Altijd contact met je Vader

Ruth
Doel van de les:
Het boek Ruth laat zien dat God genade geeft ook aan hen die niet tot het volk Israël behoorden.
Ruth mocht zelfs één van de voorouders van de Here Jezus worden. De kinderen leren hoe belangrijk
God het vindt dat je naar elkaar omziet en voor elkaar zorgt.

Lesstarter; ff inkomen.
Doel:
De kinderen kennen het begrip geslachtsregister en ze kunnen er ook een
invulling aan geven.
Werkwijze:
Leg kort het begrip geslachtsregister uit. Misschien kun je een voorbeeld
geven van je eigen familielijn. Waarschijnlijk weten de kinderen maar weinig
voornamen van hun voorouders, maar dat kunnen ze thuis wel navragen.
Profiel, vrienden en wie wat waar:
Doel:
De kinderen leren Ruth en haar familie beter kennen
Werkwijze:
Neem deze onderdelen door en licht ze daar waar nodig toe.
Slim, slimmer…
Doel:
Werkwijze:

Blog
Doel:

Werkwijze:

De kinderen laten zien hoe belangrijk het is dat je altijd op God blijft
vertrouwen.
Dit onderdeel behandelt met name Ruth 1 en 2. In plaats van zich met het
volk te bekeren tot de Here en vragen of Hij weer naar hen wilde omzien,
verhuisde Elimelech met zijn gezin naar Moab. Hij gaat naar een land waar
afgoden worden gediend en waar zijn kinderen verkering kunnen krijgen met
heidense meisjes. Je kunt even kort met de kinderen doorpraten of je
vrienden van buiten de kerk mag hebben. Zijn er ook gevaren? Ellende en
verdriet blijft dit gezin in Moab niet bespaard. Zijn kinderen trouwen met
meisjes van buiten de kerk, hij en de beide jongens sterven in Moab en
Noömi gaat pas na tien jaar terug naar Israël. Het is wel vreemd dat Noömi
haar beide schoondochters aanraadt om in Moab blijven. Zullen ze daar wel
de Here kunnen blijven dienen?
Al naar gelang de grootte van de groep kun je de vragen gezamenlijk of in
tweetallen behandelen.

De kinderen beseffen hoe geweldig het is dat je naar elkaar omziet, maar
vooral dat God door het recht op aren lezen er voor zorgt dat armen ook te
eten kunnen krijgen.
Lees samen de tekst. Praat door over het recht van aren lezen. Aren lezen
was een recht voor armen, weduwen en vreemdelingen (Leviticus 19:9 en
23:22). Les deze verzen met elkaar.
Probeer de kinderen te laten bedenken wat lossen is.

Gadgets:
Doel:
Werkwijze:

Foto’s:
Doel:
Werkwijze:

Check het zelf:
Doel:
Werkwijze:

De kinderen weten wat de taak van een losser is.
De kinderen weten dat God hun Losser is.
Vraag bij de 2e gadget: Misschien zijn er ook wel arme mensen in jouw kerk.
Wie zorgt er dan voor hen?
De wet over het lossen in Leviticus 25: 25 e.v.
In vers 3 staat dat Noömi het stuk land, oorspronkelijk van haar man, te koop
aanbiedt. Een familie kan dit ‘kopen’, wat eigenlijk verpanden is. Want in het
jubeljaar heeft Noömi of haar erfgename dan het recht om het weer terug te
kopen. De hoogte van het bedrag was o.a. afhankelijk van het aantal jaren
dat het nog duurde voor het Jubeljaar was (1 x in de vijftig jaar).
De eerste losser wilde wel het land kopen (want dan had hij voor een
losprijsje een mooie akker er bij, want veel kans dat Noömi het terug zou
kunnen kopen was er niet), maar de andere verplichting, met Ruth trouwen,
die neemt hij niet op zich.
Het losserschap moest de arme voor totale verarming bewaren. Hiermee wil
de Here aangeven dat geen enkele Israëliet echt eigenaar was van de grond
die hij bezat. Hij had het slechts te leen gekregen van de Here, die altijd
Eigenaar bleef. Je mocht je land slechts tijdelijk verkopen. In het Jubeljaar,
het vijftigste jaar, kreeg ieder zijn land weer terug (Leviticus 25: 10).
Ruth was een buitenlandse vrouw. Volgens de Bijbel mocht iemand uit Moab
niet trouwen met iemand uit het volk Israël. Deuteronomium 7: 3 en 23: 3.
Toch wijkt God af van Zijn gegeven wetten. Zo komt Ruth zelfs voor in het
geslachtsregister van Jezus, de Zoon van God. Schenk eventueel ook tijd aan
het begrip zwagerhuwelijk (Deuteronomium 25:5-10).

