Schets 2 – Het zal mij een zorg zijn!
A. Doel
1. Betekenis benoemen. Gods voorzienigheid blijkt in Zijn Woord. Zijn zorg wordt zichtbaar in Zijn
geboden. Zijn zorg wordt zichtbaar in het leven van mensen. God schakelt daarbij mensen in. Het
grote gebod om God lief te hebben boven alles sluit ook een gebod in om de naaste lief te
hebben als onszelf.
2. Actualiteit aangeven. De enorme groei van de PVV geeft aan hoe velen in ons land o.a. over
allochtonen denken. Ook (juist?) op reformatorische scholen wordt soms heel negatief over
allochtonen gesproken. Terwijl in de Bijbel de zorg voor de vreemdeling heel belangrijk is.
En hoe zeker zijn alle sociale voorzieningen? Zorg voor elkaar hoeven we, zeker als kerk, niet aan
de overheid over te laten.
3. Christus centraal stellen – de persoonlijke spits. Gods zorg voor weduwen, wezen en
vreemdelingen is een teken van Gods liefde voor het kwetsbare. Gods liefde voor ons, kwetsbare
zondaren, blijkt uit de gave van Zijn Zoon.

B. Achtergrondinformatie
In deze Bijbelstudie zien we hoe Ruth op de akkers van Boaz werkt. Het begint in de tijd van de
gersteoogst en eindigt met de tarweoogst. Dit duurt van april tot en met augustus. We zien een
drukte van belang. Maaiers, die met sikkels de halmen maaien. Mensen die de aren bij elkaar
binden tot korenschoven. Armen lopen zoekend over de akker om de gevallen korenaren te
verzamelen. Juist voor deze mensen worden ook de hoeken van de velden niet gemaaid.
Als het etenstijd is, komen Boaz en zijn personeel bij elkaar. Ruth mag daar ook bij zijn. Ze eten
brood, dat ze in een kom met azijn dompelen. Dat was goed tegen de dorst. Ook wordt er
geroosterd koren gegeten.
Ruth werkt een lange dag op de akker. Aan het eind van de dag slaat zij met een stok de
gerstekorrels van de aren. Ze houdt een efa gerst over. Dat is ongeveer 20 kilo; zo’n 10 maaltijden
voor een man.

Suggesties voor verdieping
 Bijbel: Ruth 1:19b-2; Leviticus 19:9, 23:22 en Deuteronomium 24:19 (over de rechten van
vreemdelingen)
 Geloofsbelijdenis: HC vr. 26, 27 en28, NGB art. 13
 Literatuur:
Statenvertaling met kanttekeningen
drs. P. Cammeraat – Leren en Leven deel 1 – Uitgeverij Kok, Kampen
John Piper – Onder Gods vleugels: Praktische lessen uit het boek Ruth – Uitgeverij Kok,

Kampen
Dr. J Schelhaas – Paraphrase van het boek Ruth – Uitgeverij Wever van Wijnen, Franeker
Stock Waterink – Handboek voor de beoefening van Bijbels Onderwijs
Elisabeth Elliot – Gods leiding in mijn leven – Uitgeverij Groen en Zoon, Leiden

C. Suggesties voor de avondinvulling
Alternatieve startopdrachten
Maak groepjes van 2 of 3 en vertel aan elkaar of je wel eens met iemand gepraat hebt, die uit het
buitenland komt en in Nederland woont. Hoe leerde je die persoon kennen? Weet je waarom hij/zij
naar Nederland is gekomen? Weet je hoe het voor hem/ haar is om hier te wonen?
Niveau 1

Niveau 2

Bijbel
1. Hoe noemt Naomi de HEERE als ze
terugkomt in Bethlehem?
2. In welke tijd kwamen Naomi en Ruth terug in
Bethlehem?
3. Wist Ruth van te voren wie de eigenaar was
van de akker waar ze ging rapen?
4. Wat is een losser (vers 20)?

Bijbel
1. Waarom wil Naomi niet meer bij haar naam
genoemd worden?
2. Hoe voelt Naomi zich als ze terugkomt in
Bethlehem?
3. Wat stelt Ruth voor om te gaan doen in de
velden bij Bethlehem?
4. Wat is een ‘bloedvriend’?

