
Kliederkerk Thuis

Op reis
met

Ruth
Jij hOOrt erbij



Naam: 

Mijn mooiste reis was naar:

Naam: 

Mijn mooiste reis was naar:

Maak hier jullie portretten!

Dit boek is van

Naam: 

Mijn mooiste reis  

was naar:

Naam: 

Mijn mooiste reis  

was naar:

Naam: 

Mijn mooiste reis was naar:

Naam: 

Mijn mooiste reis  

was naar:

Hoi!
Kijk daar, zie je die twee vrouwen lopen? Dat 

zijn Ruth en Noömi. Ze maken een lange reis 

met z’n tweeën. Waarom? Dat ontdekken we in 

dit boekje. Ga je mee?

Dit boekje is voor jong en oud, opa’s, oma’s, 

ooms, tantes, buren, vaders, moeders en 

kinderen. Ga samen op ontdekkingsreis door 

het bijbelverhaal over Ruth. Met creatieve of 

actieve opdrachten, puzzels, vragen om over 

na te denken of om samen over te praten.  

Met dit boekje maken jullie je eigen kliederkerk, 

maar dan thuis.

Ben je benieuwd wat kliederkerk is? Wil je 

wel eens samen met andere gezinnen leuke 

activiteiten doen, een bijbelverhaal ontdekken 

en samen eten? Kijk dan eens op  

www.kliederkerk.nl en vind een kliederkerk 

bij jou in de buurt. 



ruth
Het verhaal over Ruth staat opgeschreven 
in de Bijbel. Dat grote boek bestaat uit 
66 kleine boeken. Ruth is de eerste vrouw 
waar een bijbelboek naar vernoemd is.

Puzzel: What’s in the name?

In de Bijbel is de betekenis van een naam vaak belangrijk. 
Kun jij ontdekken wat de betekenis is van de naam Ruth? 
Als je het antwoord op een vraag niet weet, kun je het 
opzoeken in de Bijbel. Of op internet :-).

Past deze 
betekenis bij 

Ruth? Waarom wel 
of niet? 

1. Niet dichtbij maar … 

2.  De schoonzus van  
Ruth heet …. 

3.  Het boek waar dit verhaal in 
staat heet …… 

4.  Een andere vrouw in de 
Bijbel waarna een boek is 
vernoemd, is …… 

5.  Noomi ging naar Moab met 
haar man en twee .....

6.  Als je de grens over gaat, kom 
je in een ander …. 

7.  Het land waar Noömi en Ruth 
vandaan komen, heet nu ….. 

8.  Noömi is de …………  
van Ruth

9.  Als je geen eten hebt,  
krijg je …… 

10.  Graan groeit op een ….. 

11.  Een ander woord voor 
moedig is …… 

In dit boekje kom je steeds deze 
tekeningetjes tegen, dit betekenen ze:

Bijbeltekst
Praten

Maken, creativiteit

Doen

Sommige opdrachten kun je 

alleen doen, maar voor de 

meeste vragen en opdrachten 

heb je elkaar nodig. Gebruik 

dit boekje eens voor een 

familiemoment, na het 

eten of op zondagmiddag 

bijvoorbeeld. Of tijdens een 

logeerpartij. 

Tip

Deze opdrachten kun je 
allemaal thuis doen. Is dit 
boekje in jouw (klieder)kerk 
uitgedeeld? Laat dan eens 
aan elkaar zien wat je 
gemaakt hebt. Bijvoorbeeld 
in een groepsapp of via 
facebook. Het is ook leuk 
om tijdens een volgende 
kliederkerk je mooiste 
creatie, grappigste 
belevenis of meest 
bijzondere antwoord met 
elkaar te delen. 

