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RUTH
RUTH

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen vertrouwen op Gods soevereiniteit en Zijn geboden gehoorzamen.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES






De problemen van Noömi en Ruth uit te leggen.
Voorbeelden van gehoorzaamheid bij beide karakters op te sommen.
Te beschrijven hoe God de problemen van Noömi en Ruth oploste.
Het belang van de stamboom aan het einde van het boek te verklaren.

MEMORIEVERS
Richteren 3:7-8 “De Israëlieten deden wat kwaad is in de ogen des HEREN, zij vergaten de HERE, hun God, en
dienden andere goden. Toen ontbrandde de toorn des HEREN tegen Israël.”






Vertrouw erop dat God zowel over goed als kwaad soeverein is.
Geef God eer voor zijn zegeningen.
Reageer juist tijdens je beproevingen.
Zoek manieren om Gods genade te tonen door genadevol naar anderen te zijn.

VOLGENDE WEEK

GOD GEEFT ISRAËL EEN PROFEET EN EEN RICHTER
Lees 1Samuel 1-7
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Kinderen zullen in staat zijn om:

ACHTERGROND

Terwijl het grote thema van het boek de bloedlijn van David is, gaat Ruth eveneens over hoe God soeverein
werkt in de levens van normale mensen. Verassend anders dan we meestal zien in het Oude Testament
reageert het volk Israël rechtvaardig op Gods soevereine werk in plaats van zich te verzetten. Desondanks dat
niemand in het boek een speciale openbaring had gekregen over de toekomst, gehoorzaamden en
vertrouwden de figuren God. De moderne gelovige kan door het boek Ruth, ondanks dat hij niet weet wat
Gods specifieke plan voor zijn leven is, uitgedaagd worden om Gods soevereiniteit te vertrouwen terwijl hij
trouw Gods geboden gehoorzaamt.

Het probleem van Noömi en Ruth in de kaart gebracht (Ruth 1:3-22)
Elimelek, Machlon en Kilion keerden nooit terug naar de andere kant van de Jordaan. Binnen 10 jaar waren alle
drie mannen gestorven en lieten ze drie treurende vrouwen achter: Noömi, Ruth en Orpa. Toen Noömi had
gehoord dat “de HERE naar zijn volk omgezien had door hun brood te geven” (Ruth 1:6), wilde ze natuurlijk
terug naar Israël gaan. Noömi wist dat er niemand te wachten stond op haar in Israël en drong er bij haar
schoondochters op aan om in Moab te blijven en nieuwe echtgenoten te zoeken (1:9). Zowel Ruth als Orpa
waren vastberaden om Noömi te volgen maar Noömi argumenteerde met hen dat hertrouwen in Moab
gemakkelijker zou zijn. De reactie van Noömi (1:11-13) kan het best begrepen worden in het licht van
Deuteronomium 25:5-10, waarin Gods verlangen voor Israël verklaard wordt dat een man wiens broer stierf
voordat hij een zoon kon verwekken, de weduwe van zijn broer moest trouwen om een zoon te baren; de zoon
van de weduwe zou dan de naam van zijn vader kunnen voortzetten in Israël. Maar Noömi argumenteerde dat
ze te oud was om nog zonen te krijgen en dat zelfs wanneer ze het nog kon, ze te jong zouden zijn om kinderen
te schenken aan Ruth en Orpa (die geen kinderen hadden). Na te blijven hangen bij haar verlies zei Noömi:
“het is immers voor mij veel verdrietiger dan voor u, want de hand des HEREN is tegen mij uitgestrekt” (1:13).
Orpa werd overtuigd door de argumenten van Noömi, maar Ruth was toegewijd aan haar schoonmoeder.
Ongeacht wat de toekomst brengen mocht, zei Ruth dat ze Noömi naar eender welke plek zou volgen, de God
van Noömi zou aanbidden, sterven zou waar Noömi zou sterven en begraven zou worden waar Noömi
begraven zou worden (1:16-17).
Het probleem van Noömi en Ruth verlicht (Ruth 2)
De schrijver voorziet de lezer met een prikkelende glimp van hetgeen God had gepland voor Noömi en Ruth:
“Noömi nu had een bloedverwant van haar mans kant, een zeer vermogend man uit het geslacht van Elimelek,
Boaz geheten” (Ruth 2:1). De openbaring van Boaz als een bloedverwant van Noömi voegt toe aan de
prikkeling van hoofdstuk 2; de lezer heeft speciale informatie die Ruth nog moet ontdekken.
Omdat Ruth en Noömi arm waren, vroeg Ruth de toelating om “naar het veld te gaan en aren te lezen” (Ruth
2:2) – om de overgebleven graanstengels die God aan degenen die oogsten, had geboden om te laten liggen
voor de vreemdelingen en de weduwen (Lev.19:9-10; Deut.24:19). In Gods soevereiniteit “trof zij (Ruth) het
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Historische inleiding (Ruth 1:1-2)
Het boek Ruth begint donker met Elimelek, zijn vrouw Noömi en hun twee zonen, Machlon en Kilion die door
hongersnood vluchtten uit Israël. De “dagen dat de richters richtten” werden gekenmerkt door rebellie en
afvalligheid. Het is mogelijk door Israëls zonde dat God een hongersnood over hen liet komen (Lev.26:18-20);
Deut.28:23-24). In wanhoop ging de familie over de Jordaan naar het land van de afgodische Moabieten.
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Het boek Ruth is een van de makkelijkst te lezen boeken van het Oude Testament omdat het zo goed
overeenkomt met wat we vandaag de dag verstaan onder een goed verhaal. Het probleem van Noömi wordt al
gauw naar voren gebracht waarna het verhaal verder gaat tot het verhaal is opgelost. Het boek zou makkelijk
in een film kunnen worden gegoten – ten minste tot de lezer de vijf laatste verzen bereikt! Opeens trotseert
de moderne lezer een aspect dat nooit deel uit maakt van een hedendaags verhaal – een stamboom! De
stamboom aan het einde van Ruth benadrukt het belang van de gebeurtenissen in het verhaal. Zonder deze
stamboom zou het boek Ruth een ontspannend verhaal zijn van een vrouw wiens leegheid en bitterheid door
God omgevormd werden tot vervulling en vreugde en hoe Hij trouw voorzag in een trouwe dochter. Maar de
stamboom aan het einde onthult dat het verhaal over meer vertelt. In het voorzien van een echtgenoot voor
Ruth en een “zoon” voor Noömi (Ruth 4:17) was God een familie voor de komende koning David aan het
voorbereiden. Uiteindelijk zou de nakomeling van Ruth en Boaz Jezus Christus zijn!

