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 Heere, maak mij Uw wegen bekend

Psalm 65:8 en 9

‘k Stel mijn vertrouwen

 Psalm 27:2

God zorgt! God zorgt! We volgen deze week Ruth op haar levensreis 
en zien Gods trouwe zorg voor haar. 
› Hoe merk jij zelf dat God zorgt?
› Noem allemaal iets over de zorg van God in je leven. 

Naomi heeft veel meegemaakt in Moab. Vol verdriet keert 
zij terug naar Bethlehem. 
› Lees nog een keer vers 1 en vers 6.Wat gebeurt er? 
Noem de verschillen. 
› Wat heeft Naomi over de Heere gehoord? (vers 6)? 
› Bespreek de verschillen in de woorden voorspoed en 
tegenspoed en bidden en danken. 
› Lees vers 3 en 5. Welke woorden horen volgens jou bij 
Naomi? Leg uit.

God zorgt! Dat betekent niet dat alles gaat zoals jij ver-
wacht of zou willen. 
› Wat doe jij als alles anders gaat dan je wil of verwacht? 
› Hoe kun je in tegenspoed tóch danken?

› Lees Ruth 1:22. 
In welke tijd komen Naomi en Ruth in Bethlehem aan? 

De gerst werd eerst geoogst, daarna volgt de tarwe-
oogst. God zorgt voor werk. En het is Ruth die aan 
het werk wil. 
› Lees Ruth 2:1-2. Wat zegt Naomi?

De Heere leidt Ruth precies naar één akker. 
› Lees Ruth 2:3.Bij wie komt ze terecht? 
› Wat lees je over hem?

Als Boaz op zijn akker komt, zegt hij iets bijzonders 
tegen de maaiers. 
› Lees Ruth 2:4. Wat vind je hiervan? 
› Wanneer hoor jij zo’n groet? 

Boaz ziet een vreemde vrouw op zijn akker. 
› Lees Ruth 2:5-6. Wat vertelt de knecht over haar? 

Hier lees je dat God voor werk zorgt. 
Dat kan ook anders gaan… 
› Weet je daar een voorbeeld uit je omge-
ving van? 
› Kan het zijn dat de Heere ook dan zorgt? 
Hoe dan? 
› Wat leer jij daarvan? 

Daar gaat Orpa, terug naar Moab. Ze was, samen met 

Ruth, op reis gegaan met Naomi. Maar nu gaat ze terug. 

En wat doet Ruth? Ruth blijft bij Naomi, zij gaat mee 

naar dat onbekende land Israël. 
› Lees nog een keer vers 16-18. Wat wil Ruth? 

Ruth hoeft niet mee, maar ze wil dit wel heel graag. Ze 

wil deze God dienen, ze vertrouwt Hem, ook voor de 

rest van haar leven. 
› Waar denk jij aan bij vertrouwen? 
› Durf jij God te vertrouwen? 

Met deze nieuwe dankdagkalender kun je als gezin of klas 7 dagen stil-
staan bij de betekenis van dankdag. Het thema ‘God zorgt’ wordt uitge-
werkt aan de hand van het leven van Ruth. Gods zorg in haar leven wordt 
door de verschillende dagthema’s duidelijk zichtbaar. 

Dankbaarheid en het delen van zegeningen met je naaste dichtbij en ver 
weg horen bij elkaar. We nemen daarom een kijkje bij een onderwijs project 
van Woord en Daad in Colombia. Voor kinderen die wonen in de achter-
standswijken in Bogota en Cartagena is school een veilige plek waar ze echt 
kind kunnen zijn en zich kunnen ontwikkelen. Het Bijbelonderwijs neemt een 
belangrijke plaats in. Prachtig om te zien dat hierdoor levens van kinderen, 
gezinnen en hele families veranderen! De kinderen en hun leerkrachten 
kunnen een steuntje in de rug goed gebruiken tijdens deze dankdagweek. 
Doe je mee?

Elke dag bevat naast de Bijbellezing en een liedsuggestie ook vragen voor 
kinderen, gebedspunten en weetjes. 
Op www.dankdagkalender.nl staan achtergrondinformatie, uitgebreide pro-
jectinformatie, extra (knutsel)opdrachten en de antwoorden op een aantal 
vragen die worden gesteld. Op deze site zijn (gratis) meer kalenders te 
bestellen en kun je de kalender downloaden als PDF.