Tip

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Vriendschap

Oplossing



“Noömi besluit om terug 
te gaan naar haar eigen 

land. Ze ging weg uit 
Moab, waar ze al die tijd 
gewoond had. En allebei 

haar schoondochters 
gingen met haar mee. Maar 
onderweg zei Noömi tegen 
haar schoondochters: ‘Nu 
moeten jullie teruggaan 
naar huis, naar je eigen 
moeder. Ik hoop dat de 
Heer goed voor jullie zal 
zijn. Want jullie zijn ook 
altijd goed geweest voor 

mij en mijn zonen.’”
 Ruth 1:6-8

Hoe het 
allemaal 
begon...
Het verhaal van Ruth begint verdrietig. 
Het speelt zich af zo’n 3400 jaar geleden. 
Het is dan een onrustige tijd in het land 
dat nu Israël heet.

Stel dat Noömi een 
whatsapp bericht 
zou sturen naar 
haar vriendinnen in 
Bethlehem. Welke 
emoticons zou ze 
gebruiken? Teken een 
passende emoticon 
achter elk tekstbericht.

Of misschien zou ze 
wel iets heel anders 
appen… Welk bericht en 
emoticons zou jij sturen 
als je Noömi was?

MOAB terug naar huis

ISRAEL mee naar een 
vreemd land

Wanneer stond 
jij echt voor een 

moeilijke keuze? Wat 
deed je toen?

Op reis Natuurlijk wil Noömi niet alleen zijn, 
maar ze vindt het toch belangrijk dat 
haar schoondochters terug gaan naar 
hun eigen land en familie, want dat is 
hun thuis. Nu komen Orpa en Ruth op 
een moeilijk kruispunt, wat zullen ze 

kiezen? 

Toen de rechters het land 

bestuurden, was er hongersnood 

in Juda. Daarom besloot een 

man uit Bethlehem naar het land 

Moab te gaan. Zijn vrouw en zijn 

twee zonen gingen mee. De man 

heette Elimelech. Zijn vrouw heette 

Noömi (…) Ze reisden naar Moab. 

Daar bleven ze als vreemdeling 

wonen. Na een tijd stierf Elimelech. 

Zijn vrouw bleef achter met haar 

twee zonen. De zonen trouwden 

met meisjes uit Moab. Het ene 

meisje heette Orpa, het andere 

meisje heette Ruth. Na ongeveer 

tien jaar stierven ook de zonen. 

Noömi bleef alleen achter, zonder 

zonen en zonder man.”  

 Ruth 1:1-5

Hoi!  
Hier een berichtje uit Moab 

Ik ben verdrietig omdat mijn  
man en zonen zijn overleden 

Gelukkig woon ik hier samen met  
mijn schoondochters Orpa en Ruth,  
we houden veel van elkaar  

Hoe gaat het in Bethlehem  
met de oogst? 

Is er alweer genoeg eten? 

Ik hoop binnenkort op reis  
te gaan naar Bethlehem 

Tot snel! 

😢😶🙂😭😳😍😔💓🙏💧💖

💋🙋👍👎🌵🌾🌿🍅🍔🍳

💼⏳🐪🚜❓❗💯🚺🌄🌎



Bij het grote dilemma spel krijg je 
twee keuzes. De één leest ze voor  
en de ander moet kiezen: 

Orpa kuste Noömi en nam afscheid.

Maar Ruth sloeg haar armen om 
Noömi heen.  

Noömi zei tegen Ruth: ‘Kijk je 
schoonzus gaat terug naar haar 

volk en haar god. Ga toch met haar 

mee!’ Maar Ruth antwoordde: ‘Zeg 

toch niet steeds dat ik terug moet 

gaan! Ik laat u niet in de steek. Waar 

u heen gaat, daar ga ik heen. Waar 

u woont, daar wil ook wonen. Uw 

volk is mijn volk, en uw God is mijn 
God. …

Toen begreep Noömi dat Ruth 
beslist met haar mee wilde gaan. 

Daarom zei ze er niets meer over. 
Samen gingen ze verder naar 

Bethlehem. “ 
 

Ruth 1:9b - 19

Het grote  
dilemma spel

Gebruik handlettering om een zin of woord 
uit dit verhaal mooi uit te schrijven. Bij 
handlettering gebruik je verschillende 
lettertypes en tekeningetjes om een inspirerende 
tekst op papier te zetten. Misschien kan één van 
jullie mooie letters maken en een ander mooie 
plaatjes erbij tekenen of de kleuren uitkiezen.

