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Doe-opdracht
Beschrijving voor de ouders van een kleine doe-opdracht om met elkaar als 
gezin te doen. De plek van de beschrijving in de folder (bovenaan of onder-
aan) geeft aan of de opdracht geschikt is om als introductie te doen of juist als 
afsluiting. Het doen van dit soort opdrachtjes is niet alleen leuk, maar ook erg 
functioneel. Kinderen onthouden de boodschap beter als deze gecombineerd 
wordt met een stukje ‘ervaring’ en ‘doen’.
Advies: lees voordat de week begint alle opdrachtjes alvast door in verband 
met de (kleine) voorbereiding die het vraagt. 

Bijbellezen
Het te lezen bijbelgedeelte met een korte uitleg voor de kinderen.
Tip: zorg dat de kinderen die kunnen lezen een eigen bijbeltje voor zich heb-
ben, zodat ze zelf kunnen meelezen (evt. hardop ieder een vers).    Ook is het 
met name voor jonge kinderen leuk om platen bij het verhaal te zien. Zoek 
een kinderbijbel/bijbelboekje op met zulke platen en wijs aan of vraag wat je 
ziet.

Gespreksvragen
Gespreksvragen om met elkaar door te spreken over het bijbelgedeelte en de 
boodschap.
Probeer het gesprekje met de kinderen zo te leiden dat alle kinderen mee 
kunnen doen, breng de vragen op het niveau van de kinderen. Voor jonge 
kinderen: korte, eenduidige vragen (wie/wat/waar). Bij oudere kinderen kun je 
daarop doorvragen, bijvoorbeeld ‘waarom vind je …’ of ‘hoe denk je …’

Bidden en danken
Gebedspunten. Tip: laat de kinderen ook zelf hardop bidden.

Zingen
Suggesties om te zingen. De nummers verwijzen naar de bundel Op Toon-
hoogte van Boekencentrum/HGJB. De themaliederen staan in dit boekje 
afgedrukt. Zingen helpt kinderen om de inhoud van het verhaal te verwerken. 
Daarnaast brengt zingen vreugde: door te zingen kun je God de lof en dank 
brengen. Het is belangrijk om de vreugde van het samen zingen ook in je ge-
zin een plek te geven. 
Tip: laat de kinderen zelf meespelen op hun instrumenten, laat hen gebaren 
maken (eventueel zelf te verzinnen) bij de liederen en zing het lied indien mo-
gelijk in canon.

Gezinsfolder
Hoe werkt deze gezinsfolder?
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Bijbellezen
Leesvraag: Welke tegenslagen heeft het gezin van Naomi ervaren?

Lees samen Ruth 1:1-9 en 14.

U kroont het jaar met Uw goedheid. Deze regel staat in Psalm 65. David 
heeft deze psalm geschreven. Grote kans dat hij bij deze psalm ook aan zijn 
eigen familie gedacht heeft. Gods goedheid gaat door families (generaties) 
heen. Zo mocht zijn overgrootmoeder Ruth de goedheid van God ook erva-
ren. Maar… wél door zorgen en verdriet heen. 

Naomi woont samen met haar man en twee zonen in Bethlehem. Bethlehem 
betekent ‘broodhuis’. Maar, er is geen brood. De mensen hebben honger.
Daarom verhuist het gezin van Naomi naar Moab. Een land waar ook afgo-
den gediend worden. Ze hopen dat ze het daar beter zullen krijgen. Ze wonen 
er tien jaar. De beiden zonen trouwen met heidense vrouwen. Maar, ook in 
dat land is geen voorspoed. Eerst sterft de man van Naomi en later sterven 
ook haar beiden zonen. Nu is Naomi alleen met haar twee schoondochters: 
Orpa en Ruth. De toekomst ziet er somber voor hen uit. Dan hoort Naomi dat 
de hongersnood in Bethlehem voorbij is. God heeft in Zijn goedheid naar het 
land omgezien. Er is weer overvloed! 
Naomi neemt een besluit. Ze gaat terug naar haar eigen land. Orpa en Ruth 
lopen een eindje met haar mee. Dan zegt Naomi tegen ze dat zij terug moe-
ten gaan naar Moab. Dat is hun thuisland. In Israël is er geen toekomst voor 
hen. Orpa neemt afscheid en gaat terug naar Moab. Maar Ruth wil met Na-
omi mee. Ze is vastberaden en wil niet terug naar de afgoden van Moab. Af-
goden brengen je ‘van God af’. En, zij wil juist de God van Naomi beter leren 
kennen! Ruth zegt: Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Ze maakt een 
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keuze, die haar leven voorgoed zal veranderen. Ruth weet nog niet op welke 
manier. Maar, zeker is het dat zij in de toekomst de goedheid van God ook zal 
ervaren. 

