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Ruth en Naomi
Daar gaan ze, met z’n vieren: vader Elimelech, moeder Naomi en hun twee zonen 
Machlon en Chiljon. Ze gaan verhuizen. Ze hebben altijd in Bethlehem gewoond. 
Nu gaan ze in Moab wonen. Maar Moab is toch een vreemd en heidens land? 
Daar worden toch afgoden gediend? Waarom do ? Omdat er in hun eigen land 
hongersnood is. En in Moab groeit koren genoeg.
Daar in Moab gebeurt er iets heel verdrietigs. Vader Elimelech sterft. Nu heeft Naomi 
geen man meer. Zij is weduwe. De twee jongens hebben geen vader meer. Wat erg! 
De twee jongens, Machlon en Chiljon, trouwen met meisjes uit Moab. Zij heten Orpa 
en Ruth. Maar wat gebeurt er? Ook die twee jongens sterven. Wat een droefheid! Nu 
blijft Naomi met de twee meisjes alleen over. Alleen? Nee, Naomi is een kind van de 
Heere. Dan ben je nooit echt alleen. 
Naomi vertelt de twee meisjes vast van de Heere. Ze is dus eigenlijk een zendeling. 
Want zendelingen vertellen ook aan heidense mensen in een vreemd land van de Heere. Orpa en Ruth 
merken wel dat Naomi met al haar verdriet toch een gelukkige vrouw is. De meisjes luisteren goed naar haar. 
En Ruth moet er maar steeds aan blijven denken wat moeder Naomi vertelt. Zou zij ook zo gelukkig kunnen 
worden als moeder Naomi?
Na tien lange jaren horen ze dat er in Israël weer koren groeit. Naomi zegt tegen Orpa en Ruth: ‘Nu ga ik weer 
terug naar mijn eigen land, naar Bethlehem.’
Daar gaan ze. Met z’n drieën, want Orpa en Ruth brengen Naomi een eindje weg. Na een poosje zegt Naomi: 
‘Nu moeten jullie maar weer teruggaan. Ik hoop en ik bid dat de Heere voor jullie zal zorgen.’ 
Orpa en Ruth beginnen allebei te huilen. Ze houden zoveel van moeder Naomi. ‘Nee hoor’, zeggen ze, ‘wij 
gaan met u mee naar uw land.’ 
Maar Naomi zegt: ‘Nee, jullie moeten weer terug gaan; blijf maar in je eigen land wonen, misschien kunnen 
jullie daar wel weer trouwen.’ 
Orpa geeft Naomi een kus en gaat weer terug. En Ruth? Zij gaat niet terug. 
Naomi zegt: ‘Ga toch ook met Orpa mee terug.’ 
‘Nee hoor’, zegt Ruth, ‘ik blijf bij u. Ik ga met u 
mee. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God.’ 
Hoor je dat? Ruth heeft de Heere, de God van 
Naomi, lief gekregen. Ze wil niet meer de afgoden 
in Moab dienen. Ze wil voortaan de Heere dienen. 
Daarom wil ze mee naar Israël, want daar woont 
de Heere. Je merkt het al: het vertellen over de 
Heere door Naomi heeft de Heere gezegend. Ja, 
de Heere wil zendingswerk zegenen! 
Samen gaan ze verder. Naar Bethlehem. En zij 
komen aan in Bethlehem aan het begin van de 
gerst-oogst. 

Puzzel Wat staat er in dit vers uit Lukas 13? Ontcijfer de code.

Gods plan  
Door de vreemdeling Ruth werkt God Zijn plan uit. Uit deze familie wilde Jezus geboren worden. 
Hiermee laat God ons zien dat het niet uitmaakt waar je vandaan komt of waar je woont. Hij wil en 
kan ook jouw Redder zijn! De Heere wil zondaren zalig maken!

Lied: Noem mij Mara, zegt Naömi
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1. HOE MAAKT RUTH DUIDELIJK DAT ZE IN GOD GELOOFT?

