
 

DEZE LESBRIEF IS EEN UITGAVE VAN 
ZENDING GEREFORMEERDE GEMEENTEN

groep 6-8

Een losser voor Ruth
Als de oogsttijd voorbij is, heeft Naomi een plan. Wat zou het mooi zijn als Boaz hun losser zou willen zijn. 
De Heere heeft een speciale wet gegeven in Israël. De losser, de broer van de overledene, trouwt met de 
weduwe. Hij betaalt ook haar schulden en zorgt voor haar. Als er kinderen geboren worden dan is er ook nog 
nageslacht. Zo zorgt God voor weduwen in Israël! 

En zo gebeurt het ook. Boaz trouwt met Ruth. Ruth krijgt een plaatsje onder het volk van Israël. Boaz en 
Ruth krijgen een zoon: Obed. Obed is de vader van Isaï. Isaï is de vader van David. En uit het nageslacht van 
David is de Heere Jezus geboren. Ruth, een heidens meisje, komt voor in de stamboom van de Heere Jezus. 
Ruth, die eerst de afgoden diende. Zo zorgt de Heere ervoor dat er Joden en heidenen tot Hem bekeerd 
zullen worden. Het maakt niet uit waar je woont of hoe je er uitziet. De Heere wil ook jouw Zaligmaker zijn!  

Ruth en Pinksteren
Pinksteren is het feest van de uitstorting van de Heilige 
Geest. Vroeger heette dit feest in de Bijbel het Wekenfeest. 
Veel Joden kwamen dan naar Jeruzalem. Het feest duurde 
zeven weken. Het begon met de gersteoogst en eindigde 
met de tarweoogst. De oogst was klaar. Het graan was van de 
velden gehaald. Er werden broden gebakken met tarwemeel 
en gist. Ook offerden de Joden twee broden aan God. Bij het 
Wekenfeest werd in de synagoge het boek Ruth voorgelezen. 

Pinksteren en de oogst
Het is bijna Pinksteren. Op de Pinksterdag werden 3000 mensen tot God bekeerd. De Heere is nog Dezelfde. 
Hij werkt nog steeds in harten van jongens en meisjes. Van mensen in alle landen. Als de Heere wederkomt, 
zal de oogst aanbreken. Het kaf en het koren zullen van elkaar gescheiden worden. Kaf wordt verbrand, 
daar heb je niets aan. Het koren wordt verzameld in de schuur. Zo zal de Heere de mensen scheiden op de 
oordeelsdag. Hoor je nog niet bij Hem? Ben je nog geen koren? Bid en smeek de Heere dan of Hij je vandaag 
nog redden wil. Bid je ook voor het werk van de zending? Voor Jijan en voor alle mensen in Ecuador, Guinee, 
Cambodja, Albanië, Nederland en alle andere landen op deze aarde?

De keuze van Ruth

Wil  je  meer  weten over  de zending of  wi l  je  een spreekbeurt  of  
werkstuk maken? Ki jk  dan op  www. zggjunior.nl .

Hongersnood in Nederland

‘Mam, ik heb zo’n honger. Is er nog wat te eten voor ons?’ Met een 
moe gezichtje kijkt Dina haar moeder aan. 
Het is al zo lang oorlog. De Duitse soldaten in de stad herinneren 
Dina er elke dag aan. Vandaag was ze met haar broertje Jaap nog snel 
verstopt. Ze liepen langs een vuilnisbak en Jaap gluurde even onder het 
deksel. Toen riep hij: ‘O, kijk eens Dina! Hier zitten aardappelschillen 
in. Zullen we die meenemen naar huis? Misschien kan moeder er 
iets lekkers van maken.’ Plotseling hoorden ze zware voetstappen. 
Snel verstopten Jaap en Dina zich achter een muurtje. In de straat 
marcheerde een groepje Duitse soldaten voorbij. Wat stonden hun 
gezichten boos. Waar zouden ze naartoe zijn gegaan?

‘Dina, daar komt vader aan!’ 
Wat is vader lang weggeweest. Hij is wel acht dagen op pad geweest. Helemaal van Rotterdam naar 
Apeldoorn. Nee, niet met de fiets. Maar lopend. De fietsen zijn door de Duitse soldaten in gebruik genomen. 
Zou vader eten voor hen hebben kunnen vinden? 
De deur gaat open. ‘Vader!’ 
Snel rennen Dina en Jaap op hem af. Wat ziet hij er moe uit. Maar kijk eens. Onder zijn jas heeft vader een 
heel brood. En in een tas op zijn rug nog wat aardappels en eieren. 
‘De Heere zorgt nog voor ons’, zegt vader. ‘Ik heb veel verdrietige dingen gezien onderweg, maar ik ben weer 
veilig hier. We nemen allemaal een snee brood en dan verstoppen we het brood in de schuur. We moeten 
er heel zuinig mee doen.’ 