Net als Ruth, mag jij ook kiezen voor God. Om Hem te leren kennen en te 
volgen. Hij zal je  zegenen met Zijn goedheid en beloften. 

Gespreksvragen
  Bespreek de leesvraag.
  Hoe komt het dat Naomi terug wil naar Israël? 
  Hoe komt het dat Ruth met haar mee wil?
  God zorgt door families/generaties heen. Hij zorgt voor Ruth en voor David 
(die de psalm schreef). En ook voor jou. Noem eens samen tien dingen op 
hoe jullie weten (zien/ervaren) dat God voor jullie zorgt. 

  Extra: Lees Mattheüs 1:5-6. Hier worden de namen van Ruth en David 
genoemd. Vraag of de kinderen weten Wie er uit deze familie eens geboren 
zal worden. Vers 16: Jezus! 

Doe-opdracht 
Door deze opdracht leren de kinderen de goedheid van God te herkennen in 
hun eigen leven. De hele week kun je op deze opdracht teruggrijpen. 
Dit heb je nodig: groot vel papier, pennen of stiften. Schrijf op het vel papier 
deze regel uit Psalm 65: U kroont het jaar met Uw goedheid. Zorg dat er altijd 
pennen/stiften bij het papier liggen en laat het papier de hele week op bijvoor-
beeld de koelkastdeur hangen.
Zo ga je te werk: vertel de kinderen dat je op dit vel papier alles op mag 
schrijven wat je het afgelopen jaar (of: de tijd tussen biddag en dankdag) van 
God hebt ontvangen. Welke goede gaven hebben jullie gekregen van Hem? 
Noem een paar voorbeelden om de kinderen op weg te helpen: brood, koek-
jes, water, gezondheid, een leuke verjaardag, vrienden op school, goede 
cijfers, enz. Al deze mooie dingen zijn eigenlijk net als ‘kroontjes’. Een kroon 
staat voor iets heel moois, iets bijzonders, het hoort bij een koning. Zo zijn 
alle gaven van God ook mooi en bijzonder. Op de dankdag kunnen jullie als 
gezin de punten samen bekijken. Er mag verwondering zijn over zoveel goe-
de gaven van God, Onze Vader. De dingen die genoemd zijn, mogen ook een 
plek krijgen in jullie dankgebed. Dit kan elke dag (wanneer jullie even de pun-
ten bekijken die er die dag bij zijn gekomen) bijvoorbeeld na het avondeten of 
bij het naar bed gaan. Maar, dit kan ook een plek krijgen op dankdag zelf. 

Bidden en danken
  Bid of God jou wil helpen om steeds de goede keuze te maken in je leven. 
Keuzes waarmee je dichterbij de Heere God komt en niet van Hem af-
dwaalt.  

  Dank God voor het eten en drinken, voor de overvloed die jij mag ontvan-
gen uit Zijn hand.  

Zingen       
  Psalm 67:3 De volken zullen, HEER, U loven
  OTH 238  Zoek eerst het Koninkrijk van God
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Themalied Dankdag 2016
Dankend bij Eén - onderbouw

Ruth blijft niet in Moab wonen.
‘Ik ga mee!’ zo klinkt haar stem.
En dus is ze meegekomen
naar het stadje Bethlehem.

Ruth wil zorgen voor wat eten.
Zij zoekt aren op het land.
’s Middags heeft ze meegegeten:
Boaz geeft met gulle hand.

