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Deze bundel bevat bouwstenen voor de vakantiebijbelweek 2022.  
Het thema is: Toeval bestaat niet; Gods plan met Ruth.

In deze map staan de volgende lessen: 
1. God weet wat Hij doet - Ruth 1 : 1 – 7a
2. God wijst de weg - Ruth 1 : 7 - 22 
3. God zorgt - Ruth 2
4. God geeft vriendschap - Ruth 3
5. God maakt alles goed - Ruth 4

In dit jaarthema komt naar voren dat de Heere ons leven leidt. Daarbij kan in dit verband gedacht 
worden aan Zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus.

De kerntekst in deze vakantiebijbelweek is:  
Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u (1 Petrus 5:7).  

In ons spraakgebruik zeggen we zo gemakkelijk: ‘Dat is ook toevallig’. Het is een uitspraak die onze 
buitenkerkelijke kinderen ook wel kennen. Met dit thema willen we aan de hand van de verhalen over 
Ruth de kinderen laten zien dat toeval niet bestaat, maar dat de Heere alles leidt. De Heere leidde het 
leven van Ruth. Zo leidt de Heere ook de kinderen naar de vakantiebijbelweek.
 
Deze bundel heeft dezelfde structuur als de bundel van vorig jaar. Soms is voor de overzichtelijkheid 
een kleine aanpassing aangebracht.  Opnieuw wijzen we als LWJ op het belang van zowel de gezamen-
lijke voorbereiding als de persoonlijke voorbereiding.  De bronnen die u gebruikt zijn hetzelfde geblev-
en: De Bijbel met kanttekeningen, de Bijbel met Uitleg, de serie Leer en leven van drs. P. Cammeraat, 
enzovoorts.
Deze bundel wil een handreiking zijn bij de voorbereiding van de vertelling en het gesprek met de 
jongeren. U kent uw eigen doelgroep. U kunt naar eigen inzicht het aangeboden materiaal gebruiken 
en verwerken. 

Van harte wensen we u Gods zegen toe over het vakantiebijbelwerk en de vakantiebijbelweek 2022 toe.

Namens de werkgroep,

N.J. Teerds, voorzitter



VOORBEREIDING THEMA
Het delen van Bijbelse verhalen, tekst(en) en liederen aan onkerkelijke kinderen vraagt een goede 
voorbereiding. Graag denken we als LWJ hierin mee en geven hiervoor enkele suggesties:

1. Gebed
Allereerst is het gebed belangrijk in de voorbereiding. Benoem dit richting vrijwilligers, maar vraag ook 
voorbede in de kerkelijke gemeente. Denk hierbij aan gebed voor de vrijwilligers, de kinderen en hun 
ouder(s)/verzorger(s) en het doorgeven van de Bijbelse boodschap tot bekering en geloof. Eenheid en 
onderlinge verbondenheid is van groot belang in het evangelisatiewerk. Daar is gebed voor nodig. De Heere 
Jezus heeft gezegd: ‘Zonder Mij kunt gij niets doen.’

2. Bekendheid
Het is belangrijk dat het evangelisatieclubwerk bekend is in de kerkelijke gemeente, zodat er meegeleefd 
en meegebeden kan worden. Informeer de gemeente daarom vooraf over data, thema en invulling. 
Daarnaast kan het goed zijn om tijdens de evangelisatieclubdagen bijvoorbeeld door middel van een mailing 
de gemeente per dag op de hoogte te houden van het verloop. Een nieuwsbrief met foto’s  achteraf kan ook 
een goed middel zijn om te delen hoe het gegaan is. Zo breng je het evangelisatiewerk dichtbij. Denk hierbij 
wel aan de privacywetgeving. Noem geen namen van kinderen en/of ouders en wees ook voorzichtig met het 
delen van persoonlijke verhalen en foto’s. 

3. Teamvoorbereiding 
Tot slot is ook een goede teamvoorbereiding belangrijk. Niet alleen voor het bespreken van alle praktische 
zaken, maar veel meer nog om gezamenlijk als team het thema voor te bereiden. Dit kan door met elkaar 
een speciaal moment te plannen waarin het volgende gedaan kan worden:

• Breng de themamap goed onder de aandacht van de vrijwilligers. Deel de inhoud, zodat iedereen op de 
hoogte is van het thema. 

• Oefen met elkaar het themalied.
• Brainstorm met elkaar hoe jullie de Bijbeltekst willen aanleren aan de kinderen. Maak hierbij gebruik 

van de suggesties die in de themamap gegeven worden. 
• Brainstorm met elkaar hoe jullie als team verder invulling aan het thema willen geven. Wees creatief. 

Zorg dat het thema goed neergezet wordt en kinderen helder hebben waar het om gaat. 
• Doe een Bijbelstudie in groepjes met elkaar. Hierbij kan elk groepje één van de verhalen nemen die u 

aan de kinderen gaat vertellen. Houd deze Bijbelstudie eenvoudig en praktisch en vooral gericht op de 
doelgroep aan wie u het verhaal gaat doorgeven. Denk hierbij aan vragen als:
- Wat staat er? Over wie gaat het en wat gebeurt er? Begrijp ik wat ik lees? 
- Welke moeilijke woorden staan erin?  
 Hoe zouden we deze moeilijke woorden aan kinderen kunnen uitleggen? 
- Wat is de kern van het verhaal?
- Wat kunnen we leren van dit Bijbelverhaal?
- Hoe breng ik de boodschap over? (Hoe sluit ik aan?  
 Welke herkenning voor kinderen zit er in dit verhaal? Welke vragen zou het kunnen oproepen?) 
Als elk groepje de belangrijkste punten op een blad papier zet en dit na de Bijbelstudie deelt met het 
hele team, krijgt iedereen iets van alle Bijbelverhalen mee. 

Het is waardevol om het thema op deze manier voor te bereiden. Dit vraagt tijd maar dat is het ook waard. 
Bij minder tijd moeten er keuzes gemaakt worden en wellicht het thema op een andere manier onder de 
aandacht worden gebracht. Het is goed om hier afspraken met elkaar over te maken. 

Voor vragen, tips en adviezen kan er gerust contact opgenomen worden met de LWJ. Wij denken graag met 
jullie mee. 



VOORBEREIDING VERTELLING 
Bijbelse verhalen doorgeven aan kinderen die niet of nauwelijks iets van de Bijbel weten, is mooi werk. Wel 
vraagt het een goede (persoonlijke) voorbereiding. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van onderstaand 
schema. 

STAP 1: GOED LEZEN 
a. Lees rustig het Bijbelgedeelte helemaal door. 

STAP 2: EENVOUDIG MAKEN 
Denk aan onkerkelijke kinderen en tieners aan wie het verhaal vertelt wordt.
a. Schrijf elk Bijbelvers in eigen, eenvoudige woorden op. 
b. Onderstreep belangrijke, moeilijke woorden en/of begrippen die in het verhaal staan. 
c. Bedenk hoe u deze belangrijke, moeilijke woorden en/of begrippen goed kunt uitleggen. 

STAP 3A: CONTEXT BEPALEN 
Schrijf op:
a. Omgeving: Waar vindt dit verhaal plaats? Hoe zag het er toen uit?
b. Tijd: Wanneer heeft dit verhaal plaats gevonden?* Wat is er over die tijd te zeggen?
c. Personages: Welke personen komen er in het verhaal naar voren? Wat weet u over hen?  
 Over hun karakter? Hoe is hun verhouding tot God? Staan er nog andere verhalen over hen in de Bijbel?

STAP 3B: VERHAALLIJN BEPALEN 
Wat is de lijn van het verhaal? Wat is de situatie? Wat gebeurt er allemaal? 
Denk hierbij aan: begin > kern > slot; of: aanleiding > reactie > gevolg, enz.

STAP 3C: KERN BEPALEN
a. Wat is de kerntekst in dit verhaal? 
b. Wat is belangrijk om te vertellen en wat zijn details die bij deze vertelling achterwege gelaten kunnen 
 worden?

STAP 4: BETEKENIS ONTDEKKEN 
a. Wat is de betekenis van dit verhaal?
b. Wat vertelt dit verhaal over God? Over Zijn leiding? Over zijn handelen met mensen? 
c. Welke verwijzing in dit verhaal is er naar Jezus, de Zoon van God?
d. Welke lessen zitten er in dit verhaal?

STAP 5: AANSLUITING ZOEKEN
a. Welke aansluiting zit er in dit verhaal naar vandaag?
b. Zitten er elementen in het verhaal die kinderen, tieners herkennen?
c. Welk voorwerp of beeld zou ik eventueel bij dit verhaal kunnen gebruiken?

STAP 6: VERHAAL MAKEN 
a. Zorg voor een pakkend begin (eventueel met voorwerp of voorbeeld wat herkenning geeft). 
b. Zorg voor een duidelijke opbouw en lijn. Waak voor het vertellen van teveel details waardoor 
 de kinderen en tieners afhaken. 
c. Zorg voor één kernboodschap in het verhaal. 
d. Zorg voor eenvoudig taalgebruik, maar niet kinderachtig. 

STAP 7: VERHAAL OEFENEN
a. Oefen de vertelling van uw verhaal. 
b. Vraag de Heere om Zijn zegen en bid voor de kinderen, tieners die het verhaal zullen horen. 



TIPS!