Lees het bijbelgedeelte hiernaast en 
onderstreep een woord of zin dat jou 
aanspreekt. Misschien iets wat je opvalt, 
wat je mooi vindt? Je kunt meerdere 
kleurtjes gebruiken zodat jullie allemaal 
iets kunnen onderstrepen  
of markeren. 

Online kun je heel veel lettertypes en tips vinden als 

je zoekt op handlettering.

Luistertip: Ondertussen kun je 

luisteren naar het lied ‘Jou land is 

my land’ van Stef Bos. Zoek maar 

op via YouTube of Spotify.

Dit lied gaat over de keuze die Ruth 

maakt. Weet jij in welke taal het lied 

gezongen is? 
Tip

Iedere keer dat je 
jezelf voorstelt 

aan iemand, heb je 
een andere naam 

Je moet 
altijd overal 

hinkelend 
naar toe

Alles wat 
je eet 
proeft 

naar brood

Elk jaar woon 
je in een 

ander land

Iedere persoon die 
je tegenkomt wil  

je handtekening en 
een selfie

Elke boom 
die je ziet 

moet je 
aanraken

Je mag 
alleen nog 
maar gele 

dingen eten

Je kunt nooit meer 
buiten de stad komen 

waar je nu woont

OF

OF

OF OF

OF OF

Bedenk er nU een  
paar zelf!

Opdracht

A
B
C



Waar u gaat
Ruth zegt tegen Noömi: “Waar u heen gaat, daar ga ik heen.”

Maak je eigen  
slippers van papier!

1.  Teken een omtrek van jouw voet 
op stevig papier. Maak de omtrek 
een centimeter groter en breder 
dan je voet.

2.  Knip de omtrek uit. Dit wordt je 
slipper.

3.  Op de slipper teken je op één helft 
een stippellijn, een centimeter 
vanaf de zijkant, zoals op het 
plaatje.

4.  Knip over de stippellijn (maar 
knip de strook niet los). Vouw 
de strook papier om naar de 
voorkant van de slipper. 

5.  Zet de strook van je teenslipper 
vooraan vast met een nietje.

6.  Nu kun je de slipper versieren!  
Je kunt er bijvoorbeeld 
opschrijven ‘waar u gaat, ga 
ik’ zoals Ruth in het verhaal 
zegt.  

Uw volk is mijn volk
In de tijd van Ruth was reizen en verhuizen niet makkelijk. 

Als Ruth kiest om met Noömi mee te gaan, kan ze niet 

zomaar terug naar haar eigen land. Ruth kiest ervoor om bij 

Noömi’s volk te horen. Ze wilde bij Noömi blijven, bij haar 

mensen horen en hun God dienen.

Plak ze hier op of op een groot vel papier. Je kunt ook wat grotere spullen verzamelen 

en een speciaal plekje in huis inrichten dat laat zien: dit past bij ons!

Dit is een opdracht 
om met elkaar te 
doen. Maak een 
collage van jullie 
familie, kerk of 
andere groep waar 
jullie bij horen. Wat 
past er bij jullie? 
Verzamel allemaal 
dingen die laten zien: 
wij horen bij elkaar! 
Dingen die je graag 
samen doet, een 
lievelingsgerecht dat 
je altijd samen eet, 
grapjes die typisch 
voor jullie zijn…

Opdracht

Opdracht
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Dode zee

80 km

0 15 30
Km

Noömi en Ruth maken samen

de lange reis van Moab naar Israël.

Bethlehem

Moab

 

5 x 4 = 20 km per dag 

2 dagen = 40 km x 2 = 80 km dus 4 dagen lopen 

+ 2 dagen rust = 6 dagen

Oplossing:

Puzzel
STEL…

Ruth en Noömi moeten           

dagen lopen. 

Je loopt 4 KILOMETER per uur,
elke dag kun je 5 UUR achter 
elkaar lopen, 
na elke 40 kilometer moet je 
EEN DAG rusten,
HOEVEEL DAGEN DOE JE OVER DEZE REIS?

De reis