 www.dankdagkalender.nl 

Colofon 
De dankdagkalender werd door Woord en Daad ontwikkeld, in samenwerking met de 
jeugdbonden de HHJO, het HJW, de JBGG en het LCJ. De jeugdbonden zetten zich in voor 
kinderen en jongeren in de kerkelijke gemeenten. Woord en Daad is een stichting voor 
ontwikkelingssamenwerking en werkt vanuit Bijbels perspectief aan duurzame verande-
ring voor mensen in armoede. 
© Foto’s Woord en Daad
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God zorgt, ook 

als het tegenzit

God zorgt 
voor werk

God zorgt voor 
vertrouwen

We reizen deze week naar Colombia. In dit 
Zuid-Amerikaanse land krijgen kinderen uit 
arme achterstandswijken goed, christelijk 
onderwijs. Deze wijken zijn niet fi jn om 
in te wonen en het leven zit er vaak 
tegen. De school is een veilige plek 
voor deze leerlingen, die meestal 
opgroeien in een onveilige en geweld-
dadige omgeving. Gaan jullie mee op 
ontdekkingsreis? 

In Colombia willen we niet alleen zorgen dat kinderen 
naar school gaan. Ook (groot)ouders kunnen een opleiding 
volgen. Je kunt bijvoorbeeld leren voor kapper of bakker, 
lasser of naaister. Zo kunnen mensen zelf geld verdienen 
en beter voor hun (klein)kinderen zorgen. 

Ealeen: ‘Ik ben heel trots op 
mijn oma. Ze verdient nu zelf 
genoeg geld!’ Lees verder 
op 

In Colombia vertrouwen mensen elkaar niet snel 

omdat er lang een burgeroorlog is geweest in het 

land. Iedereen kan je vijand zijn! Langzaam kan dat 

vertrouwen opgebouwd worden, bijvoorbeeld tussen 

een leerkracht en leerling op school. Spaar deze 

week voor kinderen in Colombia! Knutsel het 

spaarrugzakje 
Iedere dag geven oma Yuriel (47) en haar 

kleindochter Ealeen (7) op de site hun reac-

tie op het dagthema. Ontdek mee dat God 

zorgt, in Nederland, maar ook in Colombia! 

› Hoe past dit bij deze geschiedenis? Wat leer 
je hier over Gods zorg?
› Maak een mozaïek, zie 

Ruth 1:1-6

Ruth 1:22 - 2:6

Ruth 1:14-22

Voor sommige dagen is er extra materiaal te 

downloaden op de website: 
www.dankdagkalender.nl. Zet de site op je 

startscherm of geef hem een bladwijzer. Handig 

voor de hele week. Als er extra’s beschikbaar 

zijn, dan kun je dit herkennen aan 
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Hier ligt 
Bethlehem

Juf Gloria is 
heel lief en 
zorgt goed 
voor ons!

Dankzij de naaiopleiding 
kan ik nu zelf voor mijn 

gezin zorgen. Fijn! 
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Vraag iemand om achter je te gaan staan. Laat 

jezelf achterover vallen, waarbij de andere persoon 

jou op moet vangen. 
› Durf je dat? Waarom wel of niet? 

› Handletter de tekst uit Ruth 1:16 ‘Uw volk is mijn 

volk en uw God is mijn God’

› Welke zorgen heb jij? Waarom zou je ze aan God vertellen?
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Dit is 
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Hier was 
het land 
Moab
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Daar gaat Orpa, terug naar Moab. Ze was, samen met 

Ruth, op reis gegaan met Naomi. Maar nu gaat ze terug. 

En wat doet Ruth? Ruth blijft bij Naomi, zij gaat mee 

naar dat onbekende land Israël. 
› Lees nog een keer vers 16-18. Wat wil Ruth? 

Ruth hoeft niet mee, maar ze wil dit wel heel graag. Ze 

wil deze God dienen, ze vertrouwt Hem, ook voor de 

rest van haar leven. 
› Waar denk jij aan bij vertrouwen? 
› Durf jij God te vertrouwen? 

Met deze nieuwe dankdagkalender kun je als gezin of klas 7 dagen stil-
staan bij de betekenis van dankdag. Het thema ‘God zorgt’ wordt uitge-
werkt aan de hand van het leven van Ruth. Gods zorg in haar leven wordt 
door de verschillende dagthema’s duidelijk zichtbaar. 

Dankbaarheid en het delen van zegeningen met je naaste dichtbij en ver 
weg horen bij elkaar. We nemen daarom een kijkje bij een onderwijs project 
van Woord en Daad in Colombia. Voor kinderen die wonen in de achter-
standswijken in Bogota en Cartagena is school een veilige plek waar ze echt 
kind kunnen zijn en zich kunnen ontwikkelen. Het Bijbelonderwijs neemt een 
belangrijke plaats in. Prachtig om te zien dat hierdoor levens van kinderen, 
gezinnen en hele families veranderen! De kinderen en hun leerkrachten 
kunnen een steuntje in de rug goed gebruiken tijdens deze dankdagweek. 
Doe je mee?

