Verwerkingen
Werkblad Ruth kiest voor Noömi
Je hebt nodig:
- Voor elk kind een kopie van werkblad 1
- Scharen
- Lijm
- Kleurmaterialen
- Evt. versiermaterialen, bijv. stukjes stof, plakedelstenen e.d.
- Evt. echte gedroogde aren (bijv. droge grassen voor knaagdieren, dierenwinkel)
Werkwijze:

Teken zelf de gezichten in van Ruth en Noömi. Hebben ze mooie sjaal om hun
hoofd, hebben ze oorbellen in? Gebruik eventueel versiermaterialen.
Knip de aren uit en plak ze in de handen of daar waar je het mooi vindt. Bespreek
met de kinderen, dat ze ook een uitdrukking op de gezichten geven: zijn Noömi
en Ruth blij, dankbaar, verdrietig?
Praat ondertussen over het feit dat
God voor ons zorgt. Hij doet dat nu
voor Ruth en Noömi, doordat ze eten
krijgen en een nieuw huis. Jaren na
dit Bijbelverhaal deed Hij dat ook
voor ons, toen de Here Jezus werd
geboren. Wij mogen de Here Jezus,
onze Redder ontvangen.

Tijdsduur:

10 min.

Ruths koffer
Je hebt nodig:

- Voor elk kind een stuk A4 karton, licht gekleurd
- Tekenmaterialen
- Schrijfmaterialen
- Evt. restjes papier/karton
- Scharen
- Lijm
-  Voor elk kind een etiket met de tekst: Ruths koffer: Ruth 1

Werkwijze:

Vouw het karton dubbel over de korte kant. Je hebt nu een dubbel A5.
Leg het geheel gevouwen voor je neer.
Teken op de kant tegenover de vouw een eenvoudig handvat. Kijk naar de foto
voor een voorbeeld.
Knip in dubbelgevouwen staat het handvat uit; knip dus de zijkanten weg zodat
het handvat overblijft.
Kleur nu aan beide kanten het handvat in. Kinderen die meer (aan)kunnen, kunnen
een handvat van karton knippen en die erop plakken.
Vouw de ‘koffer’ open en teken aan de binnenkant een vrouw - dat is Ruths
schoonmoeder Noömi - en een kruis, als symbool van Ruths geloof in God.
Knippen en plakken mag natuurlijk ook. Wie het kan, mag er nog iets bijpassends
bij schrijven.
Plak het etiket op de buitenkant van de ‘koffer’.
Praat intussen met de kinderen, ga
na of ze begrijpen wat dit werkje met
het verhaal te maken heeft: wat zit in
de koffer? Hij is bijna leeg… Wat zit
er wel in? Waarom?

Tijdsduur:

15 min.
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Spel Is er wel brood?
Noömi en Ruth keren terug naar Israël, in de verwachting dat er daar brood zal zijn.
Je hebt nodig:

- Stukjes brood
- Servetten

Voorbereiding:

Snijd of breek een aantal boterhammen (of Turks brood) in stukjes.
Leg de stukjes brood op enkele servetten. Leg deze in het midden van de kring
neer.

Speelwijze:

Spelletje: Wie pakt het laatste stukje brood?
Een kind wordt naar de gang gestuurd. Ondertussen wordt er een stukje brood
aangewezen als speciaal stukje.
Het kind op de gang wordt teruggeroepen en het is de bedoeling dat deze probeert
om als laatste het speciale stukje brood te pakken. Hij/zij begint met een stukje
brood te pakken. Als hij/zij niks hoort uit de groep, pakt hij het volgende, enz.
Net zo lang totdat hij/zij bij het speciale stukje is. Dan hoort hij de kinderen roepen:
«Brood!» Nu moet het kind stoppen met pakken. De stukjes brood die hij/zij al
heeft, mag hij/zij opeten.
Het brood in de kring wordt aangevuld en een ander kind mag naar de gang.
Een ander stukje brood wordt aangewezen als speciaal stuk en het spel kan
opnieuw beginnen.
Praat met de kinderen na: hoe is het, als je hoopt dat je genoeg eten kunt krijgen?

Tijdsduur:

10-15 min.

Puzzelblad Ruth komt in Kanaän
Dit blad is gedeeltelijk puzzelblad, gedeeltelijk praatblad.
Je hebt nodig:

- Voor elk kind een kopie van werkblad 2
- Schrijfmaterialen

Werkwijze:

Laat de kinderen de puzzel oplossen. Zodra er enkele kinderen klaar zijn gaan
zij bij elkaar zitten en praten zij over de gespreksvraag onderaan het blad.
Als er weer enkele kinderen klaar zijn vormen ook zij een groepje en zo gaat het
door.

Oplossing:

Ruth is trouw

Tijdsduur:

10 min.
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Route naar hoop
Je hebt nodig:

- Voor elk kind een print van een landkaart van Israël, waarop op Moab zichtbaar
is. Gebruik bijv. https://backend.debijbel.nl:8443/NBG3/rest/thumb/koninkrijken
_Israel_en_Juda_2.jpg?width=1000&lang=nl. Let op: het is handig om de
afbeelding op te slaan, en bij het printen te kiezen voor de instelling ‘laagste
kwaliteit’, zodat het heel licht geprint wordt.
- Schrijfmaterialen
- Kladpapier
- Voldoende bijbels OF kopieën van het Bijbelgedeelte Ruth 1
- Evt. tekenmaterialen
- Evt. stickertjes of andere versiermaterialen

Werkwijze:

Bekijk samen de kaart. Waar ligt Moab? Welk deel is Israël? Waar ligt Betlehem?
Antwoord: net onder Jeruzalem.
Lees gezamenlijk hardop Ruth 1.
Welke tekst/welk vers in Ruth 1 is het belangrijkst volgens jullie? (vers 16 en 17).
Schrijf deze tekst op een kladpapiertje.
Teken op de kaart de route die Noömi en Ruth hebben afgelegd van Moab naar
Bethlehem.
Schrijf op de kaart de tekst van je kladpapiertje over.
Als er nog tijd over is, kun je nog meer op de kaart schrijven/tekenen. Denk daarbij
aan meer korte (Bijbel)teksten, quotes over hoop of maak kleine tekeningetjes,
plak stickertjes en dergelijke.

Tijdsduur:

15 min.
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1
Ruth 1 - Ruth kiest voor Noömi
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