TIP 1: 
Plaats het verhaal in de grote lijn van de Bijbel: schepping, zondeval, moederbelofte, geboorte 
van Jezus, Zijn lijden, sterven, opstanding, hemelvaart, Pinksteren en de verspreiding van het 
Evangelie tot aan de wederkomst van Jezus. Gebruik hier eventueel de tijdlijn-platen van de 
LWJ voor. 

TIP 2: 
Maak voor uitleg en verdieping gebruik van Bijbel met kanttekeningen, Bijbel met uitleg en 
Cammeraat.



KERNTEKST  
1. Tekst 
1 Petrus 5:7 Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.

Deze tekst wordt aan de hand van deze themamap aangeleerd en uitgelegd, zodat de kinderen aan het einde 
van de vakantiebijbelweek de tekst zelfstandig kunnen opzeggen en weten wat de tekst betekent. 

Omdat 1 Petrus 5:7 een korte tekst is, is er de mogelijkheid om voor een tweede tekst te kiezen. Deze tekst 
geeft iets meer uitdaging om aan te leren en uit te leggen. Psalm 55: 23 Werp uw zorg op den HEERE, en 
Híj zal u onderhouden; Hij zal in eeuwigheid niet toelaten dat de rechtvaardige wankele (betrouwbaarheid, 
rechtvaardigheid, veiligheid). 

2. Uitleg algemeen:
God zorgt ervoor dat we op aarde een huis, kleding, werk, geld, gezondheid en zoveel dingen meer krijgen. 
Dit betekent niet altijd voorspoed, maar de HEERE wil juist dat mensen in tegenspoed hun zorgen op Hem 
werpen. De HEERE zegt niet: Leg uw zorgen maar op Mij. Nee, Hij zegt: Werp ze maar op Mij. Werp ze maar 
van je af. Werpen is loslaten en niet weer oppakken. Dat is juist wat mensen vaak doen. Tijdens het gebed de 
zorgen op Hem werpen, maar na het amen wordt het weer opgepakt. Wie tot God komt, moet geloven dat Hij 
een Beloner is voor degenen die Hem zoeken.

3. Uitleg moeilijke woorden:
• Bekommernis: zorgen. 
• Eeuwigheid: altijddurend, is een oneindige periode. Er is geen begin en geen einde.
• Rechtvaardig: een ieder geven wat hem of haar toekomt. De Bijbel leert dat alleen de Heere God 

volmaakt rechtvaardig is.  
Rechtvaardigheid begint niet met wat je doet, maar met wie je bent. 

4. Uitleg voor de kinderen: 
Als er zorgen, vragen of verdriet in je leven is, mag je dit in gebed aan de Heere vertellen, op Hem werpen. 
Werp al je zorgen op Hem, dat mag jij ook doen. Iedere dag alles aan God vertellen. Bidden voor de toets op 
school waar je tegenop ziet. De Heere danken dat je vrienden hebt. Eerlijk vertellen dat je lelijke woorden riep 
toen je ruzie had met je zusje. God prijzen omdat Hij trouw is en vol goedheid. Vragen om vergeving van je 
zonden. Geen probleem is voor de Heere God te klein of te groot. Je moet dus niet van je zorgen of problemen 
weglopen, maar ze op de Heere werpen. Dat betekent niet altijd dat alle zorgen of problemen over zijn. Je mag 
dan vertrouwen hebben dat de Heere je wil helpen en dragen zodat je het niet alleen hoeft te doen. 

5. Link naar de tekst 
Ruth heeft veel zorgen en problemen in haar leven gekend. Op jonge leeftijd is ze weduwe geworden. Ze trekt 
met haar schoonmoeder naar een nieuw en onbekend land. In dit nieuwe land is ze een vreemdeling en moet 
ze de kost verdienen met werken op het land. Maar ondanks alles zie je dat Ruth haar vertrouwen gesteld 
heeft op de God van Israël. De God bij Wie je al je zorgen en problemen kwijt kan. God zorgt voor Ruth in deze 
nieuwe situatie. Hij geeft dat ze mensen leert kennen, werk krijgt en voldoende eten en drinken heeft. 

6. Ideeën om de tekst aan te leren 
• Vraag voor het bidden en danken of de kinderen zelf nog gebedspunten hebben. Zo kun je daadwerkelijk 

hun zorgen en problemen aan God voorleggen. 
• Laat kinderen hun zorg of zorgen op een steen schrijven en verzamel die, bijvoorbeeld in een doos. 

Neem deze stenen/zorgen mee in je gebed en leer de kinderen om ze dan ook bij God te laten en niet 
zelf weer op te pakken.

• Schrijf samen met de kinderen hun zorgen of problemen op oplosbaar papier. Los dit papier op en maak 
zo de vergelijking om je zorgen op God te werpen en ze niet weer terug op te pakken.
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Les 1:
God weet wat Hij doet

RUTH



Les 1: GOD WEET WAT HIJ DOET

1. Waar gaat het verhaal uit de Bijbel over?
Elimélech, Naómi, Machlon en Chiljon verlaten Bethlehem vanwege de hongersnood. Ze gaan naar Moab 
omdat daar voldoende te eten is. Elimélech sterft in Moab. De beide zonen trouwen met Moabitische 
meisjes, Orpa en Ruth. Ook Machlon en Chiljon sterven. Naómi hoort dat de Heere er weer voor gezorgd 
heeft dat de hongersnood voorbij is. Ze besluit om terug te keren naar Bethlehem. Orpa en Ruth, haar beide 
schoondochters, gaan met haar mee.

2. Waar staat dit verhaal in de Bijbel?
Ruth 1: 1 – 7a

3. Hoe bereid ik dit verhaal voor?
Om een verhaal uit de Bijbel goed te kunnen vertellen en/of te bespreken is een goede voorbereiding 
belangrijk. Gebed vooraf en vervolgens zelf helemaal door het verhaal heen kruipen, zijn twee belangrijke 
sleutels. Het hoofdstuk in deze map met uitleg over een goede voorbereiding kan hierbij helpend zijn.

4. Welke vertelsuggesties zijn er?
Voor 4-8 jarigen:
Hongersnood: Heb je wel eens honger? Hoe is het om honger te lijden? 

Voor 8-12 jarigen:
Verhuizen naar een ander land. Wat neem je mee? Wat laat je achter? Afscheid nemen. Je nieuwe omgeving 
leren kennen. 

Voor ouder dan 12 jarigen: 
Vreemdeling zijn in een vreemd land. Wat betekent dat om in een land te wonen waar je niemand kent? Een 
land waar andere gewoonten zijn, er een andere taal gesproken wordt en een andere God gediend wordt?

Vertelschets:
1. Honger in Bethlehem

Elimélech, zijn vrouw Naómi en hun beide zonen Machlon en Chiljon wonen in Bethlehem. Dat is een 
stadje in Israël. Israël is het land wat lang geleden aan Abraham was beloofd. God had beloofd dat 
wanneer de mensen in Israël de Heere dienen en liefhebben zouden, dat er dan overvloed van eten 
en drinken zou zijn. Nu groeit er echter bijna niets. De bakkers hebben geen koren om brood van 
te bakken. Er is hongersnood. Dat is een straf van God voor de ongehoorzaamheid van de mensen. 
De Heere laat door deze hongersnood merken dat Hij wel ziet dat de mensen hem vergeten. God 
waarschuwt door deze hongersnood: Bid tot mij. Ik wil helpen in de nood. 
Elimélech en Naómi hebben weinig te eten. Ook zij zijn in nood. Ze zullen misschien wel sterven. Ze 
horen dat in een ander land, in Moab, wel genoeg te eten is. Ze bidden niet tot God, maar gaan op reis 
naar het land waar genoeg te eten is. Ze verkopen hun huis en hun land en ze gaan op reis naar Moab. 
Daar zullen ze niet sterven van honger. Moab is een land waar de Heere niet wordt gediend. Daar buigen 
de mensen zich voor andere goden. En toch gaan Elimélech, Naómi, Machlon en Chiljon verhuizen naar 
dat vreemde land. 

2. Wonen in een vreemd land
Na een lange reis komen ze eindelijk in Moab aan. Een land met een andere taal, een land met een 
andere god, een land waar brood genoeg is. Zijn ze nu gelukkig in dit vreemde land?
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3. Elimélech sterft
Elimélech wordt ziek en sterft. Wat een verdriet voor Naómi, Machlon en Chiljon. Vader Elimélech wordt 
begraven in dit vreemde land.

4. Machlon en Chiljon trouwen
Na een poosje er het feest in het huis van Naómi. Machlon gaat trouwen en Chiljon gaat ook trouwen. 
Ze trouwen allebei met meisjes uit het vreemde land Moab. Ze trouwen met meisjes die de Heere niet 
dienen maar zich buigen voor de goden van Moab. 

5. Machlon en Chiljon sterven
Weer is er verdriet. Machlon sterft en Chiljon sterft. Ze worden begraven. Wat erg voor Orpa en voor 
Ruth. Ze hebben nu geen man meer. Wat erg voor Naómi. Haar man was al gestorven en nu zijn haar 
kinderen ook nog gestorven. Nu heeft ze niemand meer. Ze woont nu tien jaar in Moab en is alleen 
overgebleven. 