Het probleem van Noömi en Ruth bemoeilijkt (Ruth 3)
De soevereine leiding van de Heer in het terugbrengen van Noömi naar Israël, in het volgen van Ruth en het
sturen van Ruth naar de velden van Boaz, voorzag een mogelijkheid zorg te verlenen aan Noömi en Ruth. Zoals
in het vorige gedeelte lieten de figuren een prachtige onderwerping aan Gods wet zien. In haar zorg voor haar
schoondochter bedacht Noömi een plan om het voor Ruth gemakkelijker te maken (Ruth 3:1). Ruth, die een
onderdanige dochter was, volgde de instructies van Noömi en legde zich neer bij de voeten van Boaz nadat hij
in de velden was gaan slapen. Toen Boaz ontwaakte, maakte Ruth haar verzoek duidelijk: “Spreid uw vleugel
uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser.” Door te benadrukken dat Boaz een nauwe bloedverwant, een
losser, was van haar, presenteerde Ruth zichzelf als huwelijkskandidaat aan Boaz. In plaats van verrast te zijn
door het lef van deze vreemdelinge of, nog erger, misbruik te maken te maken van deze vrouw die aan zijn bed
was gekomen, ging de aandacht van Boaz naar de Heer! Hij zei: “Gezegend moogt gij zijn door de HERE, mijn
dochter, gij hebt met uw laatste liefdedaad de eerste nog overtroffen, doordat gij geen jonge mannen
nagelopen zijt, hetzij arm of rijk” (3:10). Boaz was niet verveeld met het verzoek maar blij dat deze
rechtschapen vrouw naar hem was gekomen om hem te vragen met haar te trouwen!
Net als alles goed lijkt te gaan, leert de lezer het verrassende nieuws dat er nog een andere losser is die dichter
met Elimelek aanverwant is dan Boaz (Ruth 3:13). Terwijl Boaz bereid was om met Ruth te trouwen, moesten
ze eerst wachten om te zien of deze ongenoemde aanverwant de plicht wou vervullen. Boaz stuurde Ruth naar
huis met graan, mogelijk als teken voor Noömi om aan te geven dat hij met het plan instemde (3:15-17). Net
als Ruth en Noömi wordt de lezer verplicht om geduldig toe te zien hoe het plan zich verder zou ontvouwen.
Het probleem van Noömi en Ruth opgelost (Ruth 4:1-17)
Trouw aan zijn woord ging Boaz de volgende dag naar de stadspoorten waar de zaken werden gedaan. Toen de
bloedverwant aankwam, riep Boaz deze man apart en vroeg of hij bereid was om als losser het land van
Elimelek te lossen (Ruth 4:4). Het land was ooit verkocht geweest; het zou nu terug naar de familie van
Elimelek gaan tijdens het jubeljaar (wat misschien nog vele jaren zou duren) tenzij een nauwe bloedverwant
bereid was om het vrij te kopen (Lev.25:23-28). De man was wel bereid om het land vrij te kopen, maar niet
om Ruth te huwen “om de naam van de gestorvene op zijn erfdeel in stand te houden” (4:5). De bloedverwant
veranderde van gedachten omdat hij zich zorgen maakte of het huwen van Ruth zijn erfdeel zou ruïneren (4:6).
In de plaats van extra land te verwerven, werd hij nu geconfronteerd met de mogelijkheid dat zijn erfdeel
verdeeld zou moeten worden tussen zijn kinderen en de kinderen die hij eventueel met Ruth zou krijgen. Om
aan te geven dat Boaz vrij was om de rol als losser op zich te nemen, gaf de man zijn sandaal aan Boaz (4:7-8).
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Nog meer prikkelend dan de 30kg graan die Ruth naar huis bracht was het nieuws waar ze had gelezen (Ruth
2:17-19). Nadat Noömi had vernomen dat Ruth in de velden van Boaz was geweest, riep ze uit, “Gezegend zij
hij door de HERE, die zijn goedertierenheid niet heeft onttrokken aan de levenden noch aan de doden” (2:20).
Boaz was het instrument van Gods goedheid voor de familie van Elimelek. Noömi maakte aan Ruth bekend wat
de lezer al wist van bij het eerste vers van het hoofdstuk: Boaz was een bloedverwant van Noömi en Ruth, “een
van onze lossers” (2:20). Een losser was een nauwe aanverwant die een familielid uit de slavernij kon verlossen
(Lev.25:47-49), land dat verkocht was geweest onder economische crisis terug kon kopen (Lev.25:23-28) of de
familienaam kon doorgeven door een zwagerhuwelijk (Deut.25:5-10). Dat Noömi benadrukte dat Boaz hun
“losser” was, suggereert dat ze eraan dacht dat Boaz mogelijk zou instemmen om de naam van Elimelek te
“lossen” en Ruth te huwen.
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stuk land van Boaz” (2:4). Toen Boaz op het veld kwam, groette hij zijn dienaren, “De HERE zij met u!” (2:4).
Zijn dienaren antwoordden, “De HERE zegene u!” Na de geestelijke woestenij van Richteren waren de velden
van Boaz een geestelijke oogst van Godverheerlijkend werk en relaties. De lezer wordt voor de eerste keer
gezegend om een huiselijke scène te zien waarin Israëlieten zich vreugdevol onderwerpen aan Gods wet. Ruth
belichaamde een hardwerkende, genadevolle vrouw; ze werd geprezen door Boaz voor de manier waarop ze
voor Noömi zorgde (2:11). De dienaren van Boaz gehoorzaamden Gods wet en lieten zelfs toe dat Ruth aren
las voordat hun meester aankwam. Boaz ging zelfs verder dan de wet door er bij Ruth op aan te dringen om in
zijn veld te blijven om te lezen en te drinken wanneer ze dorst had (2:9-10). Hij voedde Ruth en gebood zijn
dienaren om opzettelijk graan voor haar over te laten (2:16). Boaz prees Ruth voor het verlaten van haar vader
en moeder om naar een volk te komen dat ze niet kende. Hij zei: “De HERE vergelde u uw daad, en uw loon
valle u onverkort ten deel van de HERE, de God van Israël, onder wiens vleugelen gij zijt komen schuilen”
(2:12). Boaz waardeerde zelfs meer dan Noömi het offer dat Ruth had gemaakt en wist dat ze zich naar de God
van Israël had gericht.

