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Na een poosje kwam Boaz zelf vanuit Bethlehem naar het land. Nou doen landeigenaren dat 
natuurlijk vaker, zeker als er van alles op het land gebeurt, maar deze keer komt de landeigenaar, 
Boaz, niet alleen maar om te kijken hoe het werk gaat. Hij komt met een reden. He is a man with a 
mission, zoals in veel films en series personages op weg gaan omdat ze ergens over gehoord hebben, 
omdat ze nieuwsgierig zijn geworden naar iets dat bijzonder is. In ons verhaal over Ruth is dat die 
jonge vrouw die haar eigen land heeft verlaten en haar schoonmoeder is gevolgd naar een land dat 
ze alleen van verhalen kent.  
 
Over die jonge vrouw wordt blijkbaar veel gesproken: Ze heeft haar eigen land achter zich gelaten 
nadat ze haar partner is verloren. Ze heeft verantwoordelijkheid genomen voor haar schoonmoeder 
terwijl ze dat helemaal niet hoefde te doen. Ze accepteert de armoede en het werk dat er gedaan 
moet worden om haar levensloop en die van haar schoonmoeder een nieuwe richting te geven. We 
weten niet of ze uiterlijk mooi is, daarover wordt niet gesproken. We weten wel dat het een 
moedige vrouw is. Dát is wat haar mooi maakt en wat anderen nieuwsgierig naar haar maakt. Geen 
uiterlijke schijn, het innerlijke, daar gaat het om. Op die vrouw komt Boaz af. 
 
Ruth is een moedige vrouw die in haar liefde voor haar overleden partner zich ontfermt over haar 
schoonmoeder en met haar meereist naar mensen die ze helemaal niet kent. ‘God’, zegt Boaz, ‘zal je 
daarvoor belonen. Bij hem heb je hulp gezocht, en hij zal je beschermen’. Degene die Ruth 
vervolgens beschermt is een andere mens: Boaz. Zij vallen voor elkaar en bouwen een gezin op. En 
dat is belangrijk. Niet zozeer dat zij een gezin opbouwen, er zijn duizend en een manieren om een 
gezin op te bouwen en vele van die manieren zijn goed.  
 
Nee, waar het om gaat is dat de goedheid die Ruth tegenkomt, dat wat haar beschermt, door een 
andere mens gegeven wordt. Zij ontmoet die goedheid omdat ze zelf goed doet. Zij laat met het 
volgen en steunen van Noomi zien wat goed is. Die goedheid maakt andere mensen nieuwsgierig 
naar haar en nodigt hen uit om dat ook te doen. Goedheid roept goedheid op. Goedheid brengt 
goedheid samen. Goedheid brengt nieuw leven voort. 
 
Die goedheid zien we ook terug in het schilderij van Gustav Klimt: Moeder en kind. Nou is dit beeld 
een uitsnijding van een groter doek, waarop ook de oudere generatie van de drie vrouwen is 
afgebeeld: oma staat links van de moeder en dochter. Het grotere doek symboliseert de levensloop, 
terwijl de uitsnijding liefde en bescherming laat zien. Nou heeft Klimt oma niet erg lieflijk afgebeeld 
en daarom wordt ze vaak achterwege gelaten, maar oma is verschrikkelijk belangrijk. Oma in het 
schilderij van Klimt, omdat ze staat voor levensloop. Oma in het verhaal van Ruth, omdat oma het 
kind van Ruth en Boaz helpt opgroeien. Oma in het leven van jonge gezinnen nu, als spring-in en als 
klankbord. 
 
Wat Klimt durft, is voor de schrijver van het verhaal van Ruth blijkbaar nog een brug te ver: drie 
generaties vrouwen zichtbaar maken. Het kind dat Ruth en Boaz krijgen is een jongen en die jongen 
staat aan in een mannelijke lijn aan de basis van Koning David. De vrouwelijke lijn krijgen we niet 
mee, maar die is er natuurlijk wel en ook in die lijn staan ongetwijfeld moedige vrouwen. Vrouwen 
die keuzes maken die tegen de lijn van de tijd ingaan. Keuzes die moedwillig of door noodzaak 
gemaakt worden. Keuzes die levensbepalend zijn voor henzelf en hun dierbaren. Keuzes die 
nieuwsgierig maken naar wie zij zijn en wat zij doen.  
 
 
Al die mensen, al die mannen en vrouwen, dragen bij aan hoe levens vorm krijgen en hoe de wereld 
vorm krijgt. Daar waar de verhalen in de Bijbel dat lang niet altijd zichtbaar maakte, is het aan ons 
om dat in onze tijd wél te doen. Ook als dat niet zo spannend is. In de laatste film met Catherine 
Deneuve, La verité, de waarheid, speelt Deneuve de oudere actrice Fabienne, die neet een 
autobiografie heeft uitgegeven. Van die biografie lijkt echter geen bal van te kloppen: 
gebeurtenissen worden verzonnen en belangrijke mensen in haar leven worden niet eens genoemd. 



Haar verweer naar haar dochter daarover is: ‘Ik kan toch niet de naakte waarheid vertellen? Dat is te 
saai!’  
 
Tja, denk ik dan… het leven wordt misschien juist gevormd door die stille krachten die te saai zijn 
voor een spannend scenario. Vermoedelijk zijn zij het die het leven vormgeven. Die kinderen 
opvoeden, die ouderen ondersteunen, die de gecompliceerdheid van het leven in alle eenvoud 
tegemoet treden. 
 
Het verhaal van Ruth laat zien dat het goede nieuwsgierig maakt en uitnodigt in het goede doen te 
delen. God, zegt het verhaal, beschermt je daarbij, draagt je daarbij. God, die je overschaduwt als je 
dorstig bent. Die je omgeeft als je bescherming nodig hebt. Het is óók God die je met jezelf op weg 
stuurt, die je ogen aan het licht deed wennen en die onze voeten zette waarmee we zelf op weg 
mochten gaan. We zongen niet voor niets ‘mij hebt doen weten dat ik gaan kon’. Waar je uitkomt 
bepaal je zelf, wat je onderweg doet is steeds een keuze. In het leven komen we vele keuzes tegen. 
Hoe je kiest is bepalend, voor jezelf, voor anderen, voor de planeet waarop we leven.  
 
Ruth kiest voor het zorgen van Noomi en een onbekend en in eerste instantie bescheiden leven. Die 
keuze roept nieuwsgierigheid op. De moeder in het schilderij roept nieuwsgierigheid op door de 
liefkozende bescherming die zij haar jonge dochter biedt. De vrouwen die we vandaag ontmoetten 
doen het goede en ontmoeten het goede. Zij bieden bescherming en ontvangen bescherming.  
 
In onze eigen levens maken we keuzes. Om ons heen maken mensen keuzes. Aan ons om 
nieuwsgierig te zijn naar andere mensen en hun keuzes. Om het goede wat ons ontmoet te 
reflecteren en elkaar te beschermen. Ongezien vertrouwend laten wij zo niemand over aan zichzelf. 
 
Amen 
 