6. De Heere zorgt voor brood in Bethlehem
Naómi hoort op een dag dat de Heere weer voor brood zorgt in Bethlehem. De hongersnood is voorbij in 
het land Israël. Als Naómi dat hoort, wordt ze blij. Ze wil weer terug naar Bethlehem. Ze wil weer terug 
naar de God van Israël. Ze vertelt tegen Orpa en Ruth over de God van Israël, Die zorgt voor Zijn volk. 
Naómi maakt zich klaar en gaat weer terug. Elimélech, Machlon en Chiljon zijn begraven in het vreemde 
land. Maar Naómi wil terug naar haar volk en naar haar God. Orpa en Ruth, haar beide schoondochters, 
gaan met haar mee. 

5. Wat staat er in de geloofsleer en belijdenisgeschriften?
Hongersnood: Ook de honger komt van God. God zorgt soms voor gebrek. Wat is Gods bedoeling daarmee?  
God zorgt soms ook voor overvloed. Ook daar heeft Hij Zijn bedoeling mee. Zondag 10: God weet wat we 
nodig hebben
Elimélech: Zijn naam betekent “mijn God is Koning”. Hij onderwerpt zich echter niet aan wat God doet in 
Israël, in Bethlehem, maar gaat zijn eigen weg.
Moab: Een land waar de Heere niet wordt gediend. Ze verlaten niet alleen het land van de Heere, maar 
eigenlijk ook de Heere Zelf. 
Sterven: Elimélech, Machlon en Chiljon sterven. Sterven is God ontmoeten.
Rekenschap afleggen van hoe we hebben geleefd. Hebben we de Heere liefgehad?
Uitleg van begrippen geven vanuit de belijdenis. Hiervoor kan je “Leer en Leven” van drs. P. Cammeraat 
gebruiken, maar let op: uitleg is vaak nog moeilijk voor de doelgroep. Hier rekening mee houden en waar 
nodig vereenvoudigen en samenvatten. 

6. Wat kan er na het verhaal met de kinderen gelezen worden?
Ruth 1 vers 1 t/m 7 a. Het is goed van te voren even de belangrijkste moeilijke namen met de kinderen door 
te nemen. Elimélech, Naómi, Machlon, Chiljon, Orpa, Ruth, Moab, Moabitische, Efrathers. 

7. Welke liederen passen bij dit verhaal?
Themalied
Psalm 81 vers 12
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PUZZEL 1 - LES 1: GOD WEET WAT HIJ DOET

Allemaal namen
Het is hongersnood. Een man en een vrouw gaan weg. Je leest het in Ruth 1

 1. Uit welk dorp gaan ze? Uit: B…………….
 2. Naar welk land gaan ze? Naar M……………..
 3. De man heet: E……………….
 4. De vrouw heet: N ……………….
 5. Ze hebben ook t…………….. zonen, die meegaan. 
 6. De oudste heet: M………….
 7. De jongste zoon heet C……………
 8. Een van de zonen trouwt met R………………
 9. Ze blijven t………… jaren in Moab

Weet je alle namen en woorden? De naam bij nummer 1 vul je in het figuur hieronder ook 
bij nr. 1 in.  Zo doe je dat de nummers 2 tot en met 9 ook. Wat lees je in de grijze kolom van 
boven naar beneden? 

2.

5.

8.

6.

7.

9.

1.

3.

4.
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UITKOMST PUZZEL 1 - LES 1: GOD WEET WAT HIJ DOET

Oplossing:

2. m o a b

5. t w e e

8. r u t h

6. m a c h l o n

7. c h i l j o n

9. t i e n

1. b e t h l e h e m

3. e l i m e l e c h

4. n a o m i

Les 1: God weet wat Hij doet  •  blad 4



Les 1: God weet wat Hij doet  •  werkblad 1A - uitleg/werkwijze

Werkjes les 1: GOD WEET WAT HIJ DOET  
Magneet  

MATERIAAL: 
• Kleine ronde (zelfklevende) magneetjes
• Werkblad 1D bij les 1
• Stevig wit A4 papier of karton (180 grams of meer)
• Stiften
• Potloden
• Kleine strass-steentjes
• Schaar
• Sterke lijm  

VOORBEREIDING: 
• Kopieer het kopieerblad met de magneetvormen op het stevige papier/karton.
• Knip de vormen vast los van elkaar zodat het verdelen makkelijker gaat.
• Maak een voorbeeldmagneet.
• Verzamel de materialen en verspreid ze over de werktafels.

UITVOERING: 
1. Kies een magneetvorm en knip de vorm uit. 
2. Kleur de magneetvorm in met potlood en/of stift.
3. Versier met strass-steentjes.
4. Plak één of meer magneetjes achterop de magneet. 

TIP: 
• Gebruik je in plaats van zelfklevende magneetjes andere kleine ronde magneetjes? 

Gebruik dan een lijmpistool (evt. alleen door begeleiders). Daarmee zitten de magneetjes 
meteen goed vast en hoeft het niet te drogen.

• Eventueel kan je ook zelfklevende magneetstripjes/magneetband gebruiken.
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Les 1: God weet wat Hij doet  •  werkblad 1C - voorbeeld

Voorbeeld: 1 God weet wat Hij doet



Les 1: God weet wat Hij doet  •  werkblad 1D - print



Kleurplaat: God weet wat Hij doet 

Les 1: God weet wat Hij doet  •  werkblad 1E - kleurplaat



Les 2:
God wijst de weg

RUTH



Les 2: God wijst de weg  •  blad 1

Les 2: GOD WIJST DE WEG 
  

1. Waar gaat het verhaal uit de Bijbel over?
In dit verhaal staat de keus van Ruth, die zij neemt op weg naar Bethlehem, centraal. Naómi gaat samen 
met haar schoondochters op weg naar Bethlehem. Op de grens van Moab en Israël dringt Naómi er bij 
haar schoondochters op aan dat ze zich zullen omkeren en teruggaan naar hun familie. Orpa geeft hieraan 
gehoor en neemt afscheid van haar schoonmoeder. Ruth kiest voor het volk en de God van Naómi: ‘uw God 
is mijn God’. Samen komen ze aan in Bethlehem waar de oogst in volle gang is. De mensen uit het dorp 
herkennen Naómi. Naómi laat haar verdriet zien en zegt: ´Noem mij maar Mara’. 

2. Waar staat dit verhaal in de Bijbel?
Ruth 1: 7-22

3. Hoe bereid ik dit verhaal voor?
Om een verhaal uit de Bijbel goed te kunnen vertellen en/of te bespreken is een goede voorbereiding 
belangrijk. Gebed vooraf en vervolgens zelf helemaal door het verhaal heen kruipen, zijn twee belangrijke 
sleutels. Het hoofdstuk in deze map met uitleg over een goede voorbereiding kan hierbij helpend zijn.

4. Welke vertelsuggesties zijn er?
Voor 4-8 jarigen: 
Zou jij willen verhuizen om dichter bij plekken te zijn waar je over de Heere kan horen?  

Voor 8-12 jarigen:
Als je de Heere wilt dienen, moet je soms moeilijke keuzes maken. Soms raak je dan spullen of zelfs familie 
kwijt. Wat is dan de beste keus?

Voor ouder dan 12 jarigen: 
Soms gebeuren er dingen in je leven die je niet wilt, of niet verwacht. Soms moet je bepaalde keuzes maken. 
Hoe kan je dan merken dat God je leven leidt? 

Vertelschets:
1. Terugweg

Orpa en Ruth kijken elkaar verschrikt aan. Gaat hun schoonmoeder, Naómi, weer terug naar het land 
waar ze vandaan komt, naar Israël? Moeten zij hier zonder Naómi achterblijven in Moab? Ze zien aan 
het gezicht van Naómi dat ze het echt meent. ‘Waarom gaat u weer terug, moeder?’, vragen Orpa 
en Ruth. ‘Er is weer eten in Israël. God dacht aan mijn volk!’, is het antwoord. Maar moeten zij deze 
lieve vrouw zomaar weg laten gaan? Naómi heeft zoveel voor hen betekend in de afgelopen jaren. 
Hun mannen, de zonen van Naómi, leven niet meer. Wat gaf dat veel verdriet bij hen en bij Naómi! 
Samen hadden ze het, ondanks het verdriet, toch goed. En nu deze boodschap. Nee, Naómi kunnen ze 
niet missen. Ze besluiten mee te gaan naar het dorp waar Naómi vandaan komt. De spullen worden 
ingepakt. Samen gaan ze op weg, Naómi, Orpa en Ruth.