Boaz kondigde bij de oudsten en de aanwezige mensen bij de stadspoort aan dat hij zowel het land van
Elimelek zou lossen als de naam van Elimelek verder zou zetten door Ruth te huwen (4:9-10).
Nadat het probleem opgelost geraakte, zegenden de oudsten Boaz en Ruth, baden dat de Heer Ruth
vruchtbaar zou maken zoals Rachel en Lea en dat Boaz voorspoedig en beroemd zou worden (Ruth 4:11). In
deze zegeningen werd de Heer verheerlijkt als Degene die zegent en kinderen geeft. God zegende wel degelijk
en “schonk haar zwangerschap en zij baarde een zoon” (4:13).

De genealogische conclusie (Ruth 4:18-22)
Aan het einde van haar leven betreurde ze haar naam niet meer. De Heer had in Zijn soevereiniteit gewerkt
door de tragedie van haar leven en zelfs haar eigen bitterheid door voor haar en haar schoondochter Ruth te
zorgen. Gods doel was groter dan Noömi, Ruth, Boaz of het volk in de stad konden bedenken. De stamboom
aan het einde van Ruth laat zien dat God had gepland om doorheen de wanhoop van Noömi en de trouw van
Ruth, Boaz en Noömi te werken om de komst van David (en uiteindelijk Christus) voor te bereiden. Het verhaal
van Ruth is een aangrijpende herinnering dat God alles ten goede doet meewerken voor degenen die Hem
liefhebben (Rom.8:28). Terwijl gelovigen in het midden van Zijn werkzaamheden mogelijk niet weten welk
goeds Hij heeft gepland, mogen we de trouw die de figuren in het verhaal van Ruth tonen als voorbeeld
nemen.

Argumenteren
Genealogie
Lezen
Losser
Stamboom
Tragedie
Woestenij

Argumenten aanvoeren.
Stamboomkundig onderzoek.
Verzamelen van aren.
Degene die als familielid iemand uit de slavernij kan kopen.
Tabel waarop de voorouders van een persoon of dier staan.
Diep treurig voorval.
Woeste streek.
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MOEILIJKE WOORDEN
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De aandacht keert terug naar Noömi en het boek eindigt zoals het begonnen was. De vrouwen zeiden tegen
Noömi: “Geprezen zij de HERE die het u heden niet laat ontbreken aan een losser, en zijn naam worde
vermaard in Israël.” Toen zeiden de vrouwen tegen Noömi: “Dank aan de Heer. Hij heeft u nu toch een
erfgenaam gegeven, die in heel Israël beroemd zal zijn! En hij zal uw ziel verkwikken en u in uw ouderdom
verzorgen; want uw schoondochter, die u liefheeft, heeft hem gebaard, zij, die u meer waard is dan zeven
zonen” (Ruth 4:14-15). Obed, de zoon van Ruth en Boaz zou een losser zijn voor Noömi; in de plaats van het
‘lossen’ van het land, zou hij zijn grootmoeder beschermen en in zorg nemen. Omdat Noömi zo liefdevol was in
haar zorg voor het kind (Ruth 4:16) zeiden de vrouwen zelfs: “Aan Noömi is een zoon geboren” (4:17).

BIJBELLES
INLEIDING
Soms lijkt het leven moeilijk en niet eerlijk. Naomi en haar familie hadden erg moeilijke tijden. De dingen
waren zo zwaar dat Naomi geloofde dat God tegen haar was. Maar God zorgt voor iedereen die Hem liefheeft
en Hem volgt. De dingen kunnen erg lijken en we mogen misschien voelen dat Hij ons vergeten is, maar God