Elke dag bevat naast de Bijbellezing en een liedsuggestie ook vragen voor 
kinderen, gebedspunten en weetjes. 
Op www.dankdagkalender.nl staan achtergrondinformatie, uitgebreide pro-
jectinformatie, extra (knutsel)opdrachten en de antwoorden op een aantal 
vragen die worden gesteld. Op deze site zijn (gratis) meer kalenders te 
bestellen en kun je de kalender downloaden als PDF.

 www.dankdagkalender.nl 

Colofon 
De dankdagkalender werd door Woord en Daad ontwikkeld, in samenwerking met de 
jeugdbonden de HHJO, het HJW, de JBGG en het LCJ. De jeugdbonden zetten zich in voor 
kinderen en jongeren in de kerkelijke gemeenten. Woord en Daad is een stichting voor 
ontwikkelingssamenwerking en werkt vanuit Bijbels perspectief aan duurzame verande-
ring voor mensen in armoede. 
© Foto’s Woord en Daad
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God zor
gt, ook 

als het 
tegenzit

God zorgt 
voor werk

God zorgt voor 
vertrouwen

We reizen deze week naar Colombia. In dit 
Zuid-Amerikaanse land krijgen kinderen uit 
arme achterstandswijken goed, christelijk 
onderwijs. Deze wijken zijn niet fi jn om 
in te wonen en het leven zit er vaak 
tegen. De school is een veilige plek 
voor deze leerlingen, die meestal 
opgroeien in een onveilige en geweld-
dadige omgeving. Gaan jullie mee op 
ontdekkingsreis? 

In Colombia willen we niet alleen zorgen dat kinderen 
naar school gaan. Ook (groot)ouders kunnen een opleiding 
volgen. Je kunt bijvoorbeeld leren voor kapper of bakker, 
lasser of naaister. Zo kunnen mensen zelf geld verdienen 
en beter voor hun (klein)kinderen zorgen. 

Ealeen: ‘Ik ben heel trots op 
mijn oma. Ze verdient nu zelf 
genoeg geld!’ Lees verder 
op 

In Colombia vertrouwen mensen elkaar niet snel 

omdat er lang een burgeroorlog is geweest in het 

land. Iedereen kan je vijand zijn! Langzaam kan dat 

vertrouwen opgebouwd worden, bijvoorbeeld tussen 

een leerkracht en leerling op school. Spaar deze 

week voor kinderen in Colombia! Knutsel het 

spaarrugzakje 
Iedere dag geven oma Yuriel (47) en haar 

kleindochter Ealeen (7) op de site hun reac-

tie op het dagthema. Ontdek mee dat God 

zorgt, in Nederland, maar ook in Colombia! 

› Hoe past dit bij deze geschiedenis? Wat leer 
je hier over Gods zorg?
› Maak een mozaïek, zie 

Ruth 1:1-6

Ruth 1:22 - 2:6

Ruth 1:14-22

Voor sommige dagen is er extra materiaal te 

downloaden op de website: 
www.dankdagkalender.nl. Zet de site op je 

startscherm of geef hem een bladwijzer. Handig 

voor de hele week. Als er extra’s beschikbaar 

zijn, dan kun je dit herkennen aan 
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Vraag iemand om achter je te gaan staan. Laat 

jezelf achterover vallen, waarbij de andere persoon 

jou op moet vangen. 
› Durf je dat? Waarom wel of niet? 

› Handletter de tekst uit Ruth 1:16 ‘Uw volk is mijn 

volk en uw God is mijn God’

› Welke zorgen heb jij? Waarom zou je ze aan God vertellen?

Dit is het 
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› Lees Ruth 1:22. 
In welke tijd komen Naomi en Ruth in Bethlehem aan? 

De gerst werd eerst geoogst, daarna volgt de tarwe-
oogst. God zorgt voor werk. En het is Ruth die aan 
het werk wil. 
› Lees Ruth 2:1-2. Wat zegt Naomi? 

De Heere leidt Ruth precies naar één akker. 
› Lees Ruth 2:3. Bij wie komt ze terecht? 
› Wat lees je over hem? 

Als Boaz op zijn akker komt, zegt hij iets bijzonders 
tegen de maaiers. 
› Lees Ruth 2:4. Wat vind je hiervan? 
› Wanneer hoor jij zo’n groet? 

Boaz ziet een vreemde vrouw op zijn akker. 
› Lees Ruth 2:5-6. Wat vertelt de knecht over haar? 
 
Hier lees je dat God voor werk zorgt. Dat kan ook 
anders gaan… 

› Weet je daar een voorbeeld uit je 
omgeving van? 
› Kan het zijn dat de Heere ook dan 
zorgt? Hoe dan? 

› Wat leer jij daarvan? 