2. Israël of Moab?
Onderweg ziet Ruth het verdriet van Naómi. Toen Naómi aankwam in Moab had ze zoveel, haar man en 
twee zonen. Nu gaat ze zonder hen terug. Ruth weet het zeker: ze laat haar schoonmoeder niet in de 
steek en zal voor haar zorgen in Israël. ‘Kijk’, Naómi wijst met haar vinger vooruit, ‘daar is de rivier de 
Jordaan. We zijn bijna in Israël.’ Naómi staat stil en kijkt hen allebei aan. ‘Ga terug naar jullie familie’, 
zegt ze. ‘Dat God voor jullie zal zorgen.’  Ruth krijgt tranen in haar ogen en ook Orpa barst in tranen 
uit. Naómi dringt aan: ‘Ga toch terug, mijn dochters, waarom zouden jullie meegaan?’ Nu huilen ze nog 
harder. Dan ziet Ruth dat Orpa, Naómi een kus geeft en afscheid neemt. Ze keert zich om en gaat terug 
naar Moab. 
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3. Kruispunt
‘Kijk, Orpa gaat terug naar haar volk en haar god. Ga haar toch achterna!’ Maar Ruth zegt: ‘Vraag 
dat toch niet. Waar u gaat, zal ik gaan. Waar u slaapt, zal ik slapen; uw volk is mijn volk en uw God is 
mijn God.’ Ruth kan en wil niet meer terug naar haar familie. Ze wil niet terug naar de goden die ze 
aanbidden. Ze kan het niet meer, omdat ze weet dat deze goden niet echt bestaan. De God van Israël 
leeft en dat is de reden waarom ze bij Naómi en haar volk wil zijn. Alleen zo kan ze ook dicht bij de God 
van Naómi zijn. Orpa koos voor een leven zonder de echte God. Ruth kiest voor een leven met God. Orpa 
kiest voor een leven dat bekend is. Ruth weet niet wat haar te wachten staat. Ruth vertrouwt haar leven 
aan God toe. Hij zal voor haar zorgen! Naómi ziet dat Ruth vastbesloten is en dringt niet langer aan. 
Samen lopen ze verder en komen aan in Bethlehem. 

4. Thuiskomst
In Bethlehem zijn de boeren en hun hulpen hard aan het werk op het land. De oogst is net begonnen 
en het koren wordt afgemaaid. De hulpen binden het koren vast. God dacht aan Zijn volk: de mensen 
kunnen weer oogsten! De mensen in Bethlehem draaien hun hoofden naar Naómi toe en stoten 
elkaar aan. ‘Is dit Naómi?’, vragen ze. Naómi schudt haar hoofd: ‘Noem mij geen Naómi meer, maar 
noem mij Mara.’ Dat betekent bitter. ‘Want God heeft mij verdriet aangedaan.’ Het huis is leeg als ze 
er binnenkomen. Toch is Naómi niet alleen, want Ruth woont vanaf nu bij haar. Voor Ruth is het dorp 
onbekend. De mensen kent ze ook nog niet. God is erbij en dat geeft rust.

5. Wat staat er in de geloofsleer en belijdenisgeschriften
Een keus maken: De Heere vraagt van ons dat we ons bekeren. Dat betekent weggaan uit Moab (afsterven 
van de oude mens) en naar een onbekend nieuw land reizen (opstaan van de nieuwe mens), Heidelbergse 
Catechismus zondag 33, vraag 88. 
Bethlehem: broodhuis. Later is hier de Heere Jezus geboren. 
Uitleg van begrippen geven vanuit de belijdenis. Hiervoor kan je “Leer en Leven” van drs. P. Cammeraat 
gebruiken, maar let op: uitleg is vaak nog moeilijk voor de doelgroep. Hier rekening mee houden en waar 
nodig vereenvoudigen en samenvatten. 

6. Wat kan er na het verhaal met de kinderen gelezen worden?
Ruth 1:7-22 

7. Welke liederen passen bij dit verhaal?
Themalied
Psalm 48:6
Psalm 119:17 
Psalm 139:14
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PUZZEL 2 - LES 2: GOD WIJST DE WEG!

Wie zei het? 
Je kunt kiezen uit:

Het staat in Ruth 1 vers 8 tot en met vers 21 Wie zei het?

1 Gaat heen, keert weder

2 Wij zullen zekerlijk met u wederkeren tot uw volk

3 Waarom zoudt gij met mij gaan?

4 Keert weder, mijn dochters, gaat heen

5 Zie, uw zwagerin is wedergekeerd tot haar volk

6 Val mij niet tegen, dat ik u zou verlaten

7 Uw volk is mijn volk en uw God mijn God

8 Waar gij zult sterven, zal ik sterven

9 Is dit Naómi?

10 Noemt mij niet Naómi, noemt mij Mara

11 Vol toog ik weg

12 Maar ledig heeft de HEERE doen wederkeren

Naómi

Ruth Orpa en Ruth

De mensen in Bethlehem
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UITKOMST PUZZEL 2 - LES 2: GOD WIJST DE WEG!

Oplossing:

Het staat in Ruth 1 vers 8 tot en met vers 21 Wie zei het?

1 Gaat heen, keert weder Naómi

2 Wij zullen zekerlijk met u wederkeren tot uw volk Orpa en Ruth

3 Waarom zoudt gij met mij gaan? Naómi

4 Keert weder, mijn dochters, gaat heen Naómi

5 Zie, uw zwagerin is wedergekeerd tot haar volk Naómi

6 Val mij niet tegen, dat ik u zou verlaten Ruth

7 Uw volk is mijn volk en uw God mijn God Ruth

8 Waar gij zult sterven, zal ik sterven Ruth

9 Is dit Naómi? De mensen in Bethlehem

10 Noemt mij niet Naómi, noemt mij Mara Naómi

11 Vol toog ik weg Naómi

12 Maar ledig heeft de HEERE doen wederkeren Naómi
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Werkjes les 2: GOD WIJST DE WEG
Schilderij korenaren  

MATERIAAL: 
• Canvasdoek of plankje
• Pasta: spaghetti en mini penne
• Sterke lijm
• Werkblad 2D bij les 2
• Gekleurd papier
• Kartelschaar
• Spuitlak Goud.
• Oude kranten/ vuilniszakken

VOORBEREIDING: 
• Maak een voorbeeldschilderij.
• Print kopieerblad ‘Schilderij op canvas’ uit op gekleurd (lichtgeel)papier, zoveel keer als 

nodig voor de groep.
• Knip eventueel met een kartelschaar al de teksten uit.
• Verzamel de materialen en verspreid ze over de werktafels.
• Zorg dat er een afgedekte plek is waar met de spuitlak gespoten kan worden.

UITVOERING: 
1. Leg 3 á 4 stokjes spaghetti op het canvasdoek of plankje. Plak deze stokjes vast. Lijmen 

kan het handigste op het canvas.
2. Zet een streepje lijm naast de bovenkant van de spaghettistokjes waar je de mini penne 

op plakt. Gebruik niet te veel lijm!
3. Laat het geheel een beetje drogen.
4. Spuit het werkje met de spuitlak en laat even drogen.
5. Knip eventueel ondertussen het strookje met de tekst met de kartelschaar uit.
6. Plak het strookje op het gedroogde canvas doekje. 

TIP: 
• Voor de jongere kinderen kun je de tekststrookjes vast zelf uitknippen.
• Spuit de lak ergens waar voldoende ventilatie is.
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Les 2: God wijst de weg  •  werkblad 2C - voorbeeld

Voorbeeld: 2 Schilderij korenaren
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Werkjes les 2: GOD WIJST DE WEG
Wegwijzer 

MATERIAAL: 
• 3 houten latten 1 x 30cm, 2 x 45cm,  

5-7 cm breed, 1,2 cm dik.
• Spijkers in de juiste maat (20 mm)
• Hamer
• Plakkaatverf
• Kranten of zeil
• Kwasten
• Water
• Gekleurde plakletters van foam 

VOORBEREIDING: 
• Zorg van te voren dat de latten van 45 cm een schuine kant hebben van 45 graden. 

Gebruik een verstekbak.
• Maak een voorbeeld van de wegwijzer.
• Dek de tafels af met kranten of zeil voor het verven.
• Zorg voor een plek waar getimmerd kan worden.
• Verzamel de materialen en verspreid ze over de werktafels.

UITVOERING: 
1. Leg de twee latjes van 45 cm naast elkaar zodat ze een punt vormen.
2. Leg daarna de lat van 30 cm er haaks bovenop. Ongeveer in het midden. 

Spijker deze lat aan de andere twee latten vast.
3. Verf de wegwijzer. De verf goed uitsmeren. 

Laat de wegwijzer drogen. (In de zon gaat dit het snelst.)
4. Zoek ondertussen in de foamletters naar de volgende tekst: “God wijst de weg”. 
5. Als de wegwijzer droog is, plak je de letters op de wegwijzer. 

TIP: 
• Wellicht kun je bij een bouwbedrijf vragen om resten van latten.
• Gebruik een zachte houtsoort, vuren of grenen.
• Op scholen zijn vaak een heel aantal hamers aanwezig.

VARIANT: 
• Je kunt eventueel ook in plaats van de latjes van 45 cm een stevig stuk karton gebruiken, 

die je dan in de vorm van een wegwijsbordje uitknipt. Dit stuk karton timmer je dan op 
een lat. Timmer dan wel aan de voorkant van het bordje en gebruik kortere spijkers met 
een brede platte kop.

• Bij deze variant kun je eventueel het verven weglaten en dan de woorden laten schrijven 
met een lettersjabloon of letterstempels gebruiken.
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Les 2: God wijst de weg  •  werkblad 2G - voorbeeld

Voorbeeld: 2 Wegwijzer



Les 2: God wijst de weg  •  werkblad 2H - kleurplaat

Kleurplaat: God wijst de weg





Les 3:
God zorgt

RUTH
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Les 3: GOD ZORGT  

1. Waar gaat het verhaal uit de Bijbel over?
Ruth is in een nieuw land aangekomen samen met haar schoonmoeder. Ruth kent niemand (heeft geen 
vrienden) en heeft geen werk (kan niet naar school). Dit verhaal laat zien hoe God voor haar zorgt in deze 
nieuwe situatie. Hij zorgt ervoor dat ze mensen leert kennen, werk krijgt en voldoende eten en drinken heeft. 

