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8-10 jaar

l
Gesprek: In het project van deze

adventstijd hebben we een stand-

beeld van Ruth. Waarom zou Ruth

een standbeeld verdienen? Welke goede din-

gen heeft ze gedaan? Zijn er ook nog anderen

in dit verhaal die een standbeeld verdienen?

p
Spel: Is het moeilijk om een standbeeld

te zijn? Laat de kinderen 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 standbeeldhouding verzinnen?

Tip: Maak foto’s van de standbeelden en laat

ze zien in de kerk of later in de nieuwsbrief van

de kerk.

s
Creatief: Teken een standbeeld van

iemand die volgens jou een stand-

beeld verdient. Het mag een bekend

iemand zijn, maar ook iemand uit je eigen

familie of omgeving. Schrijf erbij waarom

diegene een standbeeld verdient.

11-12 jaar

l
Gesprek: Waarom zou Ruth een

standbeeld verdienen? Welke goede

dingen heeft ze gedaan? Is er nog

iemand anders in het verhaal die een stand-

beeld verdient? En buiten het verhaal, in de

wereld van nu? Wie verdient volgens jou een

standbeeld en waarom?

m
Zingen: Luister naar het lied van Stef

Bos, ‘Het lied van Ruth – Mij land is

jou land’. Bespreek wat er gezongen

wordt. Welke woorden blijven hangen?

Vertelling 8–12 jaar

Ruth
Ze heeft nog nooit zo lang naar de grond gekeken. Uren achter elkaar kijkt Ruth naar
beneden. Ze raapt de graankorrels op die de maaiers hebben laten liggen. Soms zijn 
het kleine beetjes, soms ook ineens wat meer. Het is fijn dat ze dit mag doen. Zo 
hebben zij en Naomi tenminste te eten.
Terwijl ze de restjes graan bij elkaar zoekt, denkt Ruth terug aan alles wat er gebeurd 
is. Een tijdje geleden woonde ze nog in haar eigen land, Moab. Ze was getrouwd met 
Kiljon, een zoon van Naomi. Maar Kiljon is gestorven. En eerder was ook al zijn vader 
gestorven, en zijn broer. Geen wonder dat Naomi zei: ‘Ik ga terug naar waar ik vandaan 
kom. Terug naar Betlehem.’ Naomi had haar spullen gepakt en was vetrokken. Maar 
Ruth liet haar niet alleen gaan. ‘Waar je ook heen gaat: ik ga met je mee’, beloofde ze.
Nu loopt ze hier. In de velden bij Betlehem, waar ze niemand kent behalve haar 
schoonmoeder. Kijkend naar de grond, piekerend over hoe het verder moet.
‘Mevrouw?’ Naomi kijkt op.
‘De baas van dit stuk land wil u spreken’, wijst een van de maaiers. 
Ruth schrikt. Met de rug van haar hand veegt ze een blaadje uit haar gezicht. 
‘Wees niet bang’, zegt de maaier. ‘Het is een goede baas. Hij heet Boaz.’
Aarzelend loopt ze zijn kant op, terwijl ze probeert haar kleren een beetje schoon te 
vegen. Het lukt niet erg. ‘U hebt mij geroepen?’ vraagt ze als ze bij hem is. 
De man knikt. ‘Blijf op mijn akker zoeken’, zegt hij. ‘Je hoeft niet ergens anders heen 
te gaan. En als je dorst hebt, kun je daar wat te drinken pakken.’ 
‘Dank u…’, stamelt Ruth. ‘U bent goed voor mij.’ 
‘Ik heb gehoord wat jij voor je schoonmoeder Naomi gedaan hebt’, vertelt Boaz. ‘Moge 
de God van Israël je daarvoor belonen.’

Vanaf die dag gaat Ruth steeds weer naar het land van Boaz. Ze kijkt naar de grond, 
waar het lijkt alsof de maaiers meer laten liggen dan eerst. En af en toe kijkt ze ook 
even in de verte, om te zien of Boaz ergens is. 
En op een dag, als de oogst voorbij is, besluit Ruth om naar Boaz toe te gaan. ‘Laat mij 
bij je blijven’, vraagt ze hem. 
En zo gebeurt het. Ruth en Boaz trouwen en ze krijgen samen een kind. Naomi, de 
schoonmoeder van Ruth, neemt het kind op schoot. Het is het begin van een beroemde 
familie. Want het kind van Ruth en Boaz zal later de opa zijn van koning David, de 
beroemde koning van Israël. Zonder Ruth had hij nooit geboren kunnen worden. 

Mattijs Weegenaar
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