God zorgt 
voor werk

 Ruth 1:22 - 2:6
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Bethlehem

Dit is het  
land Israël

Hier was 
het land 
Moab

 Doen

 Trots

 Psalm 65:8 en 9

In Colombia willen we niet alleen zorgen dat kinderen 
naar school gaan. Ook (groot)ouders kunnen een opleiding 
volgen. Je kunt bijvoorbeeld leren voor kapper of bakker, 
lasser of naaister. Zo kunnen mensen zelf geld verdienen 
en beter voor hun (klein)kinderen zorgen. 

Ealeen: ‘Ik ben heel trots op 
mijn oma. Ze verdient nu zelf 
genoeg geld!’ Lees verder 
op  

› Hoe past dit bij deze geschiedenis? Wat leer 
je hier over Gods zorg?
› Maak een mozaïek, zie  
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Dit is  
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Doen

Doen

Doen

Echt rijk

School als zegen

Toekomstdromen

Psalm 81:12
 Voor al Uw goede gaven Heer’

Lofzang van Maria:3 en 7
 Wat de toekomst brengen moge

Er is een groot verschil tussen Boaz en Ruth. Ruth is arm 
en raapt koren om te kunnen eten. Boaz is rijk, heeft ak-
kers en personeel. Toch doet hij niet uit de hoogte als hij 
armen tegenkomt. Let maar eens op hoe Boaz met Ruth 
omgaat. 
› Lees vers 14-16. Noem vanuit elk vers iets over de 
vriendelijkheid van Boaz.

De armen mochten op de hoeken van de akker koren 
rapen. Maar Boaz geeft nog iets extra’s. Ruth heeft aan 
het eind van de dag een grote zak gerst. Genoeg om meer 
dan 20 dagen van te eten. Wat is de Heere goed! Hij geeft 
overvloed. 
› Wat doe jij met wat de Heere jou heeft gegeven? 
› Hoe kun jij daarvan uitdelen aan anderen?

‘Hierbij aanvaard ik Ruth als vrouw. U bent mijn 

getuigen.’ Wat een bijzonder moment in het leven 

van Ruth. God zegent haar rijk. Boaz koopt als 

losser het stuk land van Naomi en belooft hiermee 

voor Naomi en Ruth te zorgen. Hij trouwt met Ruth, 

zodat de familienaam van Elimelech kan blijven be-

staan. Uit het geslacht van Boaz en Ruth is later de 

Heere Jezus geboren.  

› Lees nog een keer vers 10. Waarom is het zo 

belangrijk dat de naam van een man blijft bestaan 

na zijn overlijden?

› Lees vers 11 en 12. 
De aanwezigen zijn blij voor Boaz en Ruth! Ze wen-

sen dat ‘hun huis gebouwd zal worden.’ Dit betekent 

dat je tot zegen mag zijn in je eigen omgeving. Mooi 

om anderen zo voorspoed en zegen te wensen! 

› Hoe kunnen wij onze gelukwensen meer inhoud 

geven? Zie 

Ruth trouwt met Boaz. Wat een blijdschap komt er als ze 
een zoon krijgt. Toch lezen we in de Bijbel niet over Ruth 
die blij is. Het gaat in deze verzen over Naomi. 
› Lees Ruth 4:13-17. 

Zondag heb je gelezen dat Naomi heel haar gezin kwijtge-
raakt is. Hier zie je hoe de Heere haar opnieuw zegent met 
een gezin. God zorgt voor de toekomst van Naomi.
› Hij wil ook voor jouw toekomst zorgen. Hoe? 

Lees maar verder: Ruth 4:18-22. 
› Welke naam lees je als laatste? En welke Zoon zal er 
ooit uit het geslacht van David geboren worden? 

Door Jezus, de Zaligmaker, kan en wil de Heere ook jou 
een rijke toekomst geven. Als je in deze Zoon van David 
gelooft, zal Hij je zonden vergeven en mag je uit genade bij 
Hem horen en voor eeuwig met Hem leven. Wat een rijke 
toekomst! Dank God voor dit geschenk! 

Ben jij rijk? Leerlingen op scholen van 
Woord en Daad wonen vaak in kleine huizen 
en hebben weinig speelgoed. Laat je hen 
delen in jouw rijkdom? Spaar geld in 
het rugtasje of verzin zelf een origi-
nele actie voor kinderen zoals Ealeen.  
En weet je wat zo mooi is? Je kunt heel 
rijk zijn, zelfs zonder geld! 

Oma Yuriel: ‘Ik ben niet rijk, maar voel me 
wel rijk met God.’ Lees verder op 

Zie jij dat God je zegent? Veel ouders en 

kinderen op onze scholen in Colombia zien 

christelijk onderwijs als grote zegen. Ou-

ders worden op school uitgenodigd voor 

Bijbelstudie en krijgen tips hoe ze hun kin-

deren met liefde kunnen opvoeden. Prach-

tig om te zien dat God dit zegent en dat 

hierdoor hele gezinnen veranderen! 

