
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. Ruth 

Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van Ruth 1:16. 

 Ken je iemand die iets geweldigs heeft gedaan? 

 Wat voor geweldigs heb jij gedaan? 

 Elk leven met God is anders. Wat is het tofste dat God voor jou heeft gedaan? Vraag 

hetzelfde ook eens aan iemand anders. 

Lees verder… 

Wat er aan vooraf ging… 

Ruth leefde in de tijd van de rechters. Ze kwam niet uit Israël, maar uit het buurland Moab. Ruth was 

getrouwd met een Israëlitische man die naar Moab was gevlucht met zijn vader, moeder en broer 

vanwege een verschrikkelijke hongersnood. Alle mannen in de familie van Noömi, Ruths 

schoonmoeder, waren gestorven. Noömi, wilde terug naar Israël. Ze zei haar schoondochters dat ze 

bij hun eigen familie moesten blijven, maar Ruth weigerde. Ze was ervan overtuigd dat de God van 

Noömi de enige echte God was. Ze besloot Noömi te helpen omdat ze al oud werd. 

Lees nu samen Ruth 2:1-12. 

Wat er daarna gebeurde… 

Boaz zorgde voor Ruth, omdat ze zo trouw aan Noömi was gebleven. Boaz bleek een ver familie van 

Noömi’s overleden man te zijn. Boaz zou met Ruth mogen trouwen. Dat deed hij en samen kregen ze 

een zoon die ze Obed noemden. Toen Obed opgroeide, trouwde hij ook en kreeg een zoon die hij 

Jesse noemde. Jesse werd niet zo beroemd als weer zijn jongste zoon: David. Hij werd de 

belangrijkste koning van Israël. 

In het Nieuwe Testament lezen we dat Jezus een afstammeling van David is – en dus ook van Ruth. 

Ontdek de Bijbel! 

Beantwoord samen de vragen op pagina 42 van het boek ‘Ontdekkingsreis door de Bijbel’. 

Bijbelse woorden toegelicht… 

Weduwe Als je man overleed en je weduwe werd, of als je ouders overleden en je een wees werd, 

hoefde je niet meer voor jezelf te zorgen of jezelf te beschermen. Het was de taak van je familie om 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
voor je te zorgen. Hoewel Boaz een ver familielid van Noömi was, nam hij wel de zorg voor haar en 

Ruth op zich. 

Aren lezen God gaf zijn volk wetten om ook voor de arme mensen te zorgen. In de oogsttijd werden 

de hoeken van de velden met graan niet gemaaid. Alles dat de maaiers lieten vallen was voor de 

arme mensen om te op te rapen of te ‘lezen’. 

Gerst De gerstoogst is de eerste oogst van het jaar en vindt plaats in de lente. De gerst werd gemaaid 

met een soort zeis die een rond mes had en een houten handvat. Vervolgens werd de gemaaide gerst 

in schoven gezet – in bij elkaar gebonden bossen. 

Sandalen In die tijd gaf je iemand een sandaal om te laten zien dat je akkoord ging met de koop. De 

verkoper moest zijn sandaal uitdoen en hem aan de koper geven. Het was een teken dat de verkochte 

spullen niet langer bij hem hoorden. Lees Ruth 4 maar eens om te zien wat Boaz deed. 

Probeer het uit 

Dit is een mooi verhaal over hoe God voorziet. Ruth deed wat ze kon om voor Noömi te zorgen. Boaz 

deed wat hij kon om voor hen beiden te zorgen. God voorziet in zo veel dingen! 

Wat zegt dit verhaal over hoe God is? Het verhaal van Ruth laat ons zien dat God geïnteresseerd is in 

ons leven. Hij wil dat we deel uitmaken van zijn plan voor onze buurt, voor ons land of voor onze 

wereld! 

Vraag een volwassene je te helpen om iemand te zoeken die door God gebruikt wordt om anderen te 

helpen. Dat kan een zendeling zijn of iemand uit je kerk of van school. Je kunt ook informatie vinden 

op het internet, bijvoorbeeld bij www.worldvision.nl of de kindersite van www.opendoors.nl of van een 

andere zendingsorganisatie. 

Leer meer over wat zij doen en waarom ze dat doen. Kun je aanwijzingen ontdekken waaruit je kunt 

zien dat God voorziet? Wat doet hij? Voor wie doet Hij dat? Hoe werkt God door iemand heen? 

Kun je manieren bedenken hoe jij deze week iemand anders kan helpen? Vraag God om je daarbij te 

helpen. 

Praten met God 

Dank God voor iedereen van wie je houdt en voor iedereen die van jou houdt. 

 

 