God zorgt dat de bloemen bloeien.
Dank Heer, dat U zoveel geeft.
Dank voor alles, wat kan groeien,
voor Uw zorg, voor al wat leeft!

Wijs: Hoger dan de blauwe luchten OTH 512
Tekst: Roel Bartels  
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Zoek de 10 verschillen

Woordslinger 
Maak een slinger van woorden. Elk nieuw woord begint met de laatste letter 
van het voorgaande woord. Als je niets meer weet, ga je door met het volgen-
de woord. Je mag alléén woorden gebruiken die met de schepping te maken 
hebben! 

eik
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Doolhof
Ruth gaat aren ra-
pen op de akker van 
Boaz. 
  Help Ruth door de 
akker heen te lo-
pen. 

  Onderweg kom je 
letters tegen. 

  Welke zin vormen 
deze letters?  

..................................

..................................

..................................

..................................

Themalied Dankend bij Eén - dankdag 2016 
Ruth en Psalm 65 - bovenbouw

Ruth zoekt gevallen korenaren.
Een arme heeft dat recht.
En Boaz laat haar nu ervaren
wat God heeft vastgelegd.
Want van Gods zegen moet je delen,
Zelfs aan de vreemdeling.
Ruth heeft die dag heel veel gekregen
tot haar verwondering.

Wij zien Gods rijkdom op de velden.
Hier is ook overvloed.
De volle akkerlanden melden:
wat is de Heere goed!
Wij zijn, om God de eer te geven,
hier dankend nu bij Eén.
God zorgt voor alles in ons leven.
Dat is door Hem alleen!   

Wijs. Psalm 65
Tekst: Roel Bartels
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Dinsdag
Gods goedheid - 
Gods goedheid - 

iedereen m
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iedereen m
ag er in delen

Bijbellezen
Leesvraag: Met welke woorden begroet Boaz zijn personeel? 

Lees samen Ruth 2:1-7.

De dalen zijn bedekt met koren. Dat moet een prachtig gezicht geweest zijn 
voor David! Weet je nog? De schrijver van deze psalm. Velden bedekt met 
goudkleurig koren, zo ver als je oog kunt zien. 

Dat moet ook een prachtig gezicht geweest zijn voor Naomi en Ruth! 
Als zij aankomen in Bethlehem begint juist de gersteoogst. De boeren zijn 
druk bezig. De mannen maaien het koren met een sikkel en leggen het in 
bundels neer. De vrouwen maken van gerstestro een band en binden die om 
de bundels. Zo blijven de korenaren goed bij elkaar. Daarna worden de scho-
ven rechtop tegen elkaar gezet om te drogen. Af en toe vallen er bij het maai-
en en het binden wat aren op de grond. Dat moet blijven liggen. God heeft in 
Zijn wetten gezegd dat arme mensen en vreemdelingen het recht hebben om 
deze losse aren op te rapen. Ruth vraagt aan Naomi of zij dit ook mag doen, 
want er moet toch eten komen. Naomi vindt dit een prima plan en Ruth komt 
dan toevallig op de akker van boer Boaz terecht. Maar toeval bestaat niet! 
God heeft Ruth naar deze akker geleid! Boaz is nog familie van Naomi, maar 
dat weet Ruth (nog) niet. Dus zo zoekt Ruth op de akker van Boaz naar afge-
vallen aren. 

Even later komt Boaz kijken hoe het met de oogst gaat. Hij begroet zijn 
knechten niet met ‘goedemorgen’ of met ‘hallo’, maar hij zegt: ‘De Heere zij 
met jullie!’ En zijn knechten beantwoorden deze groet met: ‘De Heere zegene 
u!’ Dan vraagt Boaz wie die vreemde vrouw is, die aren aan het verzamelen 
is op zijn land. Dat weten de knechten wel. ‘Dat is Ruth, die met Naomi mee-
gekomen is uit Moab. Ze is de hele tijd al ijverig bezig.’ Boaz gaat naar Ruth 
toe en zegt dat ze op zijn akkers moet blijven rapen. Hij wil dat Ruth van de 
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overvloed die hij van God ontvangt, ook een deel krijgt. Hij geeft zijn knechten 
de opdracht om extra veel aren te laten liggen. Als Ruth ‘s avonds naar huis 
gaat, heeft ze armen vol met korenaren. Van de gerstenkorrels kan ze meel 
malen en heel veel broden bakken! Wat is ze blij! 
Boaz heeft goed begrepen dat hij mag uitdelen van de overvloed die God 
hem heeft gegeven. En, hij heeft ook goed begrepen hoe God wil dat je met 
vreemdelingen omgaat. Zo geeft hij de goedheid van God door!  

