Welkom
dat je besloten hebt om met ons mee te doen met deze Bijbelstudie! Allereerst willen we je
laten weten dat er voor jou gebeden is! Het is geen toeval dat je meedoet met deze studie.
WE ZIJN BLIJ

Ons gebed voor jou is simpel: dat je dichter naar onze Heer toe zult groeien als je je dag aan dag in
Zijn Woord verdiept! Terwijl je de discipline ontwikkelt om dagelijks in Gods Woord te zijn, is ons
gebed dat je Hem nog meer zult gaan liefhebben als je tijd doorbrengt met het lezen uit de Bijbel.
Voor je iedere dag de aangegeven Bijbeltekst(en) leest, bid dan en vraag God om je te helpen het te
begrijpen. Nodig Hem uit om tot je te spreken door Zijn Woord. Luister dan. Het is Zijn taak om tot
je te spreken en jouw taak om te luisteren en te gehoorzamen.
Neem de tijd om de verzen opnieuw en opnieuw te lezen. In Spreuken wordt ons verteld dat wanneer
je zoekt, je zult vinden. “Zoekt ernaar als was het zilver, en speur ernaar als waren het verborgen
schatten. Dan zul je begrijpen wat het betekent.” (Spreuken 2:4-5)
We zijn zeer verheugd deze verschillende bronnen tot je beschikking te stellen als je deelneemt aan
onze online Bijbelstudie:
--Ruth - Haar Reis van Verlies naar Erfenis Studieboek
--Leesplan
--Wekelijkse Blogberichten (maandag, woensdag en vrijdag)
--Wekelijkse Bijbelteksten om te leren
--Wekelijkse Video’s op Maandag
--Wekelijkse Uitdagingen
--Online Gemeenschap: Facebook, Twitter, Instagram, LoveGodGreatly.com
--Hashtags: #LoveGodGreatly
Ieder van ons hier bij Love God Greatly kan niet wachten tot je begint en we hopen je te zien bij
de eindstreep. Houd vol, volhard, zet door – en geef niet op! Breng tot een goed einde wat je vandaag
begint. We zullen er zijn, iedere stap van de weg, om je aan te moedigen! We gaan er samen voor. Vecht
ervoor om vroeg op te staan, om de stress van de dag van je af te schuiven, om alleen te zijn en tijd door
te brengen in Gods Woord! Laten we zien wat God in petto heeft voor jou deze studie! Reis met ons
mee als we leren om God groots lief te hebben met onze levens!
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Onze Gemeenschap
bestaat uit een prachtige gemeenschap van vrouwen die een verscheidenheid van
technologische platforms gebruikt om elkaar verantwoordelijk te houden in Gods Woord.
LOVE GOD GREATLY

We beginnen met een eenvoudig Bijbelleesplan, maar daar stopt het niet.
Sommigen komen bijeen in huizen en lokale kerken, terwijl anderen online verbinding maken
met vrouwen over de hele wereld. Op welke manier dan ook, we sluiten liefdevol de armen aaneen en
verenigen we voor dit doel…
God groots lief te hebben met onze levens.
In de snel veranderende, technologisch gedreven wereld van tegenwoordig zou het gemakkelijk zijn
om Gods Woord te bestuderen in een geïsoleerde omgeving waarin aanmoediging en ondersteuning
ontbreekt, maar dat is niet de bedoeling hier bij Love God Greatly. God heeft ons geschapen om te
leven in gemeenschap met Hem en met degenen om ons heen.
We hebben elkaar nodig en we leven het leven beter samen.
Zou je, om deze reden, willen overwegen je uit te strekken en deze sessie samen met iemand te
studeren?
We hebben allemaal vrouwen in ons leven die vriendschap en verantwoording nodig hebben
en het verlangen hebben om op een dieper niveau in Gods Woord te duiken. Wees gerust, we zullen
met je mee studeren - leren met jou, juichen voor jou, genieten van fijne gemeenschap en glimlachen
van oor tot oor als we God vrouwen zien verenigen - opzettelijk harten en gedachten verbinden voor
Zijn heerlijkheid.
Het is vrij onwerkelijk - deze gelegenheid die we hebben om niet alleen dichter naar God toe
te groeien door deze studie, maar ook naar elkaar.
Dus hier is de uitdaging: bel je moeder, je zus, je oma, het meisje aan de overkant van de straat of
studievriendin aan de andere kant van het land. Neem een groep meiden van je kerk of werk, of spreek
af in een koffietent met vriendinnen die je altijd al beter wilde leren kennen. Maak gebruik van de
pracht van online contact maken voor inspiratie en verantwoording, en benut kansen om elkaar in
persoon te ontmoeten wanneer dit kan.
Arm in arm en hand in hand, laten we dit doen… samen.