vergeet ons niet. Hij houdt altijd van ons. God doet dingen en laat dingen in ons leven gebeuren, omdat Hij een
plan heeft. Als we naar Naomi, Ruth en Boaz kijken, zien we dat God uiteindelijk fantastische dingen voor hen
deed. God was hen niet vergeten. Hij deed iets heel speciaals voor hen.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Waarom gingen Elimelek, Naomi en hun twee zonen weg uit Bethlehem?
Elimelek, Naomi en hun twee zonen verlieten Bethlehem, omdat er een hongersnood was. Elimelek
wist dat er voedsel was in het land Moab. Hij ging om voedsel voor zijn gezin te verkrijgen (Ruth 1:1).
 Wat was het eerste erge wat er gebeurde terwijl ze in het land Moab woonden?
De man van Naomi, Elimelek, stierf. Ze bleef achter met twee zonen in Moab (Ruth 1:3).
 Wat was het volgende erge wat er gebeurde terwijl ze in Moab woonden?
De twee zonen, Machlon en Kilion, huwden elk een Moabitische vrouw. De namen van die vrouwen
waren Ruth en Orpa. Maar na ongeveer 10 jaar stierven Machlon en Kilion en waren Ruth en Orpa
zonder man, net als Naomi (1:4-5).
 Waarom besloot Naomi terug te keren naar Bethlehem?
Naomi besloot om terug naar Bethlehem te gaan, omdat ze gehoord had dat God in Israël voedsel had
voorzien, ook in haar thuisplaats Bethlehem. Ook kon ze haar schoondochters niet helpen, omdat ze
zonder mannen alleen was in het huis (Ruth 1:6, 11-13).
 Hoe liet Naomi zich noemen door de vrouwen van Bethlehem toen ze terug thuis was? Waarom?
Toen Naomi teruggekeerd was, vertelde ze de vrouwen uit Bethlehem om haar Mara (de verbitterde)
te noemen. Ze geloofde dat de Heer tegen haar was, omdat er vele slechte dingen met haar gebeurd
waren (Ruth 1:20-21).
 Wat zei Naomi tegen Ruth en Orpa toen ze besloot terug te keren naar Bethlehem?
Naomi vertelde Ruth en Orpa dat ze hen niet kon helpen en dat het beter voor hen was om in Moab te
blijven en nieuwe mannen te vinden (Ruth 1:11-13).
 Wat deed Orpa? Wat ging Ruth doen?
Orpa bleef in Moab. Ze ging niet met Naomi mee naar Bethlehem. Orpa ging terug naar haar volk en
naar haar goden (Ruth 1:14-15). Maar Ruth bleef niet in Moab, ook al was haar familie daar. En ook al
moedigde Naomi haar aan om in Moab te blijven, Ruth besloot toch om Naomi te volgen en naar
Bethlehem te gaan. Ruth hield van Naomi en wilde haar niet achterlaten, maar wilde haar helpen. Ruth
besloot de God van Israël te volgen, in plaats van de goden van Moab (1:16-18; 4:15).
 Was het goed van Ruth om bij Naomi te blijven?
Het was heel goed van Ruth om bij Naomi te blijven. Ook al dacht Naomi dat God tegen haar was,
omdat ze haar man en haar zonen verloren had, God maakte het mogelijk voor Ruth om bij Naomi te
blijven. Ruth hield van Naomi en werd een vriend en hulp voor haar in deze moeilijke tijd (Ruth 2:2, 11,
18; 4:15).
 Hoe koos Ruth het veld waarop ze werkte? Had iemand haar verteld op welk stuk land ze moest
werken?
Niemand vertelde Ruth in welk stuk land ze moest werken. Ruth keek gewoon rond en koos een om op
dit stuk land te werken (Ruth 2:3, 20).
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Lees uit het boek Ruth.