Na het eten gaat iedereen snel naar bed. Het is veel te koud in huis, 
nu er geen kolen voor de kachel meer zijn. Maar voor het slapen 
gaan, danken Jaap en Dina de Heere voor het eten dat ze hebben 
gekregen.
 

www.zgg.nl

Wat staat hier? 

Om te weten 
Het is februari 1945. De Tweede Wereldoorlog woedt. Ook in 
Nederland is oorlog. De Duitsers hebben Nederland aangevallen. 
Van eind 1944 tot en met de bevrijding is er een groot tekort aan 
eten, brandstof en medicijnen in het westen van Nederland. Denk 
bijvoorbeeld aan de stad Rotterdam. Waarschijnlijk overleden er 
door de koude en honger ongeveer 20.000 mensen in Nederland. 

Gods plan KleurplaatLezen: Ruth 3 en 4

← ♯ ♯ ┴

 

◊ ┴ ◘ ∞ ┴ ▼ ┴ ▼

 

? ∫ ♯ ♯ ┴ ▼

 

◊ ┴ Ⱡ

∞ ◘ ┴ ▼ ┴ ▼

a = ← b = ∏ c = ∑

d = ∞ e = ┴ f = ║

g = ▲ h = ◊ i = ◘

j = ☼ k = ♪ l = ♯ 

m = Ⱡ n = ▼ o= ˧ 

p = ♦ q = ◙ r = ╬

s = □ t = √ u = ∫

v = ⌂ w = ↓ x = ↨

y = ∕ z = ?

© Cas Oorthuys / nfa, coll. Nederlands fotomuseum



‘Ik zal me even voorstellen, ik ben Jijan. Ik ben 24 jaar oud en woon in Ecuador. 
Toen ik een baby was nam mijn moeder mij al mee naar de kerk. Ik speelde dan in 
de crèche. Vanaf mijn zesde jaar mocht ik naar de zondagschool. Daar hoorde ik de 
bijbelverhalen die de meesters en jufs vertelden. Ik hoorde van Adam en Eva, Noach, 
David en ook van de Heere Jezus. Ik vond het fijn om naar de zondagschool te gaan, 
want dat was de enige plek waar ik de verhalen uit de Bijbel hoorde. Mijn vader ging 
nooit naar de kerk en mijn moeder wist nog niet veel van de Bijbel. Op school werd 
er nooit uit de Bijbel gelezen. Op de zondagschool hoorde ik dat de Heere Jezus 
naar de aarde was gekomen voor zondige mensen en dus ook voor zondige kinderen. 
Eigenlijk is het bijzonder dat ik de bijbelverhalen mocht horen, want veel kinderen in 
Ecuador hoorden deze verhalen nooit.

Ik werd ouder en bleef samen met mijn moeder en broer naar de kerk gaan. Het was ook leuk om op 
zaterdagavond de jongerenclub te bezoeken. Ik wilde graag meer horen over de Heere Jezus. En hoe iemand 
bij Zijn volk mocht horen. Veel jongeren in Ecuador kiezen ervoor om niet meer naar de kerk te gaan. Ze 
hebben het heel druk met school en moeten veel huiswerk maken.  Daardoor hebben ze weinig vrije tijd. In 
hun vrije tijd gaan ze liever naar feestjes dan naar de kerk.

Ik heb geen christelijke vrienden. Op mijn werk ben ik ook de enige christen. Dat is weleens moeilijk. Toch 
geloof ik dat een leven met de Heere een goed leven is. Het is niet makkelijk alleen te staan, maar de Heere 
geeft mij elke keer weer kracht. Ik geloof dat de Heere Jezus ook mijn Zaligmaker is en dat Hij mijn leven 
wil leiden.

Jij woont in Nederland, maar ik heb wel een berichtje voor jou: wees blij dat je ouders je meenemen naar de 
kerk. Een leven met de Heere Jezus is het enige wat echt gelukkig maakt. Zoek eerst het Koninkrijk van God.’

Zo komen Naomi en Ruth in Bethlehem aan. Twee vrouwen, die weduwe zijn. De inwoners van Bethlehem 
herkennen Naomi. Maar Naomi zegt: ‘Noem mij niet meer Naomi, maar Mara.’ Dat betekent: bitterheid. 
Weet je iets wat bitter is? Zo is het leven van Naomi vol bitterheid geweest. Ze heeft niets meer. Wie moet er 
nu voor Naomi en Ruth gaan zorgen? Dat gaat de Heere doen. Het is dan precies de tijd van de gersteoogst. 
Na de gersteoogst volgt de tarweoogst. 

