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#OverHoop 3
Derde Advent
Ruth 3
Afgelopen week werd bekend
dat de PvdA een integriteitscommissie heeft ingesteld
(eerder deed de VVD dat ook
al). Blijkbaar is het nodig om
elkaar bij de les te houden rond
zaken als: (gebrek aan)
eerlijkheid, oprechtheid,
betrouwbaarheid, zuiverheid.
Integer ben je als je een mensuit-een-stuk bent, geen verborgen agenda’s hebt en je niet
laat (ver)leiden door oneigenlijke zaken. Het verhaal van
Ruth 3 zet het thema integiteit op de agenda van ons leven
met God en met elkaar. ‘Integer’ betekent letterlijk: gaaf,
ongerept.
Ruth op de dorsvloer
Wat wil Noömi nu precies als ze Ruth aanmoedigt om in het
donker naar de dorsvloer te gaan waar Boaz is? Het lijkt erop
dat Ruth Boaz moet verleiden. Die associatie wordt in elk
geval gemakkelijk opgeroepen (baden, olie, gaan liggen). Ruth
is zonder meer gehoorzaam. Haar woorden ‘Ik zal doen wat u
mij zegt’ (3:5) doen sterk denken aan wat Maria, de vrouw die
door de heilige Geest werd overschaduwd, zei toen de engel
had gesproken: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij
gebeuren wat u hebt gezegd’ (Luc. 1:38). Als Boaz wakker
wordt, vertelt Ruth wat haar intentie is. Noömi had het bij
haar advies niet meer gezegd (3:1-4), maar Ruth had wel
onthouden (vgl. Luc. 2:19) wat Noömi eerder had gezegd
(2:20): Boaz kan als losser optreden! Over de betekenis van
het ‘lossen’: Leviticus 25:24-28; Deuteronomium 25:5-10.
Een rechtschapen man
Hoe moet dat zijn geweest voor Boaz: ’s nachts een jonge
vrouw aan zijn voeteneind vinden? Zijn (en onze) gedachten
kunnen alle kanten opgaan. De verteller lijkt ons ook (bewust)
op het spoor te zetten van een erotisch gekleurde ontmoeting.
Misschien daagt hij ons als lezers uit: heb je er nog vertrouwen

in (tegen de sombere achtergrond van de verhalen uit de
Rechters-tijd, zie o.a. Rec. 19-21) dat er integere mensen
bestaan? Hoe integer ben jij zelf in je gedachten? Boaz blijkt
een rechtschapen mens te zijn (Psalm 1). Dat wordt later ook
over Jozef gezegd (Mat. 1:19). Hij ervaart blijkbaar geen
verleiding. Hij wenst Ruth allereerst de zegen van de HEER en
noemt haar een bijzondere vrouw. Maar blijkbaar gaat het
hem niet om Ruth (en zichzelf) maar om de manier waarop
God voor mensen in nood wil zorgen (via het losserschap). En
hij heeft ook Noömi op het oog: Ruth mag niet met lege
handen bij haar aankomen (3:17, vgl 1:21).
Integriteit
Over de rechtschapenheid waar dit hoofdstuk van getuigt, gaat
het ook op andere plaatsen in het Oude Testament:
 ‘In het land Us woonde een man die Job heette. Hij was
rechtschapen en onberispelijk, hij had ontzag voor God en
meed het kwaad’ (Job 1:1);
 ‘Wie rechtschapen zijn, zullen wonen in het land der
levenden, wie onberispelijk hun weg gaan, vinden er een vast
verblijf’ (Spr. 2:21);
 ‘Wees niet jaloers op iemand die geweld gebruikt, kies niet
de weg die hij gaat, want de HEER verafschuwt wie dat
dwaalspoor gaat, maar wie rechtschapen is, geeft hij zijn
vertrouwen’ (Spr. 3:31-32).
Jezus en de weg van God
God kan zijn werk ook doen zonder integere mensen. Sterker
nog: Jezus kwam ook om te sterven voor ons gebrek aan
integriteit. Zo vaak zijn we geen mensen-uit-een-stuk, zijn we
mensen die onoprecht zijn en alleen ons eigen belang laten
tellen. Maar door Gods genade en door het krachtige werk van
de heilige Geest kleurt de weg naar de Verlosser toe soms ook
al naar de Verlosser: Jezus was de Mens-uit-een-stuk,
helemaal gaaf, zonder zonde. Iets van de Geest van Jezus zien
we terug in Boaz en Ruth. Nu gaat het er niet om dat we hun
voorbeeld volgen, maar dat we ons op Jezus, onze Verlosser,
richten en hem vragen: ‘Laat uw integriteit in ons mogen zijn’.

Om te lezen
Psalm 1
Spreuken 2:1-22
Spreuken 3:27-35
Matteüs 1:18-25
Lucas 1:26-38

Voor een geloofsgesprek
1. Hoe zou je integriteit omschrijven? Waar zie jij om je heen (en
bij jezelf) gebrek aan integriteit?
2. Wat zijn jouw gedachten bij de
scène op de dorsvloer?
3. Wat vind je van de twee aangehaalde citaten uit het boek
Spreuken?
4. Wat vind je van de vergelijking
tussen Ruth en Maria? Herken je
ook iets van Jezus terug in Ruth?
5. Wat betekent het voor jou dat
Jezus als Gods Zoon de Mensuit-een-stuk was, helemaal gaaf?
6. Hoe zou je kunnen groeien in
een integer karakter?
Om te bidden
Ik zal u loven met een oprecht hart
als ik uw rechtvaardige voorschriften
leer. (Psalm 119:7)
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