De kinderen weten hoe een losser afstand kan doen van zijn recht om te
lossen.
Behandel dit gedeelte samen met de opdracht bij Check het zelf. De foto’s
gaan over de lossing door Boaz (Ruth 4: 1-12). Hij zorgt dat er tien oudsten,
bestuurders van de stad, aanwezig zijn. In de poort van de stad kwamen
rechtszaken aan de orde en koop- en verkooponderhandelingen.
Ook de man die als eerste het recht heeft om te lossen, is aanwezig. Hij
wil het stuk grond van Naomi wel kopen, maar wanneer hij hoort dat hij dan
Ruth tot vrouw moet nemen volgens het recht van het zwagerhuwelijk, wil
hij niet meer. Misschien was de man bang voor problemen met zijn eigen
vrouw. Nu de eerste losser afstand doet van zijn recht als losser, krijgt Boaz
de vrijheid om te lossen. De andere losser trekt zijn schoen uit en draagt
daarmee de rechten over aan Boaz (Deuteronomium 25: 5-10).
De schoen was het symbool van heerschappij en zeggenschap. Wie een stuk
land kocht, deed dat door er zijn voet, zijn geschoeide voet, op te zetten.

De kinderen weten dat de Here Jezus hun verlosser is. Jezus heeft door Zijn
sterven op Golgotha betaald voor onze zonden.
Laat de kinderen eerst zelf proberen deze opdracht te maken en doe het
daarna samen. Laat de kinderen verwoorden wat het voor hen betekent dat
ze een kind van God mogen zijn.

Verkenner:
Doel:
Benodigdheden:
Werkwijze:

Doe maar:
Doel:
Benodigdheden:
Werkwijze:

De kinderen weten waar Moab lag en Bethlehem ligt. Ze krijgen ook een
indruk van de afstand tussen Bethlehem en Moab.
Atlas + kaartje
Een niet te moeilijke opdracht. Laat de kinderen deze opdracht zelfstandig
maken.

De kinderen weten wat een voedselbank is en dat er op deze manier voor
mensen die het financieel moeilijk hebben kan worden gezorgd.
Een paar lege kratten/dozen
Vraag of de kinderen weten wat een voedselbank is. Zorg in elk geval dat ze
te weten komen wat hiermee bedoeld wordt. Laat daarna de kinderen in
tweetallen overleggen welke levensmiddelen zij nodig vinden om in
boodschappenkrat te doen. Laat ze dat opschrijven en vergelijk na een paar
minuten de antwoorden.

Tips
Extra:
Volgens de Bijbel waren de Moabieten (ook wel de kinderen van Moab genoemd) het nageslacht van
Moab, de zoon van Lot, de neef van Abraham. Toen Lot Sodom ontvluchtte, omdat dit op het punt
stond verwoest te worden door God, ging hij zwerven met zijn twee dochters. Er was niemand
anders om de twee dochters te beminnen, dus voerden ze hun vader dronken en 'gingen toen bij
hem liggen'. En zo werden ze allebei zwanger van hun vader en de oudste dochter beviel van een
zoon die ze Moab noemde, de vader van de Moabieten, en de jongste beviel ook van een zoon die ze
Ben-Ammi noemde, de vader der kinderen Ammonieten. Dit wordt beschreven in Genesis hoofdstuk
19. Volgens de Bijbel was koning David voor een achtste deel Moabiet, omdat hij de achterkleinzoon
was van Ruth.
Numeri 22: 1: "Daarna trokken ze verder en sloegen hun kamp op in de vlakte van Moab, aan de
overkant van de Jordaan, ter hoogte van Jericho". Hier lag ook de berg Nebo, de berg van waar uit
Mozes het beloofde land mocht zien maar er niet binnengaan.