LoveGodGreatly.com
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Hoe werkt Soap
WE ZIJN TROTS OP JOU.

We willen echt dat jij dat weet.
We zijn trots op jou, omdat je je toewijdt om in Gods Woord te zijn… om het elke dag te lezen
en toe te passen in JOUW leven - het mooie leven dat onze Heer JOU gegeven heeft.
Elke sessie bieden we een studiedagboek aan bij de verzen die we lezen. Dit dagboek is ontworpen
om je te helpen interactie te hebben met Gods Woord en je te leren om dieper te graven - je aan te
moedigen te vertragen en echt te reflecteren op wat God tegen je zegt die dag.
Bij Love God Greatly gebruiken we de SOAP-Bijbelstudiemethode. Voordat we beginnen,
willen we graag een moment nemen om deze methode uiteen te zetten en te delen WAAROM we
aanraden het te gebruiken tijdens je stille tijd.

Waarom SOAPen?
Het is één ding om enkel te lezen in de Bijbel. Maar als je er interactie mee hebt, bewust vertraagt om
er ECHT op te reflecteren, dan springen de woorden ineens van de pagina. De SOAP-methode stelt je
in staat dieper in de Bijbel te graven en meer te zien dan wanneer je enkel de verzen zou lezen en daarna
weer gewoon je gang zou gaan. We moedigen je aan om de tijd te nemen om door onze Bijbelstudies
heem te SOAPen en zelf te zien hoeveel meer je dan uit je dagelijkse Bijbellezen haalt. Je zult versteld
staan.

Wat betekent SOAP?
S- De S staat voor Scripture [Bijbelgedeelte]. Schrijf de verzen fysiek uit. Je zult versteld staan over
wat God je zal openbaren, slechts doordat je de tijd neemt om te vertragen en uit te schrijven wat je
aan het lezen bent!
O- De O staat voor Observation [Observatie]. Wat zie je in de verzen die je aan het lezen bent? Wie
is het beoogde publiek? Is er een herhaling van woorden? Welke woorden vallen jou op?
A- De A staat voor Application [Toepassing]. Dit is wanneer Gods Woord persoonlijk wordt. Wat zegt
God vandaag tegen mij? Hoe kan ik dat wat ik net heb gelezen, toepassen in mijn eigen leven? Welke
veranderingen moet ik maken? Is er een actie die ik moet ondernemen?
P- En tenslotte de P die staat voor Prayer [Gebed]. Bid Gods Woord terug naar Hem. Neem tijd om
Hem te danken. Als Hij iets heeft geopenbaard aan jou tijdens deze tijd in Zijn Woord, bid er dan over.
Belijd het als Hij zonde in je leven heeft onthuld. En onthoud dat Hij heel veel van je houdt!

6
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VOORBEELD: Lees: Kolossenzen 1:5-8
S- Uw geloof en uw liefde steunen op de hoop die voor u is weggelegd in de hemel. Daarvan hebt u
het eerst gehoord toen het evangelie, de boodschap van de waarheid, bij u verkondigd werd. In de hele
wereld verbreidt het zich en begint het vrucht te dragen, net als hij u sinds u hoorde van Gods genade
en die onvervalst leerde kennen. Zo hebt u het geleerd van onze dierbare medewerker Epafras, die zich
als een trouw dienaar van Christus voor u inzet. Hij is het ook die ons heeft verteld van uw liefde,
waarvan de Geest de bron is. (GNB)
O--Wanneer je geloof en liefde samenvoegt, krijg je hoop.
--We moeten onthouden dat onze hoop in de hemel is… het moet nog komen.
--Het evangelie is de Boodschap van Waarheid.
--Het evangelie brengt continu vrucht voort en groeit van de eerste tot de laatste dag.
--Er is maar één persoon nodig om een hele gemeenschap te veranderen… Epafras.
A- God gebruikte één man, Epafras, om een hele stad te veranderen! Ik werd eraan herinnerd dat we
simpelweg geroepen zijn om anderen over Christus te vertellen - het is Gods werk om het evangelie
te verspreiden, om het te laten groeien en vrucht te laten dragen. Ik had het gevoel dat de verzen van
vandaag bijna rechtstreeks tegen LGG werden gesproken… “In de hele wereld verbreidt dit evangelie zich
en begint het vrucht te dragen, net als bij u sinds u hoorde van Gods genade en die onvervalst leerde kennen.”
Het is zo leuk wanneer Gods Woord zo levend wordt en ons bemoedigt in onze huidige situatie!
Mijn vurige verlangen is dat alle vrouwen die betrokken zijn bij deze Bijbelstudie Gods genade zullen
begrijpen en dorstig zullen zijn naar Zijn Woord. Bewogen door dit citaat uit mijn Bijbeltoelichting:
“Gods Woord is niet slechts voor onze informatie, het is voor onze transformatie.”
P- Lieve Heer, help me alstublieft om een “Epafras” te zijn - om anderen te vertellen over U en dan de
uitwerking daarvan in Uw liefdevolle handen te leggen. Help me te begrijpen en toe te passen in mijn
leven wat ik vandaag heb gelezen, waardoor ik iedere dag meer en meer als U wordt. Help me om een
leven te leven dat vruchten van geloof en liefde voortbrengt… met mijn hoop verankerd in de hemel,
niet hier op aarde. Help me te onthouden dat het BESTE nog moet komen!