Keuzevragen
1, 5, 6,
Stelling 2, 3, 4, 5
Opdracht voedselbank

Keuzevragen
1, 3, 4, 5, 6,
Stelling 1, 3, 4, 5
Opdracht Om over te praten

D. Antwoorden en suggesties
Startopdracht
Probeer bij de startopdracht heel algemeen te denken. Stimuleer om ook praktische voorbeelden te
bedenken. Het is aan te bevelen om de poster of het whiteboard duidelijk zichtbaar te laten staan
en er bovendien aan het eind nog eens op terug te komen en eventueel aan te vullen.

Vragen
1. a. Naomi zegt dat God haar bitterheid heeft aangedaan en haar leeg (alleen) terug heeft laten
komen. Ze is verbitterd. Ze geeft God de schuld van wat haar is overkomen, terwijl zij en
Elimelech zelf de keuze hebben gemaakt om weg te gaan uit Bethlehem en dus weg van de
plaats waar God gediend werd.
b. Deze vraag sluit direct aan op schets 1. Geef de jongeren eens de tijd om na te denken hoe ze
zich zouden voelen, als hen hetzelfde overkomen was als bij Naomi. Het is goed om dat met
elkaar te delen en vervolgens het laatste gedeelte van hoofdstuk 1 te lezen. Probeer met elkaar
de houding van Naomi te verklaren. Ze noemt de HEERE zelfs de Almachtige!
2. 3. a. Probeer bij deze vraag evenwichtig neer te zetten dat hulp aan armen en zieken Bijbels is,
maar dat er aan de andere kant geen misbruik van gemaakt mag worden.
b. Bespreek hierbij dat de zorg voor anderen niet (alleen) een taak is van de overheid/wetten,
maar zeker ook iets waarvoor de kerk en iedere christen persoonlijk verantwoordelijk is.
Probeer concrete voorbeelden te vinden voor jongeren van -16.
4. Zoek met elkaar HC vraag en antwoord 27 op en laat dit door één persoon voorlezen.
a. Laat de jongeren de belangrijkste elementen van het antwoord in eigen woorden herhalen.
Schrijf ze eventueel kort en bondig op een vel papier.
Gods voorzienigheid =
de almachtige kracht van God, die overal aanwezig is,
waardoor Hij alles regeert.
Daardoor komen:
- regen en droogte
- vruchtbaarheid en onvruchtbaarheid
- eten en drinken
- gezondheid en ziekte
- rijkdom en armoede
- en alle andere dingen
niet toevallig over ons, maar uit Zijn Vaderlijke hand!
b. Lees vraag en antwoord 28 en bespreek de drie bedoelingen van Gods voorzienigheid:
1. In tegenspoed geduldig zijn
2. In voorspoed dankbaar zijn
3. Voor de toekomst vol vertrouwen zijn
… omdat alles in Zijn hand is en niets ons van Zijn liefde scheiden kan.
Het kan soms lijken dat er dingen (in de wereld of in jouw leven) buiten Gods leiding omgaan.
Alsof het allemaal uit de hand loopt. Toch is dat niet zo! De bedoeling van het geloven in Gods
voorzienigheid is dat, al zie je het niet, je vást mag weten dat de Heere jouw leven, en alles wat
er gebeurt, leidt. Denk maar eens aan Jozef. Wat zal hij gedacht hebben toen hij door zijn broers
naar Egypte verkocht werd en later ook nog eens in de gevangenis gegooid? Zou de Heere er

