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Zoek de verschillen
Naomi, Ruth en Obed zitten gezellig bij elkaar. Zie jij de vijf verschillen tussen de plaatjes?

Ruth en Naomi
Daar gaan ze: vader Elimelech, moeder Naomi en hun twee zonen Machlon en Chiljon. 
Ze gaan verhuizen. Ze hebben altijd in Bethlehem gewoond, maar nu gaan ze in Moab wonen. 
Maar Moab is toch een vreemd en heidens land? In dat land dienen de mensen toch afgoden? 
Waarom verhuizen ze dan? Omdat er in hun Israël honger is gekomen. En in Moab groeit koren 
genoeg. 
In Moab gebeurt iets heel verdrietigs. Vader Elimelech sterft in dat vreemde land. Nu heeft 
Naomi geen man meer. En de twee jongens hebben geen vader meer. Wat erg! 
Machlon en Chiljon trouwen met Moabitische meisjes. Zij heten Orpa en Ruth. Maar dan 
sterven ook die twee jongens. Naomi blijft alleen met de twee meisjes over. Alleen? Nee, 
Naomi is een kind van de Heere. En dan ben je nooit echt alleen. 
Naomi vertelt Orpa en Ruth van de Heere. Ze is dus een soort zendeling. Want zendelingen 
vertellen aan heidense mensen in een vreemd land van de Heere! Orpa en Ruth merken dat 
Naomi toch een gelukkige vrouw is. En Ruth moet steeds denken aan wat Naomi vertelt. 
Na tien jaar horen ze dat er in Israël weer koren groeit. Naomi gaat terug naar Bethlehem. 
Orpa en Ruth lopen met haar mee.
Na een poosje zegt Naomi: ‘Nu moeten jullie weer teruggaan. Ik hoop dat de Heere voor jullie 
zal zorgen.’ 

Om voor te lezen



Op het veld
Ruth raapt aren op het veld van Boaz en Boaz komt bij 
Ruth kijken. Welke kleuren geef jij de kleren van Boaz?

‘Nee hoor’, zeggen Orpa en Ruth, ‘wij gaan met u mee naar uw land.’
Maar Naomi schudt nee. ‘Jullie moeten teruggaan. Woon in je eigen land, misschien kun je 
daar weer trouwen.’
Orpa geeft Naomi een kus en gaat weer terug. En Ruth? 
Naomi zegt: ‘Ga toch met Orpa terug.’ 
‘Nee hoor’, zegt Ruth, ‘ik blijf bij u. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God.’ 
Hoor je dat? Ruth heeft de Heere lief gekregen. Daarom wil ze mee naar Israël, want daar 
woont de Heere. De Heere heeft gezegend dat Naomi over Hem vertelde aan Ruth. Ja, de 
Heere wil zendingswerk zegenen!
Nu ze samen in Bethlehem wonen, zorgt Ruth goed voor Naomi. Elke dag gaat ze naar het veld 
om aren te rapen. Daar kunnen ze meel van maken om brood te bakken. 
Op het veld is ook de boer. Hij vraagt aan Ruth: ‘Wie ben je? Waar kom je vandaan?’ 
Ruth vertelt dat ze met Naomi is meegekomen uit Moab. 
Boaz knikt en zegt: ‘Ga niet naar het land van een andere boer, Ruth. Je mag op mijn land 
zoveel aren oprapen als je maar wilt. Ik zal goed voor je zorgen.’ 
Na een poosje trouwen Boaz en Ruth en krijgen ze samen een kindje. Hij heet Obed. 
Wat zorgt de Heere goed voor Naomi en Ruth, hè? Zo zorgt de Heere ook voor ons. Elke dag 
weer. Maar weet je wat het belangrijkste is? Naomi, Ruth en Boaz wilden niets liever dan de 
Heere volgen en bij Hem horen. Jij ook?

Lied  'k Stel mijn vertrouwen

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer', mijn God.
Want in Zijn hand, ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij.
'k Zie naar Hem op en weet Hij is mij steeds nabij.