__________
Onthoud, de belangrijkste ingrediënten van de SOAP-methode zijn JOUW interactie met Gods
Woord en de TOEPASSING van Zijn Woord in JOUW leven.
“Gelukkig is de mens die vreugde vindt in de woorden van de Heer, ze steeds weer overdenkt,
overdag en ’s nachts. Hij is als een boom aan het water, een boom die altijd vrucht draagt
als het de tijd ervoor is, en waarvan nooit de bladeren verdorren. Zo’n mens zal slagen, wat
hij ook doet.” ~ Psalm 1:2-3
LoveGodGreatly.com
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Soap Leesplan
WEEK 1
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Reactiedag

Lees: Ruth 1:1-3; Leviticus 26:1-4,18-20
Lees: Ruth 1:4-5; Genesis 19:30
Lees: Ruth 1:6-14
Lees: Ruth 1:15-18; Spreuken 31:25
Lees: Ruth 1:19-22; 1 Petrus 4:19; Psalm 34:20

Soap: Ruth 1:1-3
Soap: Ruth 1:4-5
Soap: Ruth 1:8
Soap: Ruth 1:16,17
Soap: Ruth 1:19-21

WEEK 2
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Reactiedag

Lees: Ruth 2:1-3; Spreuken 20:24
Lees: Ruth 2:4-7; Leviticus 19:9-10
Lees: Ruth 2:8-13; Psalm 57:2
Lees: Ruth 2:14-17; Psalm 34:11
Lees: Ruth 2:18-23; Psalm 119:68

Soap: Ruth 2:3
Soap: Ruth 2:7
Soap: Ruth 2:11-12
Soap: Ruth 2:17
Soap: Ruth 2:20

WEEK 3
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Reactiedag

Lees: Ruth 3:1-5
Lees: Ruth 3:6-9
Lees: Ruth 3:10-11; Spreuken 31:31
Lees: Ruth 3:12-13
Lees: Ruth 3:14-18; 1 Tessalonicenzen 4:3-4

Soap: Ruth 3:3-4
Soap: Ruth 3:8-9
Soap: Ruth 3:11
Soap: Ruth 3:12-13
Soap: Ruth 3:14-15

WEEK 4
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Reactiedag
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Lees: Ruth 4:1-6
Lees: Ruth 4:7-10
Lees: Ruth 4:11-12; Genesis 29:31; Gen. 30:22
Lees: Ruth 4:13-16, Psalm 30:12
Lees: Ruth 4:17-22; Mattheüs 1:1,21

LoveGodGreatly.com

Soap: Ruth 4:5-6
Soap: Ruth 4:9-10
Soap: Ruth 4:11-12
Soap: Ruth 4:14-15, Psalm 30:12
Soap: Ruth 4:17; Mattheüs 1:21

Doelen
dat het belangrijk is om doelen uit te schrijven voor iedere Bijbelstudie. Neem nu wat
tijd en schrijf drie doelen op waarop je je wilt focussen deze sessie als we opstaan iedere dag en ons
verdiepen in Gods Woord. Vergeet je doelen niet en lees ze nog eens terug in de komende vier weken
om te zorgen dat je gefocust blijft. JE KUNT HET!!!
WE GELOVEN

Mijn doelen voor deze sessie zijn:
1.

2.

3.

Handtekening: ___________________________________________________________
Datum: ______________________

LoveGodGreatly.com
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Introductie
WE ZIJN ZO enthousiast

dat je het boek Ruth met ons gaat bestuderen!