Kernboodschap: God zorgt voor Ruth, omdat zij in Hem gelooft en eerder voor de God van Israël koos.  
(Ruth 2: 12)  

2. Waar staat dit verhaal in de Bijbel?
Ruth 2  

3. Hoe bereid ik dit verhaal voor?
Om een verhaal uit de Bijbel goed te kunnen vertellen en/of te bespreken is een goede voorbereiding 
belangrijk. Gebed vooraf en vervolgens zelf helemaal door het verhaal heen kruipen, zijn twee belangrijke 
sleutels. Het hoofdstuk in deze map met uitleg over een goede voorbereiding kan hierbij helpend zijn.

4. Welke vertelsuggesties zijn er?
Voor 4-8 jarigen: 
Introductie: een voorbeeld van een nieuwe situatie voor de kinderen. Denk aan aankomen op een 
vakantieadres, een nieuwe school, verhuizing. 

Voor 8-12 jarigen:
Uitleg: aren – graansoort. Wat kun je hier allemaal van eten? 
Brood, ontbijtgranen, ontbijtkoek, pasta etc.  

Voor ouder dan 12 jarigen: 
Groepsgesprek over karakters. Wat zien we bij Ruth? 
• IJverig (werkt hard)
• Actief (gaat op pad)
• Doorzetter (werkt de hele dag door)  

Vertelschets:
• Op een dag maakt Ruth de keus om te gaan werken. Ze doet haar best om voor haarzelf en haar 

schoonmoeder (de ander) te zorgen.
• Ruth gaat op weg en zoekt een plek waar ze koren kan rapen. Ze komt op het veld van Boaz, een 

familielid van haar schoonmoeder Naómi. 
• Boaz laat zien dat hij God dient. Als hij aan komt lopen, groet hij de mensen met de volgende zin: ‘De 

Heere zegent u’.  
• Ruth werkt heel hard op het veld. Andere mensen zien dat. Ze raapt veel koren en neemt amper pauze. 
• Boaz ziet Ruth, hij kent haar niet. Ze komt niet hier vandaan. Hij vraagt aan zijn mensen/medewerkers: 

‘Wie is deze vrouw?’.  
• Als Boaz hoort wie Ruth is, zegt hij tegen zijn mensen dat ze goed voor haar moeten zorgen. Boaz gaat 

zelfs naar Ruth toe en zegt dat ze altijd op zijn akker mag komen. Daarnaast mag Ruth drinken pakken 
en krijgt ze eten. Boaz zegt ook dat niemand Ruth pijn mag doen. 

• Ruth is verwonderd. Waarom zorgt Boaz zo goed voor haar? Citeren kerntekst Ruth 2: 12 ‘God zorgt voor 
u, omdat u in Hem geloofd hebt, de toevlucht hebt genomen’ Toevlucht kan uitgelegd worden aan de 
hand van het voorbeeld van de hen en kuikentjes. 
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• Ruth mag mee eten met het personeel van Boaz. Nu is ze niet meer alleen/ een buitenstaander. Samen 
zitten ze in een kring. 

• Boaz wil dat Ruth en haar schoonmoeder voldoende eten hebben. Hij laat zelfs extra aren vallen. 
• Als Ruth thuis komt, heeft ze heel veel aren, tussen 20-45 liter (denk aan zoveel pakken melk). Haar 

schoonmoeder is heel verbaasd en vraagt: ‘Bij wie heb je gewerkt?’. Als Naómi hoort dat het bij Boaz is, 
wordt ze heel blij. Ze weet dat Boaz familie van hen is. Ze vindt het goed dat Ruth voor Boaz werkt.  

• Ruth gaat iedere dag bij Boaz werken en woont bij haar schoonmoeder Naómi. 

5. Wat kan er na het verhaal met de kinderen gelezen worden?
Het is belangrijk dat het vertelde verhaal ook met de kinderen uit de Bijbel wordt gelezen. Daarbij gaat 
het niet in de eerste plaats om de lengte, maar vooral om dat het gebeurt. De kinderen en tieners kunnen 
hierdoor zien en horen dat het vertelde verhaal in de Bijbel, het Boek van God staat. 

Suggesties: 
Ruth 2: 1-7 Ruth kiest om te werken en gaat op zoek 
Ruth 2: 20-23 God zorgt dat Ruth bij Boaz komt 
Psalm 71: 1-8 Het schuilen bij God/ ‘God zorgt als je voor Hem kiest ‘

6. Welke liederen passen bij dit verhaal?
Themalied
‘Zoals een kuikentje, dat bij zijn moeder’ 
‘U bent mijn schuilplaats Heer’ 
Psalm 71: 2  
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PUZZEL 3 - LES 3: GOD ZORGT

Verstopte woorden!
In het figuur zijn 15 woorden uit het tweede hoofdstuk over Ruth verstopt. Kun jij de woorden 
vinden? Streep ze dan door. De woorden staan van links naar rechts en van rechts naar links, 
van boven naar beneden en van beneden naar boven.
Als je alle woorden gevonden hebt, zijn er 14 letters over. Lees die letters van links naar 
rechts. Wat staat er? Wie zei dat?

Zoek deze woorden:

v r o u w d z a o b

e d m e e r v e h e

l e o e r e z e n t

d n e g e z e g e h

e g d d o r s t d l

n e e r e d a v g e

n a r e n e u h a h

s n e g n o j t a e

l o s s e r s u m m

t s g o o e w r a t

Dit komt er uit:

………………………………………………………………………………………………............................................

Wie zei dat: …………………………………………………………………….....................................................

aren
bethlehem
boaz
dorst

gezegend
jongens
lossers
maagden

moeder
ruth
tarweoogst
vader

velden
vreemde
vrouw
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UITKOMST PUZZEL 3 - LES 3: GOD ZORGT

Oplossing:

De HEERE zegene u (Ruth 2 vers 4)
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Werkjes les 3: GOD ZORGT
Schilderij Boaz en Ruth - JONGERE KINDEREN 

MATERIAAL: 
• Werkblad 3D en 3E bij les 3
• A4 kopieerpapier
• Stevig A4-papier gekleurd
• Waterverf
• Bekers met water 
• Keukenpapier
• Stiften
• Schaar
• Pritt-stift
• Sterke Lijm
• Echte korenaren

VOORBEREIDING: 
• Print de werblad 3D en 3E van les 3 uit voor 

ieder kind op wit A4-papier.
• Snij of knip werkblad 3D van les 3 op maat 

langs de randen van de achtergrond.
• Verzamel de materialen en verspreid ze over 

de werktafels.

UITVOERING: 
1. Verf de achtergrond (werkblad 3D van les 3) in met waterverf.
2. Laat even drogen.
3. Kleur ondertussen met stift of potlood Boaz en Ruth in (werkblad 3E van les 3).
4. Knip Boaz en Ruth uit.
5. Plak ze met Pritt op de geverfde achtergrond tegen de onderrand.
6. Plak de plaat op een stevig stuk gekleurd A4- papier, zodat er een ‘lijst’ ontstaat.
7. Plak langs de onderkant, deels op de lijst, deels op het schilderij, de echt korenaren op 

met sterke lijm.
8. De sterke lijm moet wel even drogen. 

TIP: 
• Echte korenaren kun je het beste online kopen, niet elke dierenwinkel heeft dit in huis. 

Wellicht kan een plaatselijke graanboer je er ook aan helpen. 
• Reken op 3 á 4 korenaren per kind. De aren kunnen ook in tweeën geknipt worden.
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Les 3: God zorgt   •  werkblad 3C - voorbeeld

Voorbeeld: 3 Schilderij Boaz en Ruth



Les 3: God zorgt   •  werkblad 3D - print



Les 3: God zorgt   •  werkblad 3E - print



Les 3: God zorgt   •  werkblad 3F - uitleg/werkwijze

Werkjes les 3: GOD ZORGT
Sleutelhanger - OUDERE KINDEREN 

MATERIAAL: 
• Macramé-garen of wat dikker katoengaren in de kleuren geel/naturel/zand
• Sleutelring(en) met clip
• Breed plakband
• Labels met de tekst ‘God zorgt’

VOORBEREIDING: 
• Knip voor elk kind 4 draden van 1 meter van het garen.
• Bestel labels of maak deze zelf (zie variant).
• Bekijk als begeleider(s)dit instructiefilmpje goed https://youtu.be/ERWmpq1joAY
• Bevestig het garen alvast aan de sleutelringen en maak het eerste beginnetje zodat de 

kinderen direct met het knopen van de ‘ korenaar’ kunnen beginnen.
• Plak de ringen met het garen met een breed stuk plakband op de tafels.

UITVOERING: 
1. Geef instructie over het knopen van de draden en doe een stukje samen met de kinderen.
2. Klaar? Bevestig het label ook aan de clip. 

TIP: 
• Labels voor deze sleutelhanger kun je eenvoudig laten maken bij bijv. www.labeldeheus.

nl Zie foto’s. Let op 1-2 weken levertijd!  En in grotere hoeveelheden, misschien nog wel 
langer.