Oma Yuriel: ‘Dat Ealeen naar school mag is 

een grote zegen voor ons!’ Lees verder op 

Heb jij een toekomstdroom? Veel kinderen in achterstands-
wijken in Colombia zijn gestopt met dromen en geloven niet 
meer in een mooie toekomst. Wij geloven dat er, met Gods 
hulp en zorg, hoop is voor deze kinderen. Met jouw gift 
kunnen we kinderen zoals Ealeen zicht op een hoopvolle 
toekomst blijven geven. 

Maak het geld wat je deze week gespaard hebt over naar 
Stichting Woord en Daad, IBAN: NL 64 RABO 0385 4870 88, 
o.v.v. Dankdag2020. Hartelijk dank! 

Ealeen: ‘Ik kan misschien zelf later juf wor-
den. Of dokter. Of…’ lees verder op 

Wat? Aan wie? Waarom? 
Los de rebus op en stel deze vragen aan degene links van jou.

› Bak bananenbroodmuffi ns en deel uit! Zie 

› Hoe kun jij tot zegen zijn voor anderen? Zie 

De naam Jezus wordt in Ruth niet genoemd. Toch wijst het 
Bijbelboek naar Hem. Hoe? 

› Teken het geslachtsregister van de Heere Jezus. Zie 

Ruth 2:7-20

Ruth 4:7-12

Ruth 4:13-22

God zorgt voor 
overvloed

Leg een groot vel midden op 

de tafel. Neem allemaal een 

stift. Teken of schrijf op waar 

jij dankbaar voor bent. Dank 

samen de Heere.

Doen

Bescherming gezocht

Psalm 91:1
 Psalm 66:10

Ruth is druk bezig met de oogst, elke dag weer mag 
ze bij Boaz op de akker gerst en tarwe rapen. Wat 
zorgt Boaz goed voor Ruth en Naomi! 
› Lees Ruth 3:1-4. Waarom zegt Naomi dit tegen Ruth? 

Naomi weet dat Boaz familie van hen is, en daarom 
voor hen moet zorgen. Ruth gaat naar Boaz toe en 
stelt hem een vraag. 
› Welke? Lees vers 9 maar eens.
› Welk antwoord geeft Boaz? Lees vers 10.

Boaz wil voor Ruth zorgen, haar beschermen en haar 
lossen*, door met haar te trouwen. Hierin lijkt Boaz op 
de Heere Jezus. Hij is de grote (Ver)losser. Ook wij mo-
gen zo Jezus Christus vragen om verlossing van onze 
zonden en behoud en bescherming onder Zijn vleugels. 
› Lees psalm 91. Waarom past vooral het begin van 
deze psalm hier zo goed bij?  

*Uitleg lossen: zie 

God zorgt voor 
bescherming

Iedere dag staat er een bewapende bewaker voor de school-
deuren in Colombia. Alleen leerkrachten en leerlingen mogen 
naar binnen! Ook bij de leerlingen thuis is er vaak 
veel ellende en geweld door drugs en alcohol. 
Bid jij mee voor bescherming van deze leer-
lingen en leerkrachten? 

Ealeen: ‘Bij mijn moeder was ik niet 
veilig. Nu woon ik gelukkig bij oma!’ 
Lees verder op 

Ruth 3:1-10
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Kijk snel op  voor een kleur-
plaat en een doolhofpuzzel.

Ik houd de wacht, 

zodat onze leerlingen 

veilig zijn in school. 

We smullen op school 
iedere dag van het 

gezonde tussendoortje 
en de warme maaltijd. 

De Bijbellessen op school 
zijn voor ons heel belangrijk!

Psalm 134:3

 Psalm 146:5 en 7

Dit is

Colombia, het la
nd van 

Ealeen en 
haar oma.

Dit ligt in Z
uid-Amerika

God zorgt voor 
de toekomst
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en raapt koren om te kunnen eten. Boaz is rijk, heeft ak-
kers en personeel. Toch doet hij niet uit de hoogte als hij 
armen tegenkomt. Let maar eens op hoe Boaz met Ruth 
omgaat. 
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rapen. Maar Boaz geeft nog iets extra’s. Ruth heeft aan 
het eind van de dag een grote zak gerst. Genoeg om meer 
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overvloed. 
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van Ruth. God zegent haar rijk. Boaz koopt als 
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voor Naomi en Ruth te zorgen. Hij trouwt met Ruth, 

zodat de familienaam van Elimelech kan blijven be-

staan. Uit het geslacht van Boaz en Ruth is later de 

Heere Jezus geboren.  