Het verhaal van Ruth speelt zich af tijdens de periode van de Richteren, en als we beginnen met
lezen voltrekt zich allereerst een tragedie. Naomi, die eerst al haar echtgenoot verloor, rouwt nu om
het verlies van haar beide zonen.
Als Naomi de moeilijke beslissing neemt om het huis waar zij met haar man en kinderen heeft
geleefd en waar zij hen heeft liefgehad te verlaten om terug te gaan naar het land waar ze is opgegroeid,
beslist Orpa, haar schoondochter, terug te keren naar haar familie in Moab. Nog meer verlies.
Maar dan ontmoeten we Ruth. Ruth is ook een Moabitische vrouw, maar het is duidelijk dat zij de
enige ware God ook erkend heeft als haar God (Ruth 1:16). Met deze liefde voor de Heer komt liefde
en trouw aan Naomi, wat maakt dat zij haar leven aan haar toewijdt. Deze twee weduwen reizen samen
verder naar de geboorteplaats van Naomi, Bethlehem.
Hoewel Ruth een verhaal is van verlies en hartzeer, zien we ook dat rouw verandert in een
vreugdedans. We zien vrouwen die eerst alleen en behoeftig waren, liefde vinden en acceptatie. We
zullen thema’s als loyaliteit, vriendelijkheid, moed, acceptatie, liefde en verlossing ontdekken in dit
verhaal. Maar uiteindelijk is Ruth een boek over de voorzienigheid van God. Terwijl deze twee
vrouwen met intens verdriet en angst voor het onbekende naar Bethlehem reisden, realiseerden ze zich
niet dat God hen leidde naar een plek van hoop en herstel.
In het boek Ruth zien we Romeinen 8:28 tot leven komen:

En wij weten dat voor hen die God liefhebben,
alle dingen meewerken ten goede,
voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.
In Ruth zien we dat God gewone mensen door moeilijke momenten laat gaan en zo Zijn
glorie manifesteert en hen uiteindelijk het goede brengt. We moeten de ogenschijnlijk kleine
gebeurtenissen in ons leven nooit onderschatten. Of het nu gaat om het zorgen voor familie, trouwen,
werken, vriendelijk zijn voor je buren of het opvoeden van kinderen… alles gebruikt God ten goede
voor hen die Hem liefhebben tot Zijn eer en voor de verlossing van anderen.
Geen enkele gebeurtenis en geen enkele persoon is onbelangrijk in het plan van God. Deze studie
zal ons met hoop vervullen als we zien dat elke gebeurtenis en elke persoon gebruikt wordt door
God, en in Zijn soevereiniteit geplaatst wordt in een prachtig kleed, Het laatste stukje daarvan zal de
terugkeer van Christus zelf zijn.
Kijkend naar Jezus,

Jen
10
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Week 1
Week 1 Uitdaging (Opmerking: Je kunt dit vinden in ons blogbericht op maandag):

Gebedsfocus voor deze week: Je Familie

Gebed

Lofprijs

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

12
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Waar u gaat, zal ik gaan,
waar u slaapt, zal ik slapen; uw volk is
mijn volk en uw God is mijn God.
RUTH 1:16 (NBV)

Schriftgedeelte voor Week 1
MAANDAG

achter, zonder haar twee zonen en zonder
haar man.

RUTH 1:1-3
In de dagen dat de richters leiding gaven aan
het volk, gebeurde het dat er hongersnood
was in het land. Daarom ging een man
uit Bethlehem in Juda op weg om als
vreemdeling in de vlakten van Moab te
verblijven, hij, zijn vrouw en zijn twee zonen.
2
De naam van de man was Elimelech, de
naam van zijn vrouw Naomi en de namen
van zijn twee zonen Machlon en Chiljon,
Efrathieten uit Bethlehem in Juda. En zij
kwamen in de vlakten van Moab en bleven
daar. 3 Elimelech, de man van Naomi, stierf,
en zij bleef achter met haar twee zonen.

LEVITICUS 26:1-4
U mag voor uzelf geen afgoden maken,
u mag voor uzelf geen beeld of gewijde
steen oprichten en u mag in uw land geen
gebeeldhouwde steen zetten om u daarvoor
neer te buigen, want Ik ben de HEERE,
uw God. 2 Mijn sabbatten moet u in acht
nemen, en voor Mijn heiligdom moet u
eerbied hebben. Ik ben de HEERE. 3 Als
u in Mijn verordeningen wandelt en Mijn
geboden in acht neemt en ze houdt, 4 dan zal
Ik u op zijn tijd regen geven, zodat het land
zijn opbrengst zal geven en de bomen van
het veld hun vruchten zullen geven.
1

DINSDAG
RUTH 1:4-5
Die namen voor zich Moabitische vrouwen.
De naam van de ene was Orpa en de naam
van de andere Ruth. En zij bleven daar
ongeveer tien jaar. 5 En die twee, Machlon en
Chiljon, stierven ook. Zo bleef de vrouw
4

14
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GENESIS 19:30
En Lot vertrok uit Zoar en ging met
zijn twee dochters in het bergland wonen,
want hij was bevreesd om in Zoar te blijven
wonen. Hij woonde in een grot, samen met
zijn twee dochters.
30

