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Thema: God zorgt!

Doen

Doen

Doen

Op reis

Trots

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

Dankdag 2020 

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?

Dit is het 
land Israël

Op reis 
met Ruth

Dit is 
Ealeen

Hier was 
het land 
Moab

Leid Ruth door het veld,
zodat zij Boaz kan ontmoeten!