2. WANNEER KOMEN NAOMI EN RUTH AAN IN BETHLEHEM?

3. WAARIN ZOU JIJ OP RUTH WILLEN LIJKEN?

1=a
2=b
3=c
4=d
5=e

6=f
7=g
8=h
9=i
10=j

11=k
12=l
13=m
14=n
15=o

16=p
17=q
18=r
19=s
20=t

21=u
22=v
23=w
24=x
25=y

26=z

Oplossing:

1. Noem mij Mara, zegt Naömi,
omdat ik verbitterd ben.
Alles heeft de Heer’ genomen,
arm ben ik teruggekomen
uit Moab in Bethlehem.
Maar Ruth zegt deze woorden:
Al ben ik in Moab geboren,
nu hoor ik bij Gods volk. 

3. ’s Avonds zijn zij op de dorsvloer,
Ruth bij Boaz op bezoek.
Zij vraagt: Wilt u voor mij zorgen?
Dan doet Boaz in de morgen
het graan in haar omslagdoek.
Dan klinkt het in de poorten: 
Al is zij in Moab geboren,
nu hoort zij bij Gods volk.

2. Bij wie hoort die vrouw, zegt Boaz,
als hij Ruth ziet op het land.
Ruth ging bij Naömi wonen 
en de Heer’ zal haar belonen,
zij mag eten uit Zijn hand.
Want Ruth verzamelt koren,
al is zij in Moab geboren,
nu hoort zij bij Gods volk.

4. Als de Heer’ haar huis gaat bouwen
komt Naömi niets tekort.
Vrolijk zingen alle vrouwen
omdat Ruth en Boaz trouwen
en Naömi oma wordt.
Laat Bethlehem het horen:
Al is zij in Moab geboren,
haar thuis is Davids huis.



Kleurplaat

Ruth kiest voor de God van Naomi Pinksteren = wekenfeest 
Puzzel: wat zegt Ruth? 
Breek de code. Streep elke 2e letter weg. Schrijf de letters die overgebleven zijn op de strepen.  

Bij Pinksteren denk je aan de uitstorting van de Heilige Geest. 
Dit gebeurde in het Nieuwe Testament, nadat Jezus naar de 
hemel was opgevaren. 
Ook voordat Jezus op aarde was, werd het Pinksterfeest 
gevierd. Het heette toen Wekenfeest. Voor dat feest kwamen 
veel joden naar Jeruzalem. Ze vierden dan feest met elkaar.
In Exodus wordt het Wekenfeest voor het eerst genoemd. Het 
is een feest dat 7 weken duurt. Het feest begint met de gerst-
oogst. Het eindigt met de tarwe-oogst. 

Het begin van de gerst-oogst werd gevierd tijdens het Pascha. Israël dacht terug aan de verlossing uit Egypte. Ook 
werd de eerste rijpe schoof van de gerst aangeboden aan God. De Joden aten daarna 7 dagen lang ongezuurde 
broden. Dat zijn broden zonder gist, dus platte broden.

Het Wekenfeest begon 50 dagen na het begin van het Pascha. Dat 
feest betekende het einde van de oogsttijd. De oogst was klaar. Al 
het graan was van de velden gehaald. Op dit feest werden broden 
gebakken van het tarwemeel met gist. De Joden offerden twee 
tarwebroden aan God. 
Bij het Wekenfeest werd in de synagoge het boek Ruth voorgelezen. 
Ruth en Naomi gingen terug naar Bethlehem aan het begin van de 
gerst-oogst. Dat was dus met Pascha. Bij het begin van de tarwe-
oogst trouwde Boaz met Ruth. Ze dienden samen de Heere. Zoals 
bij de mensen op de Pinksterdag woonde de Heilige Geest ook in 
hun harten. Ze waren vol met God en wilden Hem volgen.
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Wekenfeest - Pinksteren 
- Heilige Geest - weken - 
oogst - gerst - tarwe - rijp 
- Pascha - broden - gist - 
offeren - Naomi - Ruth 
- Boaz

Welke tekst uit Mattheus 3 blijft over?  
Kun jij het vers afmaken en helemaal opschrijven?

Woordzoeker 
Zoek de woorden op en streep ze door. De woorden zitten verstopt van links naar rechts en 
van boven naar onderen.
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Oplossing:

gerst tarwe

Guinee: wannen. De geoogste rijst wordt ‘geslagen’ 
met stokken om de rijstkorrels los te maken

De vrouw scheidt het kaf van de 
rijstkorrels. De wind neemt het kaf 
mee, de echte rijstkorrels vallen 
recht naar beneden. 