WOENSDAG
RUTH 1:6-14
Toen maakte zij zich met haar
schoondochters gereed en keerde terug uit
de vlakten van Moab, want zij had in het
land Moab gehoord dat de HEERE naar
Zijn volk omgezien had door hun brood
te geven. 7 Daarom trok zij weg uit de
plaats waar zij geweest was, en haar twee
schoondochters gingen met haar mee. Toen
zij op weg gegaan waren om terug te keren
naar het land Juda, 8 zei Naomi tegen haar
twee schoondochters: Ga heen, keer terug,
ieder naar het huis van haar moeder. Moge
de HEERE jullie goedertierenheid bewijzen,
zoals jullie die bewezen hebben aan hen
die gestorven zijn, en aan mij. 9 Moge de
HEERE jullie geven dat jullie rust vinden,
ieder in het huis van haar man. Toen zij hen
kuste, begonnen zij luid te huilen. 10 En zij
zeiden tegen haar: Voorzeker, wij keren met
u terug naar uw volk. 11 Maar Naomi zei:
Keer terug, mijn dochters! Waarom zouden
jullie met mij meegaan? Heb ik nog zonen
in mijn lichaam, die jullie tot mannen
zouden kunnen worden? 12 Keer terug, mijn
dochters! Ga heen, want ik ben te oud om
een man te hebben. Al zou ik zeggen: Ik heb
hoop, en al zou ik zelfs in deze nacht een
man hebben, ja zelfs zonen baren, 13 zouden
6
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jullie dan wachten tot zij groot geworden
waren? Zou dat jullie er dan van weerhouden
om een man te hebben? Nee, mijn dochters,
want het is voor mij veel bitterder dan
voor jullie: de hand van de HEERE is
tegen mij uitgestrekt. 14 Toen begonnen zij
opnieuw luid te huilen. En Orpa kuste haar
schoonmoeder, maar Ruth klampte zich aan
haar vast.

weg, maar de HEERE heeft mij leeg laten
terugkeren. Waarom zou u mij Naomi
noemen, nu de HEERE tegen mij getuigd
heeft en de Almachtige mij kwaad gedaan
heeft? 22 Zo keerde Naomi terug, en met haar
Ruth, de Moabitische, haar schoondochter.
Zij keerde uit de vlakten van Moab terug. En
zij kwamen in Bethlehem, aan het begin van
de gersteoogst.

1PETRUS 4:19

DONDERDAG

Daarom, laten ook zij die lijden naar de
wil van God, hun zielen aan Hem, als de
getrouwe Schepper, toevertrouwen in het
doen van het goede.
19

RUTH 1:15-18
Daarom zei zij: Zie, je schoonzuster is
teruggekeerd naar haar volk en naar haar
goden. Keer ook terug, je schoonzuster
achterna. 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. 17 Waar u sterft, zal
ik sterven, en daar zal ik begraven worden.
De HEERE mag zó en nog veel erger doen:
voorzeker, alleen de dood zal scheiding
maken tussen mij en u. 18 Toen zij zag dat zij
zich vast voorgenomen had met haar mee te
gaan, hield zij op tot haar te spreken.
15

PSALM 34:20
20

De rechtvaardige heeft veel ellende,

maar uit dat alles redt de HEERE hem.

SPREUKEN 31:25
25

Kracht en glorie zijn haar kleding,

zij lacht de komende dag toe.

VRIJDAG
RUTH 1:19-22
Zo gingen zij samen verder, tot zij in
Bethlehem kwamen. En het gebeurde, toen
zij Bethlehem binnenkwamen, dat de hele
stad over hen in rep en roer raakte, en de
vrouwen zeiden: Is dit Naomi? 20 Maar zij
zei tegen hen: Noem mij niet Naomi, noem
mij Mara, want de Almachtige heeft mij
grote bitterheid aangedaan. 21 Ík ging vol
19
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Maandag
LEES: Ruth 1:1-3; Leviticus 26:1-4,18-20
SOAP: Ruth 1:1-3

Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op.

Observations- Schrijf 1 of 2 OBSERVATIES uit het Bijbelgedeelte op.
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Maandag
Applications- Schrijf 1 of 2 TOEPASSINGEN uit het Bijbelgedeelte op.

Pray- Schrijf een GEBED op over wat je hebt geleerd uit het Bijbelgedeelte.

- Bezoek onze website vandaag voor het bijbehorende blogbericht! LoveGodGreatly.com
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Dinsdag
LEES: Ruth 1:4-5; Genesis 19:30
SOAP: Ruth 1:4-5

Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op.

Observations- Schrijf 1 of 2 OBSERVATIES uit het Bijbelgedeelte op.
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Dinsdag
Applications- Schrijf 1 of 2 TOEPASSINGEN uit het Bijbelgedeelte op.