VARIANT: 
• Labels kunnen eventueel (van de tevoren) zelf gemaakt worden door de tekst ‘God 

zorgt’ uit te printen op decoratief of gekleurd papier. Lamineer de labels, gaatjes erin en 
sleutelringen erdoor.
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Les 3: God zorgt   •  werkblad 3H - voorbeeld

Voorbeeld: 3 Sleutelhanger



Les 3: God zorgt   •  werkblad 3I - kleurplaat

Kleurplaat: God zorgt



RUTH

Les 4:
God geeft vriendschap
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Les 4: GOD GEEFT VRIENDSCHAP

1. Waar gaat het verhaal uit de Bijbel over?
Ruth is al een paar maanden in Bethlehem. Naómi vertelt haar dat er een regel is in Israël. Familie moet 
elkaar helpen om land weer terug te krijgen als je dat uit armoede moest verkopen. Boaz is in de verte nog 
familie van Naómi en kan hen hierbij helpen. Als hij dat doet, moet hij ook met Ruth trouwen. Naómi zegt 
dat Ruth aan Boaz moet vragen of hij hen wil helpen om het land terug te krijgen en met Ruth wil trouwen. 
Ruth gaat midden in de nacht naar Boaz toe en vraagt of hij voor hen wil gaan zorgen. Boaz vindt dit een 
goed idee, maar het moet nog wel goed geregeld worden. Er is namelijk ook nog familie dichterbij, en het 
moet eerst aan hen gevraagd worden. Ruth gaan weer naar huis zonder dat iemand gemerkt heeft dat ze dit 
aan Boaz gevraagd heeft. 

2. Waar staat dit verhaal in de Bijbel?
Ruth 3

3. Hoe bereid ik dit verhaal voor?
Om een verhaal uit de Bijbel goed te kunnen vertellen en/of te bespreken is een goede voorbereiding 
belangrijk. Gebed vooraf en vervolgens zelf helemaal door het verhaal heen kruipen, zijn twee belangrijke 
sleutels. Het hoofdstuk in deze map met uitleg over een goede voorbereiding kan hierbij helpend zijn.

4. Welke vertelsuggesties zijn er?
Suggestie voor intro
Voor 4-8 jarigen: 
Naómi en Ruth zijn helemaal alleen en hebben weinig geld. Er is geen man of vader die voor hen zorgt. Wie 
zorgt er bij jou dat er eten is en dat je in een huis kunt wonen? Wie zorgt voor jou als je verdrietig bent?   

Voor 8-12 jarigen:
Ruth is eigenlijk een asielzoeker die alleen Naómi kent. Naómi is haar man verloren en heeft geen inkomen. 
Wat kunnen zij het beste doen om aan genoeg eten te komen? Hoe zou jij mensen kunnen helpen die weinig 
geld hebben? (Probeer ook andere dingen te bedenken dan geld geven). 

Voor ouder dan 12 jarigen: 
Hoe kan je op een eerlijke manier aan genoeg inkomen zorgen als je alleen in een vreemd land bent en de 
taal niet goed kent? Als je nadenkt over relaties, wat voor vriend of vriendin zou je graag willen hebben? 
Moet je dezelfde godsdienst hebben?  

Moeilijke woorden en begrippen voor onkerkelijke kinderen:
• Losser: iemand in de tijd van de Bijbel die er voor kon zorgen dat een stuk land weer bij de familie terug 

kwam.
• De context van een man, oom of oudste zoon in het gezin die de zorg op zich neemt en voor een familie 

zorgt, is heel bekend in de cultuur van het Midden Oosten en Afrikaanse landen. Zij herkennen het ook 
dat je ouders een huwelijk regelen in plaats van dat je zelf je vriend of vriendin kiest. Laat, als deze 
kinderen er zijn, er iets over vertellen.

• De vraag ‘Zou Boaz niet liever met een Israëlitische vrouw willen trouwen?’ zou als discriminatie over 
kunnen komen. Of de gedachte bij een buitenlands kind: Waarom zouden ze geen vriendje met mij 
willen zijn? Ben ik dan minder? Wees je hiervan bewust, maar vertel het verhaal gewoon. Merk je dat 
iemand het toch verkeerd opvat, ga dan het gesprek aan. 



Les 4: God geeft vriendschap  •  blad 2

Vertelschets:
1. Naómi maakt een plan 

Naómi en Ruth wonen al een paar maanden samen in een klein huisje. De tijd van de oogst is bijna 
voorbij. Nog heel even, en dan kan Ruth geen aren meer rapen op de akkers. Dat is moeilijk voor Naómi 
en Ruth want hoe moeten ze nu aan eten komen? De akkers die Naómi vroeger had, hebben ze uit 
armoede moeten verkopen. Naómi en Ruth hebben ook geen man meer, of vader die voor hen zorgt en 
geld kan verdienen. Naómi denkt na over hoe het verder moet. Ineens krijgt ze een idee. God had aan 
de Israëlieten een regel gegeven. Als je uit armoede je land moest verkopen, moest je familie er later 
voor zorgen dat je dit land weer terug kreeg. Iemand uit de familie moest dan trouwen met degene die 
arm geworden was en voor hen zorgen. Zo iemand werd een losser genoemd. Met deze regel zorgt 
God ervoor dat iemand uit Israël nooit hoefde te zwerven of te bedelen. Naómi denkt aan deze regel. Is 
er iemand die familie is en die met Ruth kan trouwen? Ja, die is er. Boaz, de man die zo aardig tegen 
Ruth was en een goed karakter heeft. Zou hij misschien met Ruth willen trouwen? Naómi roept Ruth 
en vertelt wat ze bedacht heeft. Ze zegt tegen Ruth dat ze vannacht naar Boaz moet gaan, en vragen of 
Boaz voor hen wil zorgen. 

2. Ruth gaat naar Boaz 
Ruth vindt het een goed plan. Als Boaz met haar trouwt, kunnen ze samen ook voor Naómi zorgen. Dat 
wil Ruth graag doen. Maar zou Boaz wel voor hen willen zorgen? Zou hij niet liever met een Israëlitische 
vrouw trouwen? Als het ’s avonds donker wordt, gaat Ruth zachtjes naar buiten. Niemand hoeft te weten 
wat ze gaat doen. Ze loopt naar de akker van Boaz. Vannacht slaapt hij op zijn akker. Ze wacht totdat alle 
knechten weg zijn en het helemaal rustig is. Dan gaat ze naar Boaz toe. Hij slaapt. Ze maakt hem niet 
wakker, maar gaat bij zijn voeteneind zitten en wacht tot hij wakker wordt. 

3. Ruth vraagt of Boaz voor hen wil zorgen en met haar wil trouwen 
Midden in de nacht wordt Boaz plotseling wakker. Hij schrikt als hij de schaduw van Ruth ziet. ‘Wie ben 
je?’, vraagt hij verschrikt. Ruth is nog steeds wakker. Ze zegt: ‘Ik ben Ruth, uit Moab. Wilt u alstublieft 
voor ons zorgen? Want u bent de losser. U bent familie van ons en kunt ons helpen.’

4. Het antwoord van Boaz
Boaz hoeft niet lang na te denken. Hij weet dat Ruth bekend staat als een goede vrouw die hard werkt 
en eerlijk is. Die wil hij wel als vrouw hebben, en dan zal hij ervoor zorgen dat Naómi en Ruth niet meer 
arm zullen zijn. Hij zegt: ‘Wat goed dat je naar mij toegekomen bent, en niet naar iemand anders. Ik wil 
jullie graag helpen. Maar er is nog iemand die dichterbij familie is. We moeten morgen eerst aan hem 
vragen of hij jullie wil helpen. Zo hoort het. Als hij jullie wil helpen, dan is het ook goed. Maar als hij 
jullie niet wil helpen, dan zal ik voor jullie zorgen en met je trouwen.’ 

5. Ruth wacht rustig af wat er verder gaat gebeuren 
Wat wordt Ruth blij van het antwoord van Boaz. Boaz kiest ervoor om met haar te trouwen, een arm 
meisje uit een vreemd land. Boaz lijkt een beetje op God. God wil ook zorgen voor arme mensen die 
niets hebben. Boaz is de losser. God is de Verlosser, Hij kan jou heel gelukkig en blij maken. Ruth blijft 
nog even bij Boaz, maar voordat het buiten licht wordt gaat ze naar huis. Boaz geeft haar nog zoveel 
gerst mee als dat ze kan dragen. Als Ruth bij Naómi thuis komt, vraagt Naómi gelijk hoe het gegaan is. 
Ruth vertelt alles. Naómi zegt: ‘Wacht maar rustig af, want deze man zal het goed gaan regelen.’ Samen 
wachten ze totdat ze weer iets van Boaz zullen horen. 

5. Wat staat er in de geloofsleer en belijdenisgeschriften?
Lossen: land terugkopen en trouwen met een arm familielid zodat er geen armoede in de familie is. 
Verlosser: De Heere Jezus, losmaken van het verkeerde (zonden) en rijkdommen geven (vergeving van 
zonden, recht op het eeuwige leven). Heidelbergse Catechismus zonder 5, vraag 15. 

Uitleg van begrippen geven vanuit de belijdenis. Hiervoor kan je “Leer en Leven” van drs. P. Cammeraat 
gebruiken, maar let op: uitleg is vaak nog moeilijk voor de doelgroep. Hier rekening mee houden en waar 
nodig vereenvoudigen en samenvatten. 