› Lees nog een keer vers 10. Waarom is het zo 

belangrijk dat de naam van een man blijft bestaan 

na zijn overlijden?

› Lees vers 11 en 12. 
De aanwezigen zijn blij voor Boaz en Ruth! Ze wen-

sen dat ‘hun huis gebouwd zal worden.’ Dit betekent 

dat je tot zegen mag zijn in je eigen omgeving. Mooi 

om anderen zo voorspoed en zegen te wensen! 

› Hoe kunnen wij onze gelukwensen meer inhoud 

geven? Zie 

Ruth trouwt met Boaz. Wat een blijdschap komt er als ze 
een zoon krijgt. Toch lezen we in de Bijbel niet over Ruth 
die blij is. Het gaat in deze verzen over Naomi. 
› Lees Ruth 4:13-17. 

Zondag heb je gelezen dat Naomi heel haar gezin kwijtge-
raakt is. Hier zie je hoe de Heere haar opnieuw zegent met 
een gezin. God zorgt voor de toekomst van Naomi.
› Hij wil ook voor jouw toekomst zorgen. Hoe? 

Lees maar verder: Ruth 4:18-22. 
› Welke naam lees je als laatste? En welke Zoon zal er 
ooit uit het geslacht van David geboren worden? 

Door Jezus, de Zaligmaker, kan en wil de Heere ook jou 
een rijke toekomst geven. Als je in deze Zoon van David 
gelooft, zal Hij je zonden vergeven en mag je uit genade bij 
Hem horen en voor eeuwig met Hem leven. Wat een rijke 
toekomst! Dank God voor dit geschenk! 

Ben jij rijk? Leerlingen op scholen van 
Woord en Daad wonen vaak in kleine huizen 
en hebben weinig speelgoed. Laat je hen 
delen in jouw rijkdom? Spaar geld in 
het rugtasje of verzin zelf een origi-
nele actie voor kinderen zoals Ealeen.  
En weet je wat zo mooi is? Je kunt heel 
rijk zijn, zelfs zonder geld! 

Oma Yuriel: ‘Ik ben niet rijk, maar voel me 
wel rijk met God.’ Lees verder op 

Zie jij dat God je zegent? Veel ouders en 

kinderen op onze scholen in Colombia zien 

christelijk onderwijs als grote zegen. Ou-

ders worden op school uitgenodigd voor 

Bijbelstudie en krijgen tips hoe ze hun kin-

deren met liefde kunnen opvoeden. Prach-

tig om te zien dat God dit zegent en dat 

hierdoor hele gezinnen veranderen! 

Oma Yuriel: ‘Dat Ealeen naar school mag is 

een grote zegen voor ons!’ Lees verder op 

Heb jij een toekomstdroom? Veel kinderen in achterstands-
wijken in Colombia zijn gestopt met dromen en geloven niet 
meer in een mooie toekomst. Wij geloven dat er, met Gods 
hulp en zorg, hoop is voor deze kinderen. Met jouw gift 
kunnen we kinderen zoals Ealeen zicht op een hoopvolle 
toekomst blijven geven. 

Maak het geld wat je deze week gespaard hebt over naar 
Stichting Woord en Daad, IBAN: NL 64 RABO 0385 4870 88, 
o.v.v. Dankdag2020. Hartelijk dank! 

Ealeen: ‘Ik kan misschien zelf later juf wor-
den. Of dokter. Of…’ lees verder op 

Wat? Aan wie? Waarom? 
Los de rebus op en stel deze vragen aan degene links van jou.

› Bak bananenbroodmuffi ns en deel uit! Zie 

› Hoe kun jij tot zegen zijn voor anderen? Zie 

De naam Jezus wordt in Ruth niet genoemd. Toch wijst het 
Bijbelboek naar Hem. Hoe? 

› Teken het geslachtsregister van de Heere Jezus. Zie 

Ruth 2:7-20

Ruth 4:7-12

Ruth 4:13-22

God zorgt voor 
overvloed

Leg een groot vel midden op 

de tafel. Neem allemaal een 

stift. Teken of schrijf op waar 

jij dankbaar voor bent. Dank 

samen de Heere.

Doen

Bescherming gezocht

Psalm 91:1
 Psalm 66:10

Ruth is druk bezig met de oogst, elke dag weer mag 
ze bij Boaz op de akker gerst en tarwe rapen. Wat 
zorgt Boaz goed voor Ruth en Naomi! 
› Lees Ruth 3:1-4. Waarom zegt Naomi dit tegen Ruth? 

