloed. En 

onvoorwaardelijk. 

 



Wat dat betreft lijken Ruth en Boaz wel op elkaar: beiden weerspiegelen iets van 

Gods liefde en trouw. Ze zouden een mooi koppel vormen, en oké – ik verklap 

het maar vast – aan het eind van het boek krijgen ze mekaar. Romantisch, he? 

 

Maar intussen werpt het verhaal van Ruth een aantal dringende en 

ongemakkelijke vragen op.  

Hoe gaan wij in ons land bijvoorbeeld om met de kwetsbaren en de regels voor 

de minder bedeelden? Halfhartig en wantrouwend? Alsof het allemaal potentiële 

fraudeurs zijn? Zoals het ging in de toeslagenaffaire?  

 

Of zoals bij die vrouw in de bijstand die een nieuwe stofzuiger moest hebben en 

die met haar oude stofzuiger naar het gemeentehuis moest om te bewijzen dat 

die inderdaad kapot was?  

 

Of kiezen we ervoor om mensen ruimhartig tegemoet te treden, in het 

vertrouwen dat de meeste mensen deugen? 

 

En hoe gaan we om met vreemdelingen die naar ons land vluchten? Wereldwijd 

staat de teller inmiddels op 100 miljoen (!) vluchtelingen. Hoe ontvangen we de  

mensen die de allermoeilijkste beslissing van hun leven hebben gemaakt?  

 

Die, net als Ruth, hun vaderland verlaten, hun familie en cultuur vaarwel 

zeggen, al het vertrouwde achterlaten? Gedwongen door honger, armoede, 

oorlogsgeweld, racisme, homofobie.  

 

Ik weet dat we niet iedereen kunnen opvangen. Wat als zij een veilig heenkomen 

bij óns zoeken? Een beroep doen op onze gastvrijheid, al dan niet tijdelijk?  

 

Zien we ze als indringers, of gemakzuchtige gelukszoekers? Staat er in elk geval 

een bed voor ze klaar, of moeten ze de eerste nachten op stoelen slapen of onder 

de blote hemel? 

 

Bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen is gebleken wat een gastvrij volk 

wij kunnen zijn en hoe bureaucratische hindernissen snel terzijde kunnen 

worden geschoven. Dat is hartverwarmend.  

 

Maar als je uit Soedan of Afghanistan komt, of je zit als minderjarige in een 

vluchtelingenkamp op een Grieks eiland, dan is die hartelijkheid hier ver te 

zoeken. Daar zijn allerlei redenen voor te bedenken, maar het is een bitter 

contrast en het schrijnt. 



 

Het confronterende van het boek Ruth is dat het juist een vréémdeling is die het 

voorbeeld geeft. Want Ruths antwoord op angst en haat is: liefde en trouw. En 

uit de liefde voor Boaz groeit een kind. En via dat kind wordt de Moabitische 

Ruth van asielzoeker tot oermoeder: een belangrijke schakel in de geslachtenlijn 

die voert naar koning David en helemaal tot aan Jezus.  

Jezus, degene die als geen ander Gods liefde en trouw vleugels gaf. En die ons 

op Pinksteren oproept om in zíjn Geest dát spoor te volgen. Naar vriend en 

vreemde. 

 

Nog even tot slot: weet je wat ook mooi is in het verhaal? Wij hebben uit de 

bijbel in gewone taal gelezen, maar in het Hebreeuws zegt Boaz tegen Ruth: jij 

bent komen schuilen onder de vleugels van Israëls God. En wat zegt Ruth later 

tegen Boaz? Spreid je vleugel uit over mij. Met andere woorden: de vleugel van 

God waaronder Ruth kwam schuilen, dat blijkt de vleugel van Boaz te zijn. 

 

Want God heeft geen andere vleugels dan die van ons. En hopelijk geeft de 

Géést van Pinksteren, de wind of peace, óns vleugels waaronder ánderen kunnen 

schuilen. 

 

Dus om nog even terug te komen bij dat verhaal over die priester op het dak: als 

het water stijgt in je leven, of als de nood hoog is in de wereld, weiger nooit een 

reddingsboot die jou te hulp komt. En als het even kan: wees zelf zo’n boot. 

 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