6. Wat kan er na het verhaal met de kinderen gelezen worden?
Ruth 3:7-11

7. Welke liederen passen bij dit verhaal?
Themalied
Psalm 34:11
Psalm 72: 6 en 7 

8. Gespreksvragen: 
1. Welk plan bedenkt Naómi? 
2. Wat vindt Ruth van het plan? 
3. Waarom zou Ruth midden in de nacht naar Boaz gaan en niet overdag? 
4. Wat is het antwoord van Boaz? 
5. Waarin lijkt Boaz op de Heere Jezus? 

Les 4: God geeft vriendschap  •  blad 3



PUZZEL 4 - GOD GEEFT VRIENDSCHAP

Hoe zal het gaan met Boaz en Ruth? We lezen ervan in het derde hoofdstuk van het 
Bijbelboek Ruth. Zoek in Ruth 3 naar 18 woorden. Ze passen precies in het figuur. Je schrijft 
de woorden alleen van links naar rechts en van boven naar beneden.
Welke woorden? Kijk maar in de verzen!
vers 1: En …, haar schoonmoeder  vers 10: En hij zeide: Gezegend zijt gij den …
vers 2: Is niet …, met wiens maagden vers 11: En nu, mijn …, vrees niet
vers 3: Zo baadt u en … u   vers 12: Nu dan, wel is waar, dat ik een … ben
vers 4: Dat gij de … zult merken  vers 13: Blijf deze … over
vers 5: En zij … tot haar: Al wat   vers 14: Alzo lag zij …
vers 6: Alzo ging zij af naar den …  vers 15: Voorts zeide hij: Lang den …
vers 7: Als nu Boaz … en gedronken  vers 16: Zij nu kwam tot haar … 
vers 8: En het geschiedde te …  vers 17: Deze zes maten … heeft hij mij
vers 9: En hij zeide: … zijt gij?  vers 18: Zit …, mijn dochter, totdat gij weet
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Les 4: God geeft vriendschap  •  blad 4



Les 4: God geeft vriendschap  •  blad 5

UITKOMST PUZZEL 4 - LES 4: GOD GEEFT VRIENDSCHAP

Uit Ruth 3:
1. Naómi
2. Boaz 
3. zalf
4. plaats
5. zeide
6. dorsvloer
7. gegeten
8. middernacht
9. wie
10. HEERE
11. dochter
12. losser
13. nacht
14. neder
15. sluier
16. schoonmoeder
17. gerst
18. stil



Werkjes les 4: GOD GEEFT VRIENDSCHAP
Handje van klei - JONGERE KINDEREN 

MATERIAAL: 
• Chamotteklei (kleibroden)
• Prikpen of cocktailprikker
• Strijkkralen en andere kleine kraaltjes

VOORBEREIDING: 
• Snij van de kleibroden stukken voor de kinderen af,  zo groot dat er een ‘tegel’ uit kan 

worden gemaakt waar een hand van een kind op past.
• Bedek de tafels met vuilniszakken of gebruik kleionderleggers.
• Verzamel de overige materialen en verspreid ze over de werktafels. 

UITVOERING: 
1. Kneed en vorm de klei tot een tegel in een bepaalde vorm.
2. Zet je platte hand, met uitgespreide vingers op het midden van de tegel en druk hard in 

de klei, zodat er een hand in de kei komt te staan.
3. Versier de hand, door er kraaltjes in te drukken.
4. Schrijf met de prikpen of cocktailprikker ‘Ik help je’ op de rand van de kleitegel of 

middenin de hand. 

TIP: 
5. Duw eerst kraaltjes in de omtrek van de handafdruk, opvullen kan ook als er nog genoeg 

tijd is.
6.  Zorg voor kartonnen of plastic bordjes of gewoon stevige stukken karton waarop de 

kleitegel meegenomen kan worden.

Les 4: God geeft vriendschap  •  werkblad 4A - uitleg/werkwijze



Les 4: God geeft vriendschap  •  werkblad 4B - werkwijze
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Les 4: God geeft vriendschap  •  werkblad 4C - voorbeeld

Voorbeeld: 4 Handje van klei



Werkjes les 4: GOD GEEFT VRIENDSCHAP
Waardebon: helpend handje - OUDERE KINDEREN 

MATERIAAL: 
• foam in diverse kleuren of stevig karton in 

diverse kleuren
• A4-papier in diverse kleuren
• grijs potlood
• Werkblad 4G bij les 4
• touw, koord, garen of lint
• stiften en kleurpotloden
• perforator(s)

VOORBEREIDING: 
• Zorg voor genoeg kopieën van kopieerblad 

‘Etiketten helpend handje’ op diverse kleuren 
papier. Knip of snij ze vast los van elkaar, 
zodat het makkelijker verdelen is.

• Verzamel de overige materialen en verspreid 
ze over de werktafels. 

UITVOERING: 
1. Trek met pen of grijs potlood je hand om op 

het foam of het stevige karton. Belangrijk 
is dat er een stukje van de arm aan vast 
getekend wordt.

2. Knip de hand uit.
3. Schrijf op de palm van de hand ‘ik help je/u’.
4. Knip een van de etiketten uit.
5. Schrijf de naam van de persoon aan wie je handje wil geven op en ook iets wat je voor die 

ander wil doen.
6. Maak een gaatje in het etiket.
7. Knip een stuk touw/koord/touw/lint van 40 cm af. Vouw dit dubbel en steek het met de 

gevouwen kant door het gaatje van het etiket en haal de twee uiteinden door de lus.
8. Wind de uiteinden een paar keer om de pols van het handje en knoop of strik het vast. 

TIP: 
• De kinderen kunnen er eventueel meerdere handjes  maken.

Les 4: God geeft vriendschap  •  werkblad 4D - uitleg/werkwijze
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Les 3: God zorgt   •  werkblad 4E - werkwijze



Les 4: God geeft vriendschap  •  werkblad 4F - voorbeeld

Voorbeeld: 4 Waardebon: helpend handje



Les 4: God geeft vriendschap  •  werkblad 4G - print



Kleurplaat: God geeft vriendschap

Les 4: God geeft vriendschap  •  werkblad 4H - kleurplaat



Les 5:
God maakt alles goed

RUTH



Les 5: God maakt alles goed  •  blad 1

Les 5: GOD MAAKT ALLES GOED

1. Waar gaat het verhaal uit de Bijbel over?
Boaz wil met Ruth  trouwen. Maar dat konden ze niet zomaar doen. Het land van de gestorven Elimélech 
moest teruggekocht worden voor Naómi en Ruth. Dan zou het land weer in bezit van de familie van Naómi 
komen. Daarna konden Boaz en Ruth trouwen. Het land kopen moest in de stadspoort. De stadspoort was 
niet zomaar een poortje. Neen, er waren ook kamers bij, waar mensen elkaar ontmoetten. Bij zo’n afspraak 
hoorden tien andere mannen. Die luisterden naar wat werd afgesproken. Die waren getuigen. Boaz nam 
eerst contact op met de familie van Naómi. Ja, er was iemand die het land kon terugkopen voor Naómi. Zo 
iemand werd een losser genoemd. Deze losser wilde dat wel doen. Boaz liet weten dat hij dan ook met Ruth 
moest gaan trouwen. Dat was afspraak en dat hoorde erbij. Dat wilde deze man, deze losser, niet. Hij liet het 
kopen van het land daarom aan een ander over. Toen kwam Boaz aan de beurt. Hij wilde wel het land kopen 
én met Ruth trouwen. Nu hoorden de tien mensen in de poort wat werd afgesproken en ze zagen het ook.
De overdracht van het land gebeurde op een aparte manier. De man, die het land niet wilde kopen, trok 
zijn schoen uit en gaf die aan Boaz. Nu kon iedereen zien dat hij het niet wilde kopen. Daarna mocht Boaz 
het kopen. Al de mannen in de poort wensten dat het goed mocht gaan met Boaz en met Ruth. God ga met 
jullie, God zegene jullie. 
Boaz en Ruth trouwden daarna met elkaar. De Heere gaf hen ook een kindje. Ze gaven dat kindje de naam 
Obed. Die naam betekent: ‘dienaar’. Vele jaren later zal uit deze familie de Heere Jezus geboren worden. Hij 
kwam om te dienen. God heeft gezorgd voor Naómi, voor Ruth en voor Boaz.  

2. Waar staat dit verhaal in de Bijbel?
Ruth 4

3. Hoe bereid ik dit verhaal voor?
Om een verhaal uit de Bijbel goed te kunnen vertellen en/of te bespreken is een goede voorbereiding 
belangrijk. Gebed vooraf en vervolgens zelf helemaal door het verhaal heen kruipen, zijn twee belangrijke 
sleutels. Het hoofdstuk in deze map met uitleg over een goede voorbereiding kan hierbij helpend zijn.

