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Gemeente,
Als ik zeg: 'Ubuntu' weet u dan wat ik bedoel?
Het woord kwam voor in de toespraak van president Obama,
tijdens de herdenking van Nelson Mandela, afgelopen dinsdag.
Ubuntu is het Zuid-Afrikaanse principe van verbondenheid ,

waarbij ieder leeft vanuit het intense gevoel dat
wij alleen door andere mensen mens zijn.

Ubuntu is: leven vanuit het besef van onderlinge afhankelijkheid.
Iedereen is verschillend,
maar bij 'ubuntu' staat voorop: 'Ik ben omdat wij zijn'.
Niets van wat ieder mens persoonlijk doet of laat,
blijft zonder gevolgen voor anderen.
Elk handelen van de éne mens draagt bij
aan het welbevinden of niet-welbevinden van de andere mens .
Meer dan ooit is dat actueel in onze huidige wereld,
waar alles met elkaar te maken heeft en van elkaar afhankelijk is .
Vanuit dit principe van 'ubuntu' lees ik vandaag het verhaal van Ruth.
En dan heeft het ineens iets nieuws te bieden,
Wordt mij een spiegel voorgehouden,
en de vraag gesteld: En jij? Leef jij vanuit 'Ubuntu'?
Wat Ruth doet in haar leven, waar zij voor kiest,
heeft niet alleen consequenties voor haarzelf,
maar ook voor het leven van Naomi,
en later ook voor Boaz, ja uiteindelijk voor een heel volk......
Dat Orpa ervoor kiest om terug te keren naar haar familie,
is niet slecht, maar anders .............
We weten niet hoe het met haar verder gaat.
Voor de schrijver van het boek Ruth is dat echter niet belangrijk
voor het doel dat hem voor ogen staat met zijn vertelling.
Dat doel is:
aantonen dat de geschiedenis van God en Israël kan doorgaan,
En toch treedt God nauwelijks handelend op.
Het zijn mensen die hun keuzes maken,
en daar de gevolgen van ondervinden.

Over Ruth gaat het vandaag……..
de derde vrouw die Matteüs noemt in de stamboom van Jezus.
Tamar en Rachab gingen haar voor.
Opnieuw een vrouw die niet tot het eigen volk behoort,
weer horen we over een vreemdeling, een allochtoon,
die een plaats krijgt in het grote verhaal over God en mensen.
Weerbarstig is de bijbel – altijd anders dat wij willen –
aanstootgevend bij tijd en wijle.
We kunnen er soms maar moeilijk mee uit de voeten.
Waarom gaat het altijd anders dan bij ons?
Maar gelukkig, Ruth is een eerbare, hoogstaande vrouw,
geen hoer zoals Rachab, en ook geen Tamar
die haar diensten aanbiedt aan haar schoonvader
om zo te krijgen waar ze recht op heeft:
een kind, dat toekomst geeft……..
Wat dat betreft komt Ruth ons heel wat sympathieker op ons over.
Hoewel,..... verderop in het verhaal zal blijken
dat ook zij de kunst van het verleiden verstaat,
wanneer zij het plan van haar schoonmoeder uitvoert
en bij Boaz onder de dekens kruipt.
Ruth woonde in het land Moab; daar werd de god Kemos vereerd,
De Moabieten waren nakomelingen van de zonen van Lot,
u weet wel, de neef van Abraham
die het beste deel van het land Kanaan voor zichzelf koos
en Abraham het mindere deel liet.
De Moabieten werden door de Israelieten als vijanden beschouwd,
omdat zij hen na die lange woestijnreis van Egypte naar Kanaän
geen doortocht wilden verlenen naar het beloofde land.
Ze hadden geen gastvrijheid getoond, –
en dat was een grote overtreding van de normen en waarden in die dagen.
Maar daar had Ruth niet zoveel mee van doen,…..
totdat ze op een dag verliefd werd op die jongen
die met zijn ouders en broer vanwege een hongersnood
uit Bethlehem naar Moab was verhuisd.
De liefde was wederzijds.
Haar ouders zullen er niet blij mee zijn geweest:
“Wat moet je met zo’n vreemde, zijn er in ons volk geen jongens genoeg?”