Pray- Schrijf een GEBED op over wat je hebt geleerd uit het Bijbelgedeelte.
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Woensdag
LEES: Ruth 1:6-14
SOAP: Ruth 1:8

Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op.

Observations- Schrijf 1 of 2 OBSERVATIES uit het Bijbelgedeelte op.
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Woensdag
Applications- Schrijf 1 of 2 TOEPASSINGEN uit het Bijbelgedeelte op.

Pray- Schrijf een GEBED op over wat je hebt geleerd uit het Bijbelgedeelte.

- Bezoek onze website vandaag voor het bijbehorende blogbericht! LoveGodGreatly.com

Week 1
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Donderdag
LEES: Ruth 1:15-18; Spreuken 31:25
SOAP: Ruth 1:16,17

Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op.

Observations- Schrijf 1 of 2 OBSERVATIES uit het Bijbelgedeelte op.
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Donderdag
Applications- Schrijf 1 of 2 TOEPASSINGEN uit het Bijbelgedeelte op.

Pray- Schrijf een GEBED op over wat je hebt geleerd uit het Bijbelgedeelte.

LoveGodGreatly.com
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Vrijdag
LEES: Ruth 1:19-22; 1 Petrus 4:19; Psalm 34:20
SOAP: Ruth 1:19-21

Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op.

Observations- Schrijf 1 of 2 OBSERVATIES uit het Bijbelgedeelte op.
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Week 1
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Vrijdag
Applications- Schrijf 1 of 2 TOEPASSINGEN uit het Bijbelgedeelte op.

Pray- Schrijf een GEBED op over wat je hebt geleerd uit het Bijbelgedeelte.

- Bezoek onze website vandaag voor het bijbehorende blogbericht! LoveGodGreatly.com

Week 1
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Reflectievragen
1. Waarom denk je dat Orpa terugkeert naar Moab in plaats van Naomi en Ruth te volgen?

2. Waarom veranderde Naomi haar naam in Mara?

3. Waarom zegt Naomi dat God haar “grote bitterheid” heeft aangedaan?

4. Denk je dat Naomi op God vertrouwt of wantrouwt ze Hem juist?

5. Hoe wordt de stad waar ze naar terug keren (Bethlehem) belangrijk in het Bijbelse verhaal?

26
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Mijn Reactie
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Week 2
Week 2 Uitdaging (Opmerking: Je kunt dit vinden in ons blogbericht op maandag):

Gebedsfocus voor deze week: Je Land

Gebed

Lofprijs

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

28
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Moge de HEER je daarvoor rijkelijk
belonen – de HEER, de God van Israël,
onder wiens vleugels je een
toevlucht hebt gezocht.
RUTH 2:12 (NBV)

Schriftgedeelte voor Week 2
MAANDAG

LEVITICUS 19:9-10
Wanneer u nu de oogst van uw land
binnenhaalt, mag u de rand van uw akker
niet helemaal afmaaien, en wat van uw oogst
is blijven liggen, mag u niet oprapen. 10 U
mag ook uw wijngaard niet nalopen en de
afgevallen druiven van uw wijngaard niet
oprapen. U moet ze voor de arme en voor de
vreemdeling achterlaten. Ik ben de HEERE,
uw God.
9

RUTH 2:1-3
Nu had Naomi een bloedverwant van de
kant van haar man, een zeer vermogend
man, uit het geslacht van Elimelech, en zijn
naam was Boaz. 2 Ruth, de Moabitische, zei
tegen Naomi: Laat mij toch naar de akker
gaan en aren rapen achter hem in wiens ogen
ik genade zal vinden. En zij zei tegen haar:
Ga, mijn dochter. 3 Daarop ging zij op weg,
kwam op de akker en raapte aren achter de
maaiers. En het overkwam haar dat zij op een
deel van de akker van Boaz terechtkwam, die
uit het geslacht van Elimelech was.
1

WOENSDAG
RUTH 2:8-13
Toen zei Boaz tegen Ruth: U hebt het
gehoord, nietwaar, mijn dochter? Ga niet
op een andere akker aren rapen. Ook moet
u hier niet weggaan, maar u moet dicht bij
de meisjes blijven die voor mij werken. 9 Uw
ogen moeten op de akker gericht zijn die zij
aan het maaien zijn en u moet achter hen aan
gaan. Heb ik de knechten niet geboden dat
zij u niet aanraken? Als u dorst hebt, mag u
naar de watervaten gaan en drinken van wat
de knechten zullen scheppen. 10 Toen wierp
zij zich met het gezicht ter aarde, boog zich
naar de grond en zei tegen hem: Waarom heb
ik genade gevonden in uw ogen, dat u naar
mij omziet, terwijl ik een buitenlandse ben?
11
Boaz antwoordde en zei tegen haar: Het is
mij allemaal verteld, alles wat u na de dood
van uw man voor uw schoonmoeder gedaan
hebt, en hoe u uw vader en uw moeder en
uw geboorteland hebt verlaten en naar een
volk bent gegaan dat u voorheen niet kende.
12
Moge de HEERE uw daad vergelden,
en moge uw loon volkomen zijn van de
HEERE, de God van Israël, onder Wiens
vleugels u gekomen bent om toevlucht te
nemen. 13 En zij zei: Laat mij genade vinden
in uw ogen, mijn heer, want u hebt mij
8

