RUTH 3
Werkblad (4-6 jaar)

Spreuken
Prediker
Hooglied
Jesaja
Jeremia
Klaaglied.
Ezechiël
Daniël
Hozea
Joël
Amos
Obadja
Jona

2 Kroniek.
Ezra
Nehemia
Esther
Job
Psalmen

1 Kroniek.

2 Koning.

1 Koning.

Exodus

Leviticus
Nummeri
Deut.
Jozua
Richteren
Ruth

Genesis

1 Samuël
2 Samuël

Oude Testament (= oude verbond)
Ruth en Boaz

Ik voel me vandaag:

LEZEN
1. Omcirkel het Bijbelboek waar we uit lezen.
2. Hoofdstuk:

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

vers: ............................................. t/m .............................................

GEBED

Schuilen bij God
Voor wie en voor wat bidden en danken we?
Ruth heeft na het overlijden van haar man niets
fijne dingen:
meer. Ze vertrouwt erop dat de God van Naomi voor haar
moeilijke dingen:
zorgt en bescherming biedt. En dat doet God: Ruth onmoet
Boaz (= ‘Op wie je kunt bouwen’, ‘in hem is kracht’)’Ruth
en 3:7-14
hij en 4:1-8 en 4:13-16 | Ruth en Boaz
Voorbereiding Bouwstenen
...................................................................................................
...................................................................................................
gaat voor haar zorgen. Ze trouwen en krijgen een zoon, een
verre voorvader van Jezus. Ruth wordt een onderdeel van de
...................................................................................................
...................................................................................................
familie van Jezus.
debijbel.nl/bijbelbasics

vouwlijn

DE LITURGIE
1.

2.

3.

Zet een kruisje

4.

5.

door het vakje als er een onderdeel van de liturgie is geweest.

8.

7.

6.

9. 10. 11.

PUZZEL
Graan is een verzamelnaam voor verschillende soorten planten
waar meel van werd gemaakt. Hieronder zie je verschillende soorten
granen en ook andere planten die in de Bijbel voorkomen.
Zoek ze op en streep ze door. De woorden staan horizontaal,
verticaal, diagonaal, vooruit en achterstevoren. Sommige letters
worden meerdere keren gebruikt. De overgebleven letters
vormen een zin.

hysop

onkruid
aloë
munt

doorn
gierst
gerst

linze

dille

tarwe
boon

nardus
vlas
komijn

roos
mirre
wierook

spelt

mosterd
lelie

12.

13.

14.

15. 16.

17. 18.

19.

BIJ DE
PREEK

Ruth vraagt hulp
aan Boaz

1. Ben jij weleens bezorgd?

Zo ja, waar maak je je dan zorgen over?

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

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

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

2. Bij wie voel jij je veilig?
..................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

3. Vind jij het makkelijk of moeilijk om om hulp te vragen?

De bouwstenen van de zondag

makkelijk

moeilijk

Ruth en Boaz

Koren rapen
De tora (wet van God) bepaalde dat tarw
e-aren die maaiers
laten liggen, bestemd waren voor vreem
delingen, weduwen
en wezen. In de tijd van Ruth was dit is
een vorm van sociale
voorziening (= zorgen voor mensen die
dat nodig hebben,
net zoals de voed selbank nu doet).
“Als jullie koren maaien, mogen jullie niet
tot aan de rand
van de akker maaien. En als er na de oogs
t nog koren blijft
liggen, mogen jullie dat niet opra pen. Want
alles wat blijft
liggen, is voor de arme mensen en de vreem
delingen. Ik ben
de Heer, jullie God.’’
Leviticus 23:22

4. Wat kun je van dit verhaal leren?

erhaal-memory
....................................................................................................................
n verwerken het verhaal van
it spel. ....................................................................................................................
nodig?
....................................................................................................................

S

u

j Go d

(Ruth, Maaeüs : )

er het werkblad op stevig papier of

zamelt de meeste kaartjes?

Idee en uitvoering: bijMaris en HGJB. Illustraties: Linda Bikker. En Bible Basic.
Schilderij: LEBRECHT MUSIC & ARTS, ALAMY. Weetje: Bijbel in 1000 seconden, Chantal Leterme.
Puzzels: Alma Knol. Oplossingen (lees in de spiegel): .nezelpo nera gnig h tuR

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

aar
Ruth heee na het overlijden van haar man niets meer. Ze vertrouwt erop dat de God van Noömi voor haar
elop om de kaartjes in te
zorgtbij
ende
haar
bescherming biedt. En dat doet God: Ruth ontmoet Boaz en hij gaat voor haar zorgen. Ze
5.
Zet
een
cijfer
plaatjes
Ti p een zoon, een verre voorvader van Jezus. Ruth wordt een onderdeel van de familie
n
trouwen en ze krijgen
aantal
om ze in de juiste
volgorde
zetten.
r een
Zorg voote
van Jezus.
llen,
spe
pte
kni
rge
voo
ijk
el kleurpotloden
zodat de kinderen gel
• Noömi bakt brood van het koren.
4-8 jaar Je ziet een huis, een plek van bescherming.
l
spe
het
es
epj
gro
in
Ruthverbeeld
woonde eerst bij Noömi en later dus •inBoaz
het huis
trekt zijn schoenen uit en zwaait
Het
verhaal
.
len
g:
kunnen spe
van beelden
Boaz. verschillende situaties
ermee.
De
kinderen
en knippen of prikken de
In dit huis
van het verhaal
uit. staan vier tekstjes door elkaar.- De kinderen gaan nu in tweetallen
it.
Schrijf de woorden met hetzelfde symbooluitbeelden:
achter elkaar.
en kleuren eventueel de plaatjes
Welke tekst komt tevoorschijn en wat betekent
• Boazdeze
vraagt aan Ruth of ze met hem wil
Aan de slag:
tekst in
het verspreid
leven vandoor
vandaag?
trouwen.
De
kinderen
staan
de
ruimte.
e kinderen in groepjes. Ze spelen het spel:
• Boaz en Ruth vieren feest op hun trouwdag
- De kinderen beelden tegelijk de volgende
eren husselen de kaartjes goed door elkaar en
(ze dansen bijvoorbeeld).
situaties
uit:
ze met het plaatje naar beneden op tafel.
• Boaz en Ruth hebben een zoon gekregen!
• Boaz loopt op de akker en kijkt naar de
t kind draait nu om de beurt twee kaartjes om.
Ruth houdt de baby op haar arm, daarna
werkende mensen.
etzelfde? Dan krijgt het kind beide kaartjes en
geeft ze de baby aan Boaz.
• Ruth is op de akker aan het werk.
nog een keer.
•
Ruth
loopt
naar
huis
met
haar
armen
vol
erschillend? Dan worden de kaartjes
koren.
egd en is de volgende aan de beurt.

9

en 4:1-8 en 4:13-16 | Ruth en Boaz

Voorbereiding

Bouwstenen

Werkblad
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OM THUIS TE ZINGEN:
oth 502 HEER, MAAK MIJ UW W EGEN BEKEND // PSALM 121 pelgrimslied // oth 523 IK ZAL DE HERE GOD LIEFHEBBEN