Gespreksvragen
  Bespreek de leesvraag. 
  Wat betekent deze groet? 
  Wat betekent het als de Heere met je is? Is dat belangrijk? 
  Krijgen wij ook weleens een zegen van God? Wanneer dan? 
  Hoe zie je in dit verhaal Gods goedheid terug? In het leven van Boaz? In 
het leven van Ruth? En ook van Naomi?  

  Hoe ga jij om met kinderen uit het buitenland? Ben jij vriendelijk en gastvrij 
voor ze?

Doe-opdracht 
Met deze opdracht schrijven jullie een mooie groet op voor elkaar. Een groet 
waarmee je elkaar de zegen en nabijheid van de HEERE toewenst. 
Dit heb je nodig: mooie ansichtkaarten, pennen, een aantal voorbeelden van 
zegenbeden en adressen van mensen, die je een kaart kunt sturen. 
Koop van tevoren een aantal mooie ansichtkaarten. Zoek ook een aantal 
zegenbeden/groeten op als voorbeeld voor de kinderen. Deze kun je vrij een-
voudig vinden op het internet of in christelijke gedichtenbundels. Verder heb 
je een aantal adressen nodig van mensen waar je de kaarten aan kunt stu-
ren. Denk hierbij aan zieken in de gemeente/familie of aan mensen die in het 
asielzoekerscentrum verblijven (de vreemdeling). 
Zo ga je te werk: vertel nogmaals dat de groet van Boaz een hele bijzondere 
groet is. Weten de kinderen deze groet nog? ‘De HEERE zij met jullie.’ Praat 
hier nog even over door. Wat is het belangrijk dat God met je is. Hij wil in 
jouw leven dichtbij zijn. Hij wil je kracht en wijsheid geven om Hem te dienen. 
Vraag aan de kinderen of zij de nabijheid van God ook ervaren in hun leven. 
Vertel er ook zelf van. Dit kan een mooi geloofsgesprek opleveren. Vertel dat 
je deze groet ook mag doorgeven aan anderen, net als Boaz ook doet. Deel 
de kaarten uit en laat iedereen op zijn/haar kaart een groet schrijven. Geef 
voorbeelden. Natuurlijk mag het ook de groet zijn van Boaz. Je kunt de kaar-
ten nog versieren. Schrijf de adressen erop (dit kan ook van tevoren al), plak 
er een postzegel op en ga ze met elkaar posten. 

Bidden en danken 
  Bid om zorgvuldigheid bij het omgaan met voedsel (denk hierbij aan: ver-
spilling en een eerlijke verdeling). 

  Bid voor de vreemdeling (vluchtelingen en asielzoekers). 
  Dank voor alles wat wij uit Gods Vaderhand ontvangen, dat is heel vee!!                                                      

Zingen 
  Psalm 146:5 en 7 ‘t Is de HEER, die ‘t recht der armen
  OTH 333    Mijn Vader, dank U wel 
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W
oensdag

D
ankend bij Eén

D
ankend bij Eén

Bijbellezen
Leesvraag: Waar heeft God de macht over als het gaat om de schepping? 

Lees samen Psalm 65.

De lofzang is in stilte tot U, o God! Ben jij weleens in een heel grote en 
hoge kathedraal geweest? Als je daar naar binnenloopt, dan is dat héél in-
drukwekkend. Je gaat dan vanzelf ook zachter praten. Er is dan eenzelfde 
soort stilte, die er ook kan zijn als we gaan bidden tot de heilige God. Als je 
eraan denkt dat God Zijn Zoon naar de aarde gestuurd heeft om onze Zalig-
maker te worden, dan word je ook heel stil. Je bent dan stil van verwondering! 