‘Ik ga aren rapen’, zegt Ruth op een dag. 
Naomi vindt het goed. Vroeg in de ochtend gaat Ruth al op pad. Ze kent helemaal niemand in Bethlehem. 
Buiten het dorp ziet ze een akker. Daar zijn de maaiers druk bezig. Ze loopt het veld op en begint de aren die 
gevallen zijn op te rapen. De gevallen aren zijn voor de arme mensen. De hele dag werkt ze door. 
Dan komt de eigenaar van de akker. Zijn naam is Boaz. Boaz is nog familie van Elimelech, de man van Naomi. 
Maar dat weet Ruth niet. 
Boaz zegt: ‘Blijf tot de tarweoogst op mijn akker, Ruth. Raap hier je aren. De maaiers mogen je geen kwaad 
doen en je mag drinken pakken uit de kruiken van de jongens.’   
Tijdens het eten krijgt Ruth ook wat geroosterd koren. Aan het einde van de dag worden de opgeraapte aren 
gedorst. Ze slaan met een stok op de aren. Zo wordt de graankorrel losgemaakt van de halm en het kaf. 
Blij gaat Ruth naar huis. Ze heeft wel een efa vol. 
Drie emmers, of 36 liter. Ontroerd van blijdschap 
hoort Naomi het verhaal. Wat zorgt de Heere toch 
goed!

‘Want Ik ben                                                geweest en gij hebt Mij te                                                gegeven; 

Ik ben                                              geweest en gij hebt Mij te                                                gegeven;  

Ik was een                                                en gij hebt Mij                                                 

Hongersnood in Moab

Maak deze tekst af Mattheüs 25 vers 35

De keuze van Jijan

Lied Zoekt eerst het koninkrijk van God (Spaanse versie) 

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, maar nu gaan ze in Moab wonen. Maar Moab is 
toch een vreemd en heidens land, waar de afgoden gediend worden? Waarom verhuizen ze dan? Omdat er 
in hun eigen land hongersnood is gekomen. Maar in Moab groeit koren genoeg.  
Daar in Moab gebeurt iets heel verdrietigs. Vader Elimelech sterft in dat vreemde land. Nu heeft Naomi 
geen man meer. Zij is weduwe geworden. En de twee jongens hebben geen vader meer. Wat erg! 
In Moab gaan 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. En dan ben je nooit echt alleen. 
Naomi  vertelt aan de twee meisjes vast van de Heere. Ze is dus eigenlijk een zendeling. Want zendelingen 
vertellen aan heidense mensen in een vreemd land ook 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 blijft er maar 
steeds aan denken wat Naomi vertelt. Zou zij ook zo gelukkig kunnen worden als 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 bid 
dat de Heere voor jullie zal zorgen.’ Orpa en Ruth beginnen allebei te huilen. Ze houden ook zoveel van 
Naomi. ‘Nee hoor’, zeggen ze, 
‘wij gaan met u mee naar uw 
land.’ Maar Naomi zegt: ‘Nee, 
jullie moeten weer teruggaan; 
blijf maar in je eigen land wonen, 
misschien kunnen jullie daar wel 
weer trouwen.’   
Orpa geeft Naomi een kus en 
gaat terug. En Ruth? Zij gaat niet 
terug. Naomi zegt: ‘Ga toch ook 
met Orpa mee.’ ‘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, maar Ruth wil 
voortaan alleen 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! 

Op de akker

No sólo de pan el hombre vivirá
sino de cada palabra
que procede de la boca de Dios.
Alelu, aleluya

Buscad primero el reino de Dios,
y Su justicia perfecta.
Y lo demas añadido sera.
Alelu aleluya.

Er worden een paar schoven op 
de dorsvloer gezet.

Daarna gaat Fatou aan de slag.  
Ze scheidt het kaf van de 
rijstkorrels. De wind neemt het 
kaf mee, de echte rijstkorrels 
vallen recht naar beneden. 

Met stokken slaan we op de 
schoven zodat de rijstkorrels op de 
dorsvloer vallen.

De goede rijstkorrels worden 
verzameld en in zakken gedaan.

We slaan allemaal zo hard mogelijk. Zie je 
de stengels van de rijstplant door de lucht 
vliegen?

De oogst wordt bovenop de auto 
meegenomen naar huis. Lekker makkelijk!

1.  Wat verandert er allemaal voor het gezin van Elimelech en 
Naomi als ze in Moab aankomen?

2.  Vind jij hongersnood een goede reden om te vluchten?  
Waarom vind je dat?

3. Waarom zouden mensen naar Nederland vluchten?

4.  Denk je dat er ook mensen zijn die vluchten omdat ze in God 
geloven? Uit welke landen bijvoorbeeld?
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Op het zendingsveld in Guinee lijkt het werk op 
de akker nog wel een beetje op de tijd van de 
Bijbel. Op de foto’s zie je hoe rijst geoogst wordt. 

Lezen: Ruth 1 Lezen: Ruth 2