SAMENVATTING
Ook al dacht Naomi dat God haar verlaten had en zelfs tegen haar was, gaf Hij haar toch een bijzondere vriend
in Ruth. Ruth hield van Naomi en verliet haar niet. God voorzag ook in eten voor Ruth en Naomi en zorgde voor
hen door de ontmoeting tussen Ruth en Boaz. Toen Boaz en Ruth trouwden, kregen ze een kind. Dit kind was
bijzonder, omdat het de grootvader van David zou worden en een voorouder van Jezus, de Messias.
Uiteindelijk werd het duidelijk dat God niemand vergeten was. Hij zegende Naomi, Ruth en Boaz op de grootste
wijze.
God verlaat niemand die Hem liefheeft en Hem volgt. Omdat we niet alles begrijpen wat God doet, begrijpen
we soms Zijn plan verkeerd en denken we dat Hij zich tegen ons gekeerd heeft en ons verlaten heeft. Maar God
zegt dat Hij zijn kinderen nooit zal verlaten. Wij moeten geloven dat Hij voor ons zal zorgen, ondanks wat er
gebeurt. Hij heeft ons verteld dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben
(Rom.8:28). Wanneer we God liefhebben, ook al lijken dingen niet goed en dat ze moeilijk zijn, zal God deze
dingen gebruiken ten goede voor ons. Laten wij God vertrouwen en geloven dat Hij voor ons zal zorgen.
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Was het geluk dat Ruth het veld van Boaz koos?
Nee. God wist waar het land van Boaz was. God zorgde ervoor dat Ruth de juiste keuze maakte, omdat
Hij een plan voor Ruth en Boaz had.
Wat deed Boaz voor Ruth?
Boaz was erg vriendelijk voor Ruth. Hij liet haar werken in zijn land, gaf haar water om te drinken en
voedsel om te eten en zorgde ervoor dat ze eten had om naar Naomi mee terug te nemen. Boaz liet
Ruth tijdens de hele oogst op zijn veld werken. Hij zorgde voor Ruth en Naomi (Ruth 2:8-23).
Zorgde God voor Ruth en Naomi?
Ja. God zorgde voor Ruth en Naomi. God gebruikte Boaz om hen te helpen, omdat ze eten nodig
hadden. Ook al dacht Naomi dat God tegen haar was, God zegende haar met Ruth, die een heel goede
schoondochter was en die zorgde voor voedsel voor hun allebei, zodat ze konden eten.
Wat gebeurde er met Boaz en Ruth?
God zorgde ervoor dat Boaz de man van Ruth werd. Ook al had een ander familielid een kans om Ruth
tot zijn vrouw te nemen, het was uiteindelijk Boaz die met haar trouwde (Ruth 3:12-13; 4:1-12). Ze
kregen ook een baby (Ruth 4:13).
Wie gaf de baby aan Boaz en Ruth?
De Bijbel zegt dat God het mogelijk maakte dat Ruth een baby kreeg. God was genadig voor Boaz en
Ruth en stond hun toe om een zoon te krijgen. God zegende hen rijkelijk; een baby is heel speciaal
(Ruth 4:13-17).
Elke baby is bijzonder, maar wat was extra speciaal aan deze baby?
De baby van Boaz en Ruth, Obed, was extra speciaal omdat hij de grootvader van koning David zou
worden. En hij was nog meer speciaal omdat het Nieuwe Testament ons vertelt dat Jezus de Messias
een afstammeling (familielid) van koning David en ook van Obed was (Ruth 4:17; Matt.1:1-16).
Nadat dit alles gebeurd was, denk jij dat God Naomi en haar familie was vergeten?
Nee. God vergeet niemand. Soms hebben we moeilijke momenten in ons leven. Misschien verliest
iemand een familielid, net als Naomi, maar God vergeet niemand die Hem liefheeft en Hem volgt. God
had een plan voor Naomi, Ruth en Boaz. Hij gebruikte hen op een speciale manier, zelfs wanneer
dingen niet goed lijken. God voorzag in eten, een huis en veiligheid en Hij eerde hen heel erg doordat
uit hen koning David en Jezus voortkwamen.
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CRÈCHELES
Ruth en Noömi waren weduwen. Dat betekent dat hun mannen waren gestorven. Ruth was vroeger getrouwd
met de zoon van Noömi. Dat maakte ze beiden heel verdrietig. Op een dag besloot Noömi terug te gaan naar
het land waar haar familie vandaan kwam. Ruth wilde met haar meegaan. Noömi dacht dat Ruth haar familie
en vrienden zou gaan missen dus zei ze tegen Ruth dat ze maar beter niet meeging. Maar Ruth zei: “Vraag me
niet u te verlaten!” En dus gingen ze samen op reis. Ruth volgde Noömi overal waar ze ging en zorgde goed
voor de oude Noömi.