Naomi weet dat Boaz familie van hen is, en daarom 
voor hen moet zorgen. Ruth gaat naar Boaz toe en 
stelt hem een vraag. 
› Welke? Lees vers 9 maar eens.
› Welk antwoord geeft Boaz? Lees vers 10.

Boaz wil voor Ruth zorgen, haar beschermen en haar 
lossen*, door met haar te trouwen. Hierin lijkt Boaz op 
de Heere Jezus. Hij is de grote (Ver)losser. Ook wij mo-
gen zo Jezus Christus vragen om verlossing van onze 
zonden en behoud en bescherming onder Zijn vleugels. 
› Lees psalm 91. Waarom past vooral het begin van 
deze psalm hier zo goed bij?  

*Uitleg lossen: zie 

God zorgt voor 
bescherming

Iedere dag staat er een bewapende bewaker voor de school-
deuren in Colombia. Alleen leerkrachten en leerlingen mogen 
naar binnen! Ook bij de leerlingen thuis is er vaak 
veel ellende en geweld door drugs en alcohol. 
Bid jij mee voor bescherming van deze leer-
lingen en leerkrachten? 

Ealeen: ‘Bij mijn moeder was ik niet 
veilig. Nu woon ik gelukkig bij oma!’ 
Lees verder op 

Ruth 3:1-10
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Kijk snel op  voor een kleur-
plaat en een doolhofpuzzel.

Ik houd de wacht, 

zodat onze leerlingen 

veilig zijn in school. 

We smullen op school 
iedere dag van het 

gezonde tussendoortje 
en de warme maaltijd. 

De Bijbellessen op school 
zijn voor ons heel belangrijk!
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Ik vertrouw je

  Meer

Morgenzang:7
 Heere, maak mij Uw wegen bekend

Psalm 65:8 en 9

‘k Stel mijn vertrouwen

 Psalm 27:2

God zorgt!God zorgt! We volgen deze week Ruth op haar levensreis 
en zien Gods trouwe zorg voor haar. 
› Hoe merk jij zelf dat God zorgt?
› Noem allemaal iets over de zorg van God in je leven. 

Naomi heeft veel meegemaakt in Moab. Vol verdriet keert 
zij terug naar Bethlehem. 
› Lees nog een keer vers 1 en vers 6. Wat gebeurt er? 
Noem de verschillen. 
› Wat heeft Naomi over de Heere gehoord? (vers 6)? 
› Bespreek de verschillen in de woorden voorspoed en 
tegenspoed en bidden en danken. 
› Lees vers 3 en 5. Welke woorden horen volgens jou bij 
Naomi? Leg uit.

God zorgt! Dat betekent niet dat alles gaat zoals jij ver-
wacht of zou willen. 
› Wat doe jij als alles anders gaat dan je wil of verwacht? 
› Hoe kun je in tegenspoed tóch danken?

› Lees Ruth 1:22. 
In welke tijd komen Naomi en Ruth in Bethlehem aan? 

De gerst werd eerst geoogst, daarna volgt de tarwe-
oogst. God zorgt voor werk. En het is Ruth die aan 
het werk wil. 
› Lees Ruth 2:1-2. Wat zegt Naomi?

De Heere leidt Ruth precies naar één akker. 
› Lees Ruth 2:3. Bij wie komt ze terecht? 
› Wat lees je over hem?

Als Boaz op zijn akker komt, zegt hij iets bijzonders 
tegen de maaiers. 
› Lees Ruth 2:4. Wat vind je hiervan? 
› Wanneer hoor jij zo’n groet? 

Boaz ziet een vreemde vrouw op zijn akker. 
› Lees Ruth 2:5-6. Wat vertelt de knecht over haar? 

Hier lees je dat God voor werk zorgt. 
Dat kan ook anders gaan… 
› Weet je daar een voorbeeld uit je omge-
ving van? 
› Kan het zijn dat de Heere ook dan zorgt? 
Hoe dan? 
› Wat leer jij daarvan? 

Daar gaat Orpa, terug naar Moab. Ze was, samen met 

Ruth, op reis gegaan met Naomi. Maar nu gaat ze terug. 

En wat doet Ruth? Ruth blijft bij Naomi, zij gaat mee 

naar dat onbekende land Israël. 
› Lees nog een keer vers 16-18. Wat wil Ruth? 

Ruth hoeft niet mee, maar ze wil dit wel heel graag. Ze 

wil deze God dienen, ze vertrouwt Hem, ook voor de 

rest van haar leven. 
› Waar denk jij aan bij vertrouwen? 
› Durf jij God te vertrouwen? 

Met deze nieuwe dankdagkalender kun je als gezin of klas 7 dagen stil-
staan bij de betekenis van dankdag. Het thema ‘God zorgt’ wordt uitge-
werkt aan de hand van het leven van Ruth. Gods zorg in haar leven wordt 
door de verschillende dagthema’s duidelijk zichtbaar. 