Ook in Zijn schepping laat God ons Zijn liefde en goedheid zien. David heeft 
het over de bergen die vast staan. Over dat God het bruisen van de zeeën 
kan stillen. Zoals Jezus ook heeft laten zien. David dankt God voor de over-
vloed die Hij heeft gegeven. David zegt het met deze woorden: de beek van 
God is vol water. Zonder het water van de Jordaan zou Israël niet kunnen 
bestaan. Alles wat groeit en bloeit komt van God! In het voorjaar worden de 
akkers omgeploegd. Dan wordt er gezaaid en gepoot. Maar, de Heere moet 
voor regen zorgen zodat de aarde doordrenkt wordt. En, God moet voor de 
warmte van de zon zorgen, zodat het gewas groeien kan. 

Denk terug aan Ruth, die op de volle korenakkers van Boaz naar aren mag 
zoeken. Zij is dankbaar voor alles wat zij uit Gods hand mag ontvangen. Ieder 
mens, dus ook jij en ik, is afhankelijk van de zegen die God ons wil geven. 
Zonder die zegen zou er niets groeien. Echt helemaal niets. Als je daaraan 
denkt, dat er geen koren, geen vruchten, geen groenten en ook geen vlees of 
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vis zouden zijn, word je dan vanzelf niet dankbaar? Dankbaar voor het vele 
waar God voor zorgt? Zonder die zorg kunnen jij en ik niet eens bestaan. 
Zonder die zorg van God is er geen vergeving van zonden mogelijk. 

Wij leven tussen de wonderen van God. Elke dag opnieuw. Dat is om stil van 
te worden. Stil van ontzag, over de macht en de majesteit van onze Schep-
per. De bron van alle zegeningen ligt in het Vaderhart van God. Daarom vie-
ren we vandaag dankdag. Om God te danken voor oneindig veel wonderen. 
Wonderen die we élke dag uit Zijn hand mogen ontvangen, maar vandaag 
mogen we hier samen stil van worden! 

Gespreksvragen 
  Bespreek de leesvraag. Denk aan: de bergen staan vast, de regen, de zon, 
de zee luistert naar Hem, koren dat groeit, enz. 

  Wat raakt jou in Gods schepping? Waar kun jij je écht over verwonderen? 
  Welk seizoen vind jij mooi en waarom? 
  Waar ga jij God op deze dankdag speciaal voor bedanken?

Doe-opdracht
Eventueel kun je deze opdracht ook doen voorafgaand aan het dagboekstuk-
je. 
Gods schepping is prachtig en zit vol met wonderen. Met deze opdracht kun 
je met de kinderen nadenken over de prachtige schepping van God. 
Dit heb je nodig: heel veel tijdschriften, groot vel papier, scharen en lijm. 
Zo ga je te werk: maak met elkaar een collage van allemaal dingen uit de 
schepping waar jullie je over verwonderen. Denk aan planten, bomen en die-
ren, maar ook aan de zon en de regen. Laat de kinderen plaatjes uitknippen 
en op het vel papier plakken. Plak het maar helemaal vol. Eventueel schrijf 
je in het midden de woorden: ‘De schepping is van God’ of ‘Gods schepping’. 
Tijdens het knippen en plakken kun je vragen waarom de kinderen dit zo 
mooi vinden. Geef de collage een mooie plek in jullie huis. 
Na deze opdracht, bidden en danken jullie samen voor de wonderen die God 
elke dag opnieuw geeft. Dank speciaal voor de schepping. Waardoor er elke 
dag genoeg te eten en te drinken is, waardoor wij kunnen leven. Dank God 
voor Zijn onverdiende genade aan zondige mensen. Alles danken wij aan 
Hem.  

Bidden en danken 
  Bid dat meer mensen Gods scheppende hand gaan zien en ervaren. 
  Dank dat wij de Bijbel hebben met daarin de vele beloften van God. 
  Dank voor dankdag: een moment op samen stil te worden van verwonde-
ring!

Zingen
  Psalm 65:6 Gij geeft dat d’ uitgang van de morgen
  OTH 552  Vader, wij danken U