Noömi besloot dat Boaz een goede man voor Ruth zou zijn. Ze vertelde aan Ruth wat ze moest doen om te
kijken of Boaz met haar wilde trouwen. Ruth deed precies wat Noömi had gezegd. Boaz hield van Ruth en
wilde graag met haar trouwen. Ze trouwden en kregen een zoontje. Het zoontje kreeg de naam Obed. Obed
zou een grote jongen worden die heel goed voor zijn oma, Noömi, zou zorgen.
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Eerst hadden Noömi en Ruth veel verdriet omdat hun mannen dood waren. Ze waren ook erg arm. Maar God
had opnieuw laten zien dat Hij een goede God is die voor Zijn kinderen zorgt. God zorgde ervoor dat Noömi en
Ruth Boaz leerden kennen. Daardoor kregen ze genoeg eten en kon Ruth zelfs opnieuw trouwen. Het kindje,
Obed, zou later de opa worden van koning David! God zorgt steeds voor Zijn kinderen, ook als het soms
moeilijk gaat. Hij is altijd aan het werk en laat ons nooit in de steek. Hij zorgt er steeds voor dat alles wat we
meemaken, het beste voor ons is. Ook al vinden we het soms niet fijn, dan nog mogen we God danken en
zeggen “God, wat ik nu moet doen vind ik niet leuk, maar ik weet dat U vind dat ik hier veel van zal leren!”
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Ruth en Noömi waren erg arm. Ze hadden niet genoeg te eten. Noömi was te oud om te werken, daarom ging
Ruth op weg naar de akker van een rijke man om graan te verzamelen. De rijke man, Boaz, zag Ruth. Ze was
een mooie jonge vrouw die hard werkte en van God hield. “Blijf hier op mijn akker”, zei hij tegen haar. Ruth
mocht op de akker blijven en kreeg er drinken van Boaz. Ook zorgde Boaz ervoor dat Ruth extra veel eten kon
meenemen naar huis. Boaz was een heel goede man die veel van God hield.

MEMORIEVERS
Richt. 3:7-8a

De Israëlieten deden wat kwaad is in de ogen des HEREN, zij vergaten de HERE, hun
God, en dienden andere goden. Toen ontbrandde de toorn des HEREN tegen Israël.

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent? (Zie voor uitleg
memorievers Richteren Les 1.)

