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Vertelling 4–7 jaar

De familie ‘Ik-blijf-bij-jou’
Op de weg naar Betlehem loopt een oude vrouw. Ze heet Naomi.
Naomi is bijna helemaal alleen. Haar man is er niet. Haar twee zonen zijn er niet. Ze 
zijn allemaal gestorven.
Nu is Naomi op weg naar haar huis in Betlehem. Maar ze is toch niet helemaal alleen. 
Naast haar loopt Ruth. Zij was getrouwd met een van de zoons van Naomi. ‘Ik blijf bij 
jou’, heeft Ruth tegen Naomi gezegd. ‘Waar jij naartoe gaat, daar ga ik ook naartoe.’
In Betlehem gaan ze samen in een huis wonen. ’s Ochtends als ze wakker worden, 
eten ze samen hun ontbijt. Daarna gaat Ruth naar het land om te werken. Ze mag 
de graankorrels oppakken die anderen laten liggen. Daar kan Naomi dan brood van 
bakken, zodat ze de volgende dag weer samen kunnen ontbijten. Zo gaat het elke dag, 
elke week, elke maand.

Het land waar Ruth werkt, is van een rijke man. Hij heet Boaz. Boaz ziet dat Ruth elke 
dag aan het werk is. ‘Wil je even uitrusten?’ vraagt hij. ‘Kom maar hoor, dan krijg je 
wat te eten en te drinken.’ 
Ruth en Boaz vinden elkaar lief. En na een tijdje zeggen ze: ‘Zullen we gaan trouwen?’ 
Die dag is het groot feest in Betlehem. Alle mensen lachen en klappen en dansen en 
zingen. 
Als Ruth en Boaz een tijdje getrouwd zijn, krijgt Ruth een dikke buik. Ze krijgen een 
kindje! 
De oude Naomi mag het kindje als eerste vasthouden. ‘Kijk nou toch eens’, zeggen alle 
buren vrolijk. ‘Naomi was bijna helemaal alleen. Maar Ruth zorgde ervoor dat ze toch 
niet helemaal alleen was. En moet je nu zien: nu heeft Naomi niet alleen Ruth, maar 
ook Boaz en het kindje. Zij zullen ervoor zorgen dat Naomi nooit meer alleen is.’

De familie van Boaz en Ruth wordt later een beroemde familie. Het wordt een familie 
van koningen. Heel veel jaren later, als Boaz en Ruth en Naomi al lang niet meer leven, 
bestaat hun familie nog steeds. In die familie wordt Jezus geboren. Het is een familie 
die begonnen is met een paar woorden, die Ruth tegen Naomi zei: ‘Ik blijf bij jou.’ 
Jezus past wel in zo’n familie!

Mattijs Weegenaar

Werkvormen
4-7 jaar

l
Gesprek: Ruth zegt tegen Naomi: ‘Ik

blijf bij jou’. Heeft iemand dat wel

eens tegen jou gezegd? Wanneer

was dat en hoe voelde dat? Tegen wie wil jij

zeggen: ‘Ik blijf bij jou?’

o
Tekenen: Naomi en Boaz wisten het

niet, maar ze werden een familie van

koningen. Ook van koning Jezus.

Laat de kinderen Ruth en Naomi met hun

kindje tekenen. Allemaal krijgen ze een kroon

op hun hoofd.

p
Spel: Kies samen een aantal momenten

uit het verhaal, bijvoorbeeld Ruth aan

het werk op het land, de bruiloft en

Naomi met haar kleinzoon. Om de beurt mag

iemand een van deze momenten uit gaan

spelen. Weten de anderen om welk moment

het gaat, dan spelen ze mee.

s
Creatief: Is het moeilijk om een

standbeeld te zijn? Laat de kinde-

ren allemaal gaan staan als een

standbeeld, in een houding die ze zelf mogen

kiezen. Daarna wordt het moeilijker: een kind

kiest een houding, de anderen moeten net

zo gaan staan. Wie kan de moeilijkste stand-

beeldhouding verzinnen?

Tip: Maak foto’s van de standbeelden en laat

ze zien in de kerk of later in de nieuwsbrief van

de kerk.

Vertellen
Waar kom je vandaan?
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