Dankbaarheid en het delen van zegeningen met je naaste dichtbij en ver 
weg horen bij elkaar. We nemen daarom een kijkje bij een onderwijs project 
van Woord en Daad in Colombia. Voor kinderen die wonen in de achter-
standswijken in Bogota en Cartagena is school een veilige plek waar ze echt 
kind kunnen zijn en zich kunnen ontwikkelen. Het Bijbelonderwijs neemt een 
belangrijke plaats in. Prachtig om te zien dat hierdoor levens van kinderen, 
gezinnen en hele families veranderen! De kinderen en hun leerkrachten 
kunnen een steuntje in de rug goed gebruiken tijdens deze dankdagweek. 
Doe je mee?

Elke dag bevat naast de Bijbellezing en een liedsuggestie ook vragen voor 
kinderen, gebedspunten en weetjes. 
Op www.dankdagkalender.nl staan achtergrondinformatie, uitgebreide pro-
jectinformatie, extra (knutsel)opdrachten en de antwoorden op een aantal 
vragen die worden gesteld. Op deze site zijn (gratis) meer kalenders te 
bestellen en kun je de kalender downloaden als PDF.

 www.dankdagkalender.nl 

Colofon 
De dankdagkalender werd door Woord en Daad ontwikkeld, in samenwerking met de 
jeugdbonden de HHJO, het HJW, de JBGG en het LCJ. De jeugdbonden zetten zich in voor 
kinderen en jongeren in de kerkelijke gemeenten. Woord en Daad is een stichting voor 
ontwikkelingssamenwerking en werkt vanuit Bijbels perspectief aan duurzame verande-
ring voor mensen in armoede. 
© Foto’s Woord en Daad
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God zor
gt, ook 

als het 
tegenzit

God zorgt 
voor werk

God zorgt voor 
vertrouwen

We reizen deze week naar Colombia. In dit 
Zuid-Amerikaanse land krijgen kinderen uit 
arme achterstandswijken goed, christelijk 
onderwijs. Deze wijken zijn niet fi jn om 
in te wonen en het leven zit er vaak 
tegen. De school is een veilige plek 
voor deze leerlingen, die meestal 
opgroeien in een onveilige en geweld-
dadige omgeving. Gaan jullie mee op 
ontdekkingsreis? 

In Colombia willen we niet alleen zorgen dat kinderen 
naar school gaan. Ook (groot)ouders kunnen een opleiding 
volgen. Je kunt bijvoorbeeld leren voor kapper of bakker, 
lasser of naaister. Zo kunnen mensen zelf geld verdienen 
en beter voor hun (klein)kinderen zorgen. 

Ealeen: ‘Ik ben heel trots op 
mijn oma. Ze verdient nu zelf 
genoeg geld!’ Lees verder 
op 

In Colombia vertrouwen mensen elkaar niet snel 

omdat er lang een burgeroorlog is geweest in het 

land. Iedereen kan je vijand zijn! Langzaam kan dat 

vertrouwen opgebouwd worden, bijvoorbeeld tussen 

een leerkracht en leerling op school. Spaar deze 

week voor kinderen in Colombia! Knutsel het 

spaarrugzakje 
Iedere dag geven oma Yuriel (47) en haar 

kleindochter Ealeen (7) op de site hun reac-

tie op het dagthema. Ontdek mee dat God 

zorgt, in Nederland, maar ook in Colombia! 

› Hoe past dit bij deze geschiedenis? Wat leer 
je hier over Gods zorg?
› Maak een mozaïek, zie 

Ruth 1:1-6

Ruth 1:22 - 2:6

Ruth 1:14-22

Voor sommige dagen is er extra materiaal te 

downloaden op de website: 
www.dankdagkalender.nl. Zet de site op je 

startscherm of geef hem een bladwijzer. Handig 

voor de hele week. Als er extra’s beschikbaar 

zijn, dan kun je dit herkennen aan 

kalender
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Hier ligt 
Bethlehem

Juf Gloria is 
heel lief en 
zorgt goed 
voor ons!

Dankzij de naaiopleiding 
kan ik nu zelf voor mijn 

gezin zorgen. Fijn! 
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Vraag iemand om achter je te gaan staan. Laat 

jezelf achterover vallen, waarbij de andere persoon 

jou op moet vangen. 
› Durf je dat? Waarom wel of niet? 

› Handletter de tekst uit Ruth 1:16 ‘Uw volk is mijn 

volk en uw God is mijn God’

› Welke zorgen heb jij? Waarom zou je ze aan God vertellen?

Dit is het 
land Israël

Op reis 
met Ruth

Dit is 
Ealeen

Hier was 
het land 
Moab