4. Welke vertelsuggesties zijn er?
Suggestie voor intro
Als een man en een vrouw willen gaan trouwen, dan spreken ze dat met elkaar af. Die afspraak laten ze op 
papier zetten. Daar zetten ze hun handtekening onder. Dat gebeurt op de dag dat ze gaan trouwen. Er zijn 
bijna altijd mensen bij, die de trouwerij willen meemaken. Ze zijn er bij geweest. Ze zijn er getuige van. Dan 
kunnen ze later zeggen: deze man en vrouw zijn toen echt getrouwd.
Ben jij wel eens op een bruiloft geweest? Hoe was dat? Een suggestie zou zijn om een korte video te laten 
zien van een bruiloft op het gemeentehuis (vergelijking met vandaag).
 
Laat sommige kinderen hun naam handtekening op papier zetten. Wat betekent dit? Wanneer gebruik je 
het? Vroeger zetten de mensen geen handtekening, maar deden ze het op een andere manier: ze gaven een 
schoen aan de ander. Dat was het bewijs dat de afspraak echt was, geldig was. Een symbool van trouw zijn 
de twee ringen. Ringen aan doen: ik geef die ring aan jou en ik beloof je trouw (vergelijking met vandaag). 

Hoe wordt vandaag een huis of een stuk land je eigendom?  Nu: ondertekenen, vroeger schoen uittrekken 
en aan de ander geven. Dat kun je de kinderen laten doen. 

Moeilijke woorden en begrippen voor onkerkelijke kinderen:
• losser: iemand in de tijd van de Bijbel,  die er voor kon zorgen dat een stuk land weer bij de familie 

terug kwam.  
• schoen uittrekken: bewijs dat de afspraak echt was, geldig was



Les 5: God maakt alles goed  •  blad 2

Vertelschets:
1.  Boaz wil met Ruth trouwen 

Boaz wil met Ruth trouwen en Ruth wil dat ook. Er is echter een probleem. Het kan niet zomaar 
gebeuren. Ruth kan alleen trouwen als het land van haar schoonvader Elimélech weer van de familie 
wordt. Hoe gaat Boaz dat oplossen? 

2.  Boaz gaat in de stadspoort 
Boaz gaat naar de stadspoort. Daar in die stadpoort is een kamer waarin gehandeld wordt en waar 
afspraken gemaakt worden. Daar kan het land gekocht worden. Wat doet Boaz? Hij roept eerst 
tien mannen bij elkaar. Die moeten het horen en zien wat er zal gebeuren in de stadspoort van 
Bethlehem. Als die tien mannen er zijn, komt er nog iemand. Er komt iemand van de familie van Naómi, 
die het land kan kopen. Boaz vraagt of hij dat land wil kopen. ‘Ja, zegt die man, dat wil ik wel.’ Dan zegt 
Boaz: ‘Jet is mooi dat je dat land wil kopen. Maar weet je, je moet dan ook met Ruth trouwen, dat hoort 
er bij.’ Maar nu zegt de man: ‘Dat wil ik niet, dat vind ik niet goed.’. Zo horen al die tien mannen dat de 
man het land toch niet wil kopen. Na alles wat gezegd en gehoord is, is Boaz aan de beurt. Hij zegt: 
‘Ik wil het wel. Ik koop het land en ik trouw met Ruth’. 

3. Boaz kan met Ruth trouwen 
Als de man in de poort zegt, dat hij niet wil kopen en trouwen, trekt hij zijn schoen uit en geeft die aan 
Boaz. Dat was de gewoonte in het land van de Bijbel. Als iemand iets overdroeg aan een ander, zoals 
hier een stuk land, dan trok hij zijn schoen uit. Dat gebeurt dus in de stadpoort. De tien mannen zien en 
horen het. Nu kan Boaz het land kopen en met Ruth trouwen. Die tien mannen zeggen tegen Boaz en 
tegen Ruth: ‘Een goed huwelijk toegewenst. De Heere ga met jullie op je levensreis.’. 

4.  Boaz is getrouwd. 
Wat zorgt de Heere goed voor Ruth en voor Boaz én voor Naómi. Als Boaz en Ruth een poosje getrouwd 
zijn, wordt er een jongen geboren. Boaz en Ruth worden vader en moeder en Naómi wordt oma. Oma 
Naómi zorgt heel goed voor de kleine Obed. Obed, dat betekent: dienaar. Hij zal later zeker dienen. Heel 
veel jaren later zal uit deze familie de Heere Jezus geboren worden. Hij kwam ook om te dienen. En om 
vrede te maken, tussen God en mensen.

5. Wat staat er in de geloofsleer en belijdenisgeschriften?
Uitleg van begrippen geven vanuit de belijdenis. Hiervoor kan je “Leer en Leven” van drs. P. Cammeraat 
gebruiken, maar let op: uitleg is vaak nog moeilijk voor de doelgroep. Hier rekening mee houden en waar 
nodig vereenvoudigen en samenvatten. 

6. Wat kan er na het verhaal met de kinderen gelezen worden?
Ruth 4:1-12 en 12-16. 

7. Welke liederen passen bij dit verhaal?
Themalied
Psalm 146 : 5 en 7  

8. Gespreksvragen: 
a. Wat wil Boaz graag? 
b. Wat gaat Boaz in de stadspoort doen? 
c. Er zijn tien mannen in de poort. Waarom? 
d. Wat betekent: de schoen uitdoen en aan de ander geven? 
e. Boaz kan met Ruth trouwen. Waarom kan dat nu wel?
f. Wat betekent: God zorgt weer voor Ruth?



Les 5: God maakt alles goed  •  blad 3

PUZZEL 5 - LES 5: GOD MAAKT ALLES GOED

Wat is de Heere goed. Ruth gaat trouwen met Boaz. 
Je leest daarvan in Ruth 4. Alle woorden van de puzzel kun je in dat hoofdstuk vinden. 

Wat komt er in de grijze balk te staan? 

1. Vers 1: In de poort en zette zich …
2. Vers 2: En hij nam … mannen van de oudsten der stad
3. Vers 3: Het stuk … dat van onzen broeder Elimélech was
4. Vers 6: Ik zal het voor mij niet kunnen …
5. Vers 7: Zo trok de man zijn … uit
6. Vers 9: Toen zeide Boaz tot de … en al het volk
7. Vers 10: Gijlieden zijt heden …
8. Vers 13: Zij werd hem ter …

o

..................................................................................................................................................................



Les 5: God maakt alles goed  •  blad 4

UITKOMST PUZZEL 5 - LES 5: GOD MAAKT ALLES GOED

1. aldaar
2. tien
3. land
4. lossen
5. schoen
6. oudsten
7. getuigen
8. vrouw



Les 5: God maakt alles goed  •  werkblad 5A  - uitleg/werkwijze

Werkjes les 5: GOD MAAKT ALLES GOED
Cupcakes versieren 

MATERIAAL: 
• cupcakes, kant en klaar of zelfgebakken
• diverse decoratie materialen:  suikerparels, 

suikerhartjes, strooisel, enz.
• decoratiestiften
• topping voor cupcakes in diverse smaken
• marsepein of fondant
• water
• poedersuiker
• houten roerstaafjes of ijslollystokjes
• kopieerblad ‘Cupcakes versieren’
• gekleurd papier
• pritt-stift
• deegroller 
• uitsteekvormpjes 
• bekertjes
• plastic of kartonnen bordjes om de cupcakes 

te vervoeren.

VOORBEREIDING: 
• Laat eventueel diverse mensen van te voren 

cupcakes bakken. 
• Print het werkblad 5D bij les 5 een aantal keer uit op diverse kleuren papier.
• Knip de kaartjes los van elkaar zodat ze makkelijk te verdelen zijn.
• Rol alvast de marsepein of fondant dun uit.
• Maak van het water en de poedersuiker icing in een aantal bekertjes.
• Verzamel de overige materialen en verspreid ze over de werktafels. 

UITVOERING: 
1. Bedek de cupcakes met marsepein, fondant of spuit een topping op de cupcakes. 

De kinderen kunnen bijvoorbeeld ook een vormpje komen uitsteken van het al uitgerolde 
marsepein of fondant. Icing kan gebruikt worden voor het vastplakken.

2. Versier met de decoratiematerialen.
3. Klaar? Zet de cupcakes op een plastic/papierenbordje.
4. Knip 2 á 3 dubbele rondjes uit en vouw deze dubbel.
5. Plak er een houten roerstaafje of ijslollystokje tussen.
6. Steek de ‘prikker’ in de cupcake. 

TIP: 
• Reken op 2 á 3 cupcakes per kind.
• Je zou de prikkers eventueel van te voren zelf kunnen maken, dan weet je zeker dat het 

mee naar huis gaat.
• Als de kinderen de prikker zelf maken, gebruik dan Pritt-stiften voor het lijmen. Sterke 

lijm die in je cupcake druipt, is niet zo’n goed idee…



Les 5: God maakt alles goed  •  werkblad 5B  - werkwijze
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Les 5: God maakt alles goed  •  werkblad 5C  - werkwijze/voorbeeld
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Les 5: God maakt alles goed  •  werkblad 5D - print

Kopieerblad		-		Cup	cakes	versieren 
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Kleurplaat: God maakt alles goed

Les 5: God maakt alles goed  •  werkblad 5E - kleurplaat



Naamkaartjes: Ruth • blad 1

Naam: Naam:

Naam: Naam:

Naam: Naam:



Inhoud:
5 lessen over het thema
liederen + bladmuziek 
naamkaartjes

De lessen bevatten  
onder meer:
• Verwerking
• Puzzel
• Knutselwerkje
• Kleurplaat
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