Maar Ruth wilde geen ander.
Evenmin als Orpa, ook een Moabitische,
een ander verlangde dan de broer van Chiljon.
Beiden trouwden en werden opgenomen in de familie van Elimelech en Naomi,
Daar kwamen ze in aanraking met die voor hun vreemde religie.
Elimelech – Mijn God is Koning,, betekende die naam.
Wie die God van Elimelech was,
zal hun schoonmoeder Naomi hen hebben verteld.
Ze hoorden over Abraham, die een stem gehoord had in zijn leven –
de stem van die onbekende God die hem op weg gestuurd had –
weg uit zijn vertrouwde omgeving,
weg van zijn familie en alles wat hem vertrouwd was,
naar een onbekend land, waar hij een gezegend leven zou leidenZe hoorden over Sara,
die zolang kinderloos was gebleven,
maar uiteindelijk toch een kind kreeg.
Want bij deze God was niets onmogelijk – werd gezegd –
Hoe anders was de god van Moab –
die eiste alleen maar kinderen op als offer….
Die vroeg maar en had nooit genoeg.
Toen overleed Elimelech.
En ook de twee zonen Machlon en Chiljon.
Zij hadden Orpa en Ruth geen kinderen geschonken.
Alle hoop was bij Naomi vervlogen,
geen zonen meer, en ook geen kleinkinderen......
Voor haar was er geen toekomst meer,
want 'God heeft zich van mij afgekeerd.'
Bitter was zij; 'noem mij maar Mara,'
Naomi besloot terug te gaan naar haar geboorteland,
de hongersnood was daar inmiddels voorbij.
Wat had Moab haar nog te bieden?
Misschien was daar in Bethlehem nog wel een ver familielid
die zich over haar wilde ontfermen.
Haar schoondochters?
Wat hebben zij – Moabitische vrouwen - in Bethlehem te zoeken?
ze zullen er met de nek worden aangekeken…….
Ze kunnen maar beter in Moab blijven,
Wie weet komen ze nog een man tegen

die hen geborgenheid en kinderen zal schenken – zij zijn nog jong genoeg.
Zijzelf is een oude vrouw,
wat heeft zij haar schoondochters nog te bieden?!
Orpa gaat terug,
Maar Ruth wil haar schoonmoeder niet loslaten.
Of............... misschien wil zijn de God van Naomi niet loslaten?
Die twee horen voor Ruth onlosmakelijk bij elkaar.
In het gelaat van Naomi heeft zij die vreemde God ontmoet.
Deze God wil zij dienen en dat betekent dat zij bij Naomi moet blijven.
'Ubuntu'........... zijn voelt een intense verbondenheid!
Ruth.......... Naomi............. God
maar ook : Ruth ….....God..........Naomi....
Hoe je het ook wendt of keert,
die zijn voor Ruth niet los verkrijgbaar.
Ruth gaat met Naomi mee naar Bethlehem. 'Beth – Lechem'
In het Hebreeuws betekent die naam: 'Huis waar brood is te vinden'.
En waar brood is is leven mogelijk.
Brood is manna, het voedsel voor onderweg, brood uit de hemel.
dat het volk in de woestijn iedere dag opnieuw ontving:
Beth-lechem, dat is:
een veilig huis en een belofte voor de toekomst –
Dorp waar God geschiedenis schrijft :
waar David geboren zou worden, – het achterkleinkind van Ruth,
die koning over Israel werd.
En waar eeuwen later die andere koning werd geboren,
nazaat van David,
in een stal,
omdat voor Hem geen plaats is in deze wereld.
Maar Gods belofte, zijn Koninkrijk, vindt altijd een weg.
Naomi en Ruth gaan op weg naar die plaats van belofte.
Naomi keert terug – na een bewogen leven.
Ruth gaat voor het eerst.
Zij deelt met Naomi de tranen en de bitterheid.
Zij belooft trouw tot de dood.
“Waar u gaat, zal ik gaan, waar u slaapt, zal ik slapen;
uw volk is mijn volk en uw God is mijn God;
waar u sterft, zal ook ik sterven, en daar zal ik begraven worden.
De Heer is mijn getuige, alleen de dood zal mij van u scheiden!”

Het zijn grote woorden – eigenlijk te groot voor een mens.
Ze weet niet half wat haar in Betlehem allemaal te wachten staat.
Maar ze is geraakt door die vreemde God en gaat ………
Zoals eens Abraham naar een vreemd land trok….
Het vertrouwen in die God, is de basis van haar trouw aan Naomi.
Vanuit die grondhouding houdt ze aan beiden vast: God en haar naaste.
Het is dit vaste vertrouwen
dat eeuwen later terug te vinden is in die mens,
die als kwetsbaar kind in Bethlehem geboren wordt.
In Jezus gelaat zien we de trekken van Ruth oplichten.
Bij Hem vinden we dezelfde ‘trouw’
die Ruth tot zo’n bijzondere vrouw maakte.
Ook Hij leefde vanuit het principe van Verbondenheid.
Hij stak zijn ene hand uit naar de mensen,
en hield met zijn andere hand vast aan zijn God.
Hij diende zijn Vader in de hemel,
door zich te ontfermen over de mensen op aarde.
'Ubuntu' :
Het wezen van de mens is onlosmakelijke verbondenheid met anderen.
Mijn wereld is jouw wereld.
Niemand leeft voor zichzelf.
'Het is niet goed dat de mens alleen is',
zei God na de schepping van de eerste mens in Genesis,
en hij maakte voor de mens een naaste,
iemand om het leven mee te delen,
iemand om het leven mee te vieren.
Door die naaste wordt de mens pas werkelijk mens.
Ruth handelde ernaar,
Als geen ander leefde Jezus het ons voor,
en leerde ons God lief te hebben en de naaste.
Mandela – en met hem vele anderen de geschiedenis door –
had het begrepen en zette zich in voor een leefbare samenleving.
Laten wij blijven zoeken naar dingen die ons met anderen verbinden.
We worden er zelf gelukkiger van.
Amen.