Variatie: laat de kinderen in een cirkel zitten. Laat twee zakken (bv. kersenpitzakken) rondgaan in de cirkel, elk
in een andere richting. Het kind dat de twee zakken tegelijk in handen krijgt, moet het memorievers opzeggen.
De andere kinderen mogen helpen. Herhaal dit spel totdat iemand anders de twee zakken in handen krijgt.
Herhaal het vers.

IJSBREKERTJES

Stamboom
Spreek met de kinderen over familiestambomen. Je kunt dit illustreren door een kopie van je eigen stamboom
mee te nemen. Het boek Ruth was geschreven om te laten zien hoe de familie van David is begonnen. Zijn
overoudgrootmoeder Naomi en zijn overgrootmoeder Ruth hadden vele beproevingen doorstaan, maar de
Heer plande het zo dat in hun familiestamboom ook een grote koning zou staan.
De stamboom van Christus
Herlees de geslachtslijst van Christus in Matt.1:1-16 met de kinderen. Herinner hen aan de verschillende
voorouders van Christus over wie ze geleerd hebben. Vertel dat ze vandaag leren over nog een aantal
voorouders: Boaz, Ruth, Obed en David.
De soevereine heerschappij van God
Het boek Ruth laat zien dat God soeverein is over elk aspect van het leven. Alleen God heeft de macht om over
vele dingen te gelijk te heersen. Dit kan geïllustreerd worden met een pot gevuld met zwarte en witte kralen.
Orden de kralen zo dat een kleur boven is en de andere kleur beneden in de pot zit. Schud de pot om te laten
zien hoe de kralen dooreen geschud worden. Laat een of twee kinderen proberen om de kralen in een andere
pot te gieten om ze weer geordend in de pot te krijgen. God heerst over veel meer dan het ordenen van kralen.
God heeft de volledige heerschappij over al de dingen die in ons leven gebeuren.
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De overgrootouders van David
Lees Psalm 23 (of een andere bekende Psalm van David) voor aan de kinderen. Vraag hun wie het geschreven
heeft. Leg uit dat de schrijver, David, een van de meest geliefde koningen van Israël was en ‘een man naar Gods
hart’ genoemd werd. Toen het verhaal van vandaag gebeurde, had Israël geen koning. Maar we zullen leren
over Davids overgrootmoeder en overoudgrootmoeder. Hun familie zou ook eens Israëls Messias bijvoegen,
Jezus.
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Maak gebruik van de twee kleurplaten uit Richteren les 1. Laat bij het eerste gedeelte van het vers kleurplaat 1
zien en zeg dit gedeelte erbij, “De Israëlieten deden wat kwaad is in de ogen des HEREN, zij vergaten de HERE,
hun God” (zie ook Richt.2:1a-2); laat dan de tweede kleurplaat zien en zeg dan de rest van het vers, “en
dienden andere goden” (zie ook Richt.2:13-14). Wat was het vervolg daarop? De toorn van God ontbrandde.
Leg uit wat in het bovenstaande uitgelegd wordt.

Hongersnood
Neem een schaal met vruchten mee. Maak de schaal leeg en leg aan de kinderen uit dat hongersnood betekent
dat er geen regen is en daardoor geen eten. Een hongersnood duurde niet maar voor een dag of voor een
week, maar het duurde wel maanden en er was geen winkel om zo maar iets te kunnen kopen.

God weet het
Schrijf een aantal nummers op een stuk papier en stop ze in een envelop. Vraag de kinderen om te raden welk
nummer je uit de envelop zal trekken. Leg uit dat we niet altijd weten wat er gebeuren zal. Ruth wist ook niet
altijd wat de uitkomst zou zijn van haar trouwe handelingen, maar God wist het wel. God weet alles. Hij weet
zelfs wat er zal gebeuren, voordat het gebeurt. Hij kan altijd vertellen welk nummer we uit een envelop zullen
trekken. Dat is waarom Ruth God kon vertrouwen en waarom wij Hem ook moeten vertrouwen.

