Hoi allemaal!
Wat fijn dat jij er weer bent!
Vandaag mogen we weer luisteren naar de dominee.
Best lastig hé, thuis mee luisteren!
Print dit werkblad maar uit en lees maar mee.
Als je nog niet lezen kunt; vraag dan maar aan je vader of aan je moeder als hij of zij de
vragen voor wil lezen. Misschien heb jij wel een grote broer of zus, die wil je vast wel
helpen. Zo kun je goed luisteren naar de preek en zelf meedenken.

Centrale tekst
bij de preek

Vandaag vertelt de dominee over een jonge vrouw die moet kiezen. Dat moet jij ook wel eens hé, dat kan
best lastig zijn. Als je de verkeerde keus maakt, krijg je er spijt van. Luister maar eens naar de dominee;
deze jonge vrouw moet kiezen, het is niet gemakkelijk maar de keus brengt haar bij de ……………………………….

Ruth 1:16
‘Maar Ruth zei: Dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan, bij u vandaan. Want waar u heen gaat,
zal ik ook gaan, en waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God.’
2. Hoe heetten de vrouwen met wie Machlon en Chiljon
trouwden?

1. Wie gingen er uit het land Israël weg naar Moab?
………………………………………………………
………………………………………………………

……………………………………………….
……………………………………………….
3. Wat gebeurde daar met de drie mannen?
……………………………………………….

Kleuren maar!

Vraag?
4. Wat betekent het woordje ‘genade’?
………………………………………………
………………………………………….
………………………………………….
5. Wie ging terug naar Moab? En waarom is dat zo erg?
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………….
6. Lees nog eens het 16e vers. Welke mooie belijdenis spreekt
Ruth uit? Leer die maar uit je hoofd!
.……………………………………………………..
………………………………………………………
………………………………………………………

Vraag?

7.Waarom krijg je nooit spijt van de keus voor de Heere?
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
8. Waarom is Bethlehem zo’n belangrijke plaats in de Bijbel?
……………………………………………………
……………………………………………………
9. Met wie trouwde Ruth later?
……………………………………………..
……………………………………………..
10. Hoe heet het jongetje dat geboren
werd? Wat betekent zijn naam?
……………………………..
……………………………..
……………………………..

Wat doe jij
goed je best!

Dit versje ken je vast wel!