SPREUKEN 20:24
De voetstappen van een man zijn van de
HEERE,
24

hoe zou dan een mens zijn weg kunnen
begrijpen?

DINSDAG
RUTH 2:4-7
En zie, Boaz kwam uit Bethlehem, en zei
tegen de maaiers: De HEERE zij met u! En
zij zeiden tegen hem: De HEERE zegene
u! 5 Daarop zei Boaz tegen zijn knecht die
over de maaiers aangesteld was: Wie behoort
deze jonge vrouw toe? 6 De knecht die over
de maaiers aangesteld was, antwoordde en
zei: Dat is de Moabitische jonge vrouw die
met Naomi teruggekeerd is uit het land
Moab. 7 Zij zei: Laat mij toch aren rapen
en verzamelen tussen de schoven, achter de
maaiers. Zo is zij gekomen en zij is gebleven
van vanmorgen af tot nu toe. Zij heeft bijna
niet binnen gezeten.
4

30
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getroost en u hebt naar het hart van uw
dienares gesproken, hoewel ik niet ben als
een van uw dienaressen.

PSALM 57:2
Wees mij genadig, o God, wees mij
genadig,
2

want mijn ziel heeft tot U de toevlucht
genomen;
ik neem mijn toevlucht onder de schaduw
van Uw vleugels,
totdat de rampen voorbij zijn gegaan.

DONDERDAG
RUTH 2:14-17
Toen het etenstijd was, zei Boaz tegen
haar: Kom er hier bij en eet van het brood
en doop uw stukje brood in de zure wijn.
Zo zat zij neer naast de maaiers, en hij reikte
haar geroosterd koren aan. En zij at en werd
verzadigd en hield nog over. 15 Toen zij
opstond om weer aren te gaan rapen, gebood
Boaz zijn knechten: Laat haar ook tussen de
schoven rapen en val haar niet lastig. 16 Ja,
laat ook opzettelijk voor haar wat vallen uit
de bundels aren en laat het liggen, zodat zij
het op kan rapen, en bestraf haar niet. 17 Zo
raapte zij aren op de akker tot de avond. En
wat zij geraapt had, klopte ze uit. Het was
ongeveer een efa gerst.
14

overgehouden had, toen ze genoeg gegeten
had, en gaf het haar. 19 Vervolgens zei
haar schoonmoeder tegen haar: Waar heb
je vandaag aren geraapt en waar heb je
gewerkt? Moge hij die naar je omgezien
heeft, gezegend worden. En zij vertelde
haar schoonmoeder bij wie zij gewerkt had
en zei: De naam van de man bij wie ik
vandaag gewerkt heb, is Boaz. 20 Toen zei
Naomi tegen haar schoondochter: Moge hij,
die zijn goedertierenheid niet onthouden
heeft aan de levenden en aan de doden,
gezegend worden door de HEERE. Verder
zei Naomi tegen haar: Die man is nauw aan
ons verwant, hij is een van onze lossers. 21
En Ruth, de Moabitische, zei: Bovendien
heeft hij tegen mij gezegd: U moet dicht bij
mijn knechten blijven, totdat zij met heel
mijn oogst klaar zijn. 22 Naomi zei tegen
haar schoondochter Ruth: Het is goed, mijn
dochter, dat je met de meisjes die voor hem
werken meegaat, zodat ze je op een andere
akker niet lastigvallen. 23 Zo bleef zij dicht bij
de meisjes van Boaz om aren te rapen, tot de
gersteoogst en de tarweoogst voorbij waren.
En zij bleef bij haar schoonmoeder.

PSALM 119:68
68

U bent goed en U doet goed,

leer mij Uw verordeningen.

PSALM 34:11
11

Jonge leeuwen lijden armoede en honger,

maar wie de HEERE zoeken, hebben geen
gebrek aan enig goed.

VRIJDAG
RUTH 2:18-23
En zij pakte het op en kwam in de stad.
Haar schoonmoeder zag wat zij geraapt
had. Ook haalde zij tevoorschijn wat zij
18
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Maandag
LEES: Ruth 2:1-3; Spreuken 20:24
SOAP: Ruth 2:3

Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op.