Papieren figuren van Ruth, Naomi en Boaz
Geef elk kind een kopie van de bladen ‘papieren figuren’. Deze figuren hebben twee doelen. Ten eerste kun je
ze gebruiken om tijdens de les belangrijke punten te illustreren. Ten tweede kunnen de kinderen de figuren
kleuren en ze mee naar huis nemen om thuis uit te werken wat ze geleerd hebben. Elk figuur kan een voorwerp
in zijn handen houden als je een inkeping maakt langs de binnenkant van de armen. De baby en het voedsel
kunnen in de mand gedaan worden door een inkeping langs de rand van de mand te maken. Om de figuren te
kunnen laten staan, knip je langs de stippellijn van de voeten. Knip ook de halve cirkels uit en knip in de
stippellijn van het voetstuk. Schuif de figuren in de voetstukken.
Geslachtslijn van Obed
Geef elk kind een kopie van de bladen ‘Geslachtslijn van Obed’. Voordat de les begint is het misschien handig
om alvast de flappen van de boom met een mesje uit te snijden. Laat de kinderen de boom en de mensen
inkleuren. Daarna kunnen ze de boom op het blad met de mensen plakken. Ze kunnen de flappen openbuigen
om de geslachtslijn van Obed te bekijken.
Mobiel met generaties
Geef elk kind een kopie van de bladen ‘Mobiel met generaties’. Laat hen het mobiel uitknippen, vouwen over
de stippellijn en gaten maken op de aangegeven plaatsen. Kinderen kunnen de mensen van het tweede blad
kleuren en uitknippen. Maak een gat boven in elk figuur en laat de kinderen dit met garen vastmaken aan de
mobiel. Laat hen de figuren in deze volgorde vastmaken: Abraham, Isaak, Jakob, Juda, Boaz, Obed, Jesse, David
en Jezus. Maak een stuk garen of touw aan de bovenzijde van het mobiel, zodat deze kan hangen.
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KNUTSELWERKJES
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Geslachtslijn
Hang een touw doorheen het lokaal. Terwijl je de lessen van de aartsvaders herhaalt, hang je met knijpers
kleurplaten van de vorige lessen voor Abraham, Isaak, Jakob en Juda (een van de 12 zonen van Jakob, broer van
Jozef) aan het touw. Laat ruimte over tussen deze en de generaties uit de les vandaag, inclusief Boaz, Obed,
Jesse en David. Laat nog meer ruimte open voordat je uitkomt bij Jezus. Leg de belangrijkheid uit om de
geslachtslijn te kennen – ze leidt naar Christus! Voor referentie, zie Matt.1:1-17 en Luc.3:31-34.

KNUTSELACTIVITEITJES
Aren rapen
Verdeel voorwerpen in een bepaald gebied van het lokaal en laat de kinderen een wedstrijd houden om hun
emmers te vullen. Voorwerpen kunnen speelgoed zijn of iets dat koren voorstelt, zoals bruine repen papier.
Spreek met de kinderen over wat aren rapen is (nalezen of oplezen NBG), wie dit deed en waarom. Bespreek
de instructies die God gegeven had aan landeigenaren. In de les vandaag zullen kinderen horen over Ruth die
aren raapte in een veld dat aan een man, genaamd Boaz, behoorde.
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Elimelek ‘hot potato’
Neem een zakje mee (bv. een kersenpitzakje) met de naam Elimelek erop. Spreek met de kinderen over het feit
dat namen van generatie op generatie doorgegeven worden, vernoemen heet dat ook wel. In het verhaal van
vandaag, vonden Naomi en Ruth een manier om ‘verlost’ te worden, te trouwen en kinderen te krijgen en de
lijn van Elimelek voort te zetten. Terwijl de muziek speelt, laten de kinderen de zak rondgaan. Als de muziek
stopt, is de persoon die de zak in handen heeft uit.
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PAPIEREN FIGUREN (1)
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PAPIEREN FIGUREN (2)
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GESLACHTSLIJN VAN OBED
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GESLACHTSLIJN VAN OBED
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MOBIEL MET GENERATIES
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MOBIEL MET GENERATIES
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GODS SOEVEREINITEIT IN HET BOEK RUTH
(HANDREIKING KINDEREN)
RUTH

MEMORIEVERS
Richteren 3:7-8 “De Israëlieten deden wat kwaad is in de ogen des HEREN,
zij vergaten de HERE, hun God, en dienden andere goden.
Toen ontbrandde de toorn des HEREN tegen Israël.”



Wat gebeurde er met de man van Ruth? __________________________

 Juist of fout: Ruth verliet Noömi en ging terug naar het huis van haar
moeder. ____________________________________________________
 Wie was nauw verwant met Noömi?
 BOAZ

 SIMSON

 EMILIO

 Juist of fout: Boaz had Ruth graag. _______________________________
 Boaz en Ruth trouwden en kregen een ____________________________
 TWEELING  ZOON

 DOCHTER

 HOND

 GEADOPTEERDE ZOON

 Juist of fout: God zorgde trouw voor Ruth. _________________________
 Vul de lege velden in uit de stamboom in Ruth 4:21-22.
“Salomon verwekte __________ , Boaz verwekte __________ , Obed
verwekte __________ en Isaï verwekte __________.”
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)

RICHTEREN EN RUTH LES 4  GODS SOEVEREINITEIT IN HET BOEK RUTH

 JOB
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Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD
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KLEURPLAAT 1
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KLEURPLAAT 2
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