van af weten? Maar tientallen jaren later, belijdt Jozef in het gesprek met zijn broers: Wat jullie
op een verkeerde manier bedoelden, heeft God gebruikt om een heel volk in leven te houden.
Het antwoord is afhankelijk van wat jongeren meemaken in hun persoonlijk leven. Geef ruimte
om op de vraag te reageren. Als jongeren het moeilijk vinden om hier gelijk een persoonlijk
antwoord op te geven, kun je eerst met elkaar de vraag bespreken of één van deze drie punten
moeilijker is dan de andere. Sta met de jongeren stil bij het geheim van geduld, dankbaarheid
en vertrouwen: het kennen van de liefde van deze trouwe God en Vader!
c. Dit betekent niet dat je een heel makkelijk leven hebt. Maar wel dat God het zo gebruikt dat
het in het licht van Zijn Koninkrijk goed is. Lees ook maar eens vers 29 uit Rom. 8. Dan zie je dat
het er om gaat dat we het Beeld van Gods Zoon, Jezus Christus, gelijkvormig worden. Dat we op
Hem gaan lijken.
d. Persoonlijk
Opdracht: om over te praten (p.11)
Misschien kunnen de jongeren voorbeelden geven van spontane situaties waarin er een gesprek tot
stand kwam met een ongelovige. Het is goed om de jongeren er op te wijzen dat ze hun ongelovige
medemens niet hoeven te overtuigen, maar dat het hun taak is om te getuigen. Het is ook goed om
ronduit te erkennen dat het zien van Gods hand in alle dingen van het leven een geloofszaak is.
Vragen
5. De leiding van God wordt vaak achteraf pas begrepen of gezien. Wellicht zijn er jongeren die
hierover kunnen meepraten. Het is aan te bevelen om daar tijdens deze vraag ruimte voor te
geven om dat te delen. Er zullen ook jongeren zijn die daar geen ervaring mee hebben. Het is
goed om te wijzen op de doop en het geplaatst worden in een christelijk gezin. Dit is al leiding
van God. Hij is uit op de zaligheid van mensen, ook van jongeren. God gaat met iedereen Zijn
eigen weg. Het is niet nodig dat iedereen heel bijzondere ervaringen kent als het gaat om Gods
leiding in je leven. Het gaat erom dat we op Hem vertrouwen, Hem van harte liefhebben, een
waar en levend geloof hebben.
6. a. Het is soms makkelijker om eerst over anderen te praten. Dat kan in vraag a. Probeer
samen voorbeelden te bedenken. Ook voorbeelden uit deze tijd en voorbeelden van jongeren
die iets laten zien van Gods liefde en genade.
b. Bij deze vraag gaat het om wat jongeren zélf kunnen doen. Laat ze mensen (namen) noemen
in hun leven aan wie ze dit kunnen laten zien en probeer ook concreet te maken hóe dat zou
kunnen. Het hoeft niet altijd met woorden, je gedrag is zeker zo belangrijk. Kijk maar naar Boaz.

Opdracht
Zoek evt. als leiding zelf uit of er een voedselbank/ kledinginzameling o.i.d. is waar je op deze wijze
aan mee kunt doen. Gebruik de volgende clubavond om iets mee te nemen óf geef deze opdracht
vooraf als ‘huiswerk’ mee.
Stellingen
www.lcj.nl/verwerkingmin16
www.hhjo.nl/verwerkingmin16









De gastvrijheid van Boaz komen we vandaag niet meer zo tegen, vanwege het verschil tussen
de oosterse cultuur en onze cultuur.
De situatie is zeker verschillend en de manier waarop je gastvrij bent misschien ook. Hoe merk
je in onze cultuur gastvrijheid?
Het is je eigen schuld als je in Nederland arm wordt.
Dit wordt vaak beweerd en soms is het ook zo. Als jongelui deze positie innemen, probeer dan
ook de andere kant te laten zien. Sommige mensen hebben heel veel meegemaakt in hun
leven. Ze zijn dan nog wel verantwoordelijk voor verkeerde keuzes die ze maken. Maar het is
voor hen veel moeilijker om dat te doen dan voor iemand die veel sociale steun krijgt, een
goede opvoeding heeft gehad e.d.
Een christen kan best op de PVV stemmen.
Vergelijk hoe het OT spreekt over vreemdelingen maar met hoe Wilders dat doet… En hebben
wij het recht onze welvaart voor onszelf te houden? Wat hebben we, dat we niet hebben
gekregen?
Ik kan niets doen als ik, op weg van huis naar school, een zwerver met een joint tegen een
muur zie hangen.
Laat de jongelui bedenken wat ze wél kunnen doen.
Zolang ik af en toe maar geld geef aan goede doelen, voldoe ik wel aan Gods gebod om voor de
armen te zorgen.
Het is goed om geld te geven, maar het kan ook erg makkelijk zijn. In ieder geval is het
belangrijk ook te bidden voor anderen en zo mogelijk iets concreet te doen. Mag het iets van
jezelf kosten?

E. Extra voorbereiding
- Voor de startopdracht een poster met stiften of een whiteboard.
- Eventueel vraag 8 vooraf rondmailen of SMS-en.

