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THUISONDERWIJS WEEK 5 (WEEK NA PASEN) 
THEMA: ZAAIEN&MAAIEN 

BIJBELMOMENT #4: RUTHS LEVEN – OPRAPEN&UITDELEN 
 
BIJBEL: 
Als je in de vijftig dagen tussen Pasen en Pinksteren naar een Joodse kerk [=synagoge] zou 

gaan, zou je horen dat er elke dag een stukje uit het Bijbelboek Ruth gelezen wordt. Vandaag 
hoor je waarom dat is. Lees Ruth 1:22-Ruth 2:1-3 en 14-18. 
 
BESPREKEN: 
- Wanneer kwamen Naómi en Ruth in Bethlehem aan (vers 22)? Wat weet je van deze 
periode? (Het begin van de gerstoogst is kort na Pasen, in de vijftig dagen tussen Pasen en 
Pinksteren: de zeven weken van de oogst) 
- Wat doet Ruth als ze in Bethlehem is (vers 2)? Waarom? (Er was geen man die voor geld en 
eten kon zorgen, dus dat moesten ze zelf doen. De jongere Ruth zorgt voor de oudere Naómi. 
Zeven weken lang raapt Ruth elke werkdag aren (zie vers 23)) 
- Mag Ruth zomaar aren rapen op het land van Boaz (Leviticus 23:22)? (Ja, dat mag. De 
Heere had een wet gegeven waarin stond dat er goed gezorgd moest worden voor arme 
mensen en buitenlanders. Als het oogsttijd is, moeten aren die vallen voor hen blijven liggen 
en ook de hoeken van het land zijn voor hen. Nog voordat Ruth in Israël kwam, had God al 
voor haar gezorgd door middel van deze wet. God leert Zijn volk om goed te zorgen voor 
armen en vreemdelingen) 
- Hoe merk je dat Boaz goed zorgt voor arme mensen en buitenlandse mensen (vers 15-16)? 
- Hoe merk je dat Ruth goed zorgt voor haar schoonmoeder Naómi (vers 17)? 
- Wat leert deze geschiedenis ons? 
 
BEZIG: 
- Vandaag doen we iets liefs voor mensen uit de buurt of uit de gemeente. Ken je mensen 
die in de zorg werken? Bak ‘volhoudkoekjes’ voor ze en hang deze aan hun voordeur. Schrijf 
er een bemoedigend kaartje bij. 

- Je kunt ook voor oude mensen uit de buurt of uit de kerk ‘sterktekoekjes’ bakken. Als je de 
koekjes in de vorm van een ster uitsteekt, kun je een woordspel maken: ster(kte)koekjes. 
- Bak je liever geen koekjes? Dan kun je vast iets anders bedenken waarmee je iemand uit de 
buurt of uit de kerk blij maakt. Kaarten en tekeningen blijven altijd leuk, maar je kunt deze 
keer ook een bladwijzer maken. Je vindt een begin daarvoor op de volgende bladzijde. 
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Werkwijze: 

- Kleur de bladwijzer en versier hem verder zoals je wilt 

- Knip de bladwijzer uit 

- Plastificeer of lamineer de bladwijzer 

- Maak een gaatje in het rondje en doe daar een lintje doorheen 

- Tip: de bladwijzer wordt mooier als je hem twee keer print, twee keer kleurt en 

versiert en daarna als voor- en achterkant op elkaar plakt. 
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