Observations- Schrijf 1 of 2 OBSERVATIES uit het Bijbelgedeelte op.

32

Week 2
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Maandag
Applications- Schrijf 1 of 2 TOEPASSINGEN uit het Bijbelgedeelte op.

Pray- Schrijf een GEBED op over wat je hebt geleerd uit het Bijbelgedeelte.

- Bezoek onze website vandaag voor het bijbehorende blogbericht! LoveGodGreatly.com
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Dinsdag
LEES: Ruth 2:4-7; Leviticus 19:9-10
SOAP: Ruth 2:7

Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op.

Observations- Schrijf 1 of 2 OBSERVATIES uit het Bijbelgedeelte op.
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Dinsdag
Applications- Schrijf 1 of 2 TOEPASSINGEN uit het Bijbelgedeelte op.

Pray- Schrijf een GEBED op over wat je hebt geleerd uit het Bijbelgedeelte.

LoveGodGreatly.com
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Woensdag
LEES: Ruth 2:8-13; Psalm 57:2
SOAP: Ruth 2:11-12

Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op.

Observations- Schrijf 1 of 2 OBSERVATIES uit het Bijbelgedeelte op.
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Woensdag
Applications- Schrijf 1 of 2 TOEPASSINGEN uit het Bijbelgedeelte op.

Pray- Schrijf een GEBED op over wat je hebt geleerd uit het Bijbelgedeelte.

- Bezoek onze website vandaag voor het bijbehorende blogbericht! LoveGodGreatly.com

Week 2
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Donderdag
LEES: Ruth 2:14-17; Psalm 34:11
SOAP: Ruth 2:17

Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op.

Observations- Schrijf 1 of 2 OBSERVATIES uit het Bijbelgedeelte op.
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Donderdag
Applications- Schrijf 1 of 2 TOEPASSINGEN uit het Bijbelgedeelte op.

Pray- Schrijf een GEBED op over wat je hebt geleerd uit het Bijbelgedeelte.

LoveGodGreatly.com
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Vrijdag
LEES: Ruth 2:18-23; Psalm 119:68
SOAP: Ruth 2:20

Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op.

Observations- Schrijf 1 of 2 OBSERVATIES uit het Bijbelgedeelte op.
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Vrijdag
Applications- Schrijf 1 of 2 TOEPASSINGEN uit het Bijbelgedeelte op.

Pray- Schrijf een GEBED op over wat je hebt geleerd uit het Bijbelgedeelte.

- Bezoek onze website vandaag voor het bijbehorende blogbericht! LoveGodGreatly.com

Week 2

41

Reflectievragen
1. Ruth besluit om aren te gaan lezen op het veld van Boaz. Wat betekent dit en wat leren we hierdoor
over Ruths karakter?

2. Wat vertellen de verzen 8 tot 16 ons over het soort man dat Boaz was?

3. Wat merkt Boaz in vers 11 in het bijzonder op waardoor hij Ruth wil helpen?

4. Naomi noemt Boaz “één van de lossers”. Wat bedoelt ze hiermee?

5. In hoofdstuk 1 zien we Naomi worstelen. Denk je dat vers 20 een verandering in haar perspectief en
houding betekent? Waarom wel of waarom niet?

42
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Mijn Reactie
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Week 3
Week 3 Uitdaging (Opmerking: Je kunt dit vinden in ons blogbericht op maandag):

Gebedsfocus voor deze week: Je Vrienden

Gebed

Lofprijs

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

44
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Moge zij de vruchten plukken van haar werk,
mogen haar daden worden
geprezen in de poorten.
SPREUKEN 31:31 (NBV)

Schriftgedeelte voor Week 3
MAANDAG

WOENSDAG

RUTH 3:1-5

RUTH 3:10-11

En Naomi, haar schoonmoeder, zei tegen
haar: Mijn dochter, zou ik geen plaats van
rust voor je zoeken, waar het je goed zal
gaan? 2 Welnu, is Boaz, bij wiens meisjes je
geweest bent, geen bloedverwant van ons?
Zie, hij gaat vannacht op de dorsvloer gerst
wannen. 3 Was je dan en zalf je en doe je
beste kleren aan en ga naar de dorsvloer,
maar zorg ervoor dat je niet door de man
wordt opgemerkt, voordat hij klaar is met
eten en drinken. 4 En het zal gebeuren als
hij gaat liggen, zorg dan dat je de plaats weet
waar hij ligt. Ga er dan heen, sla de deken
aan zijn voeteneind op en ga liggen. Dan zal
hij je zelf vertellen wat je doen moet. 5 Zij zei
tegen haar: Alles wat u zegt, zal ik doen.
1

Daarop ging zij naar de dorsvloer en deed
overeenkomstig alles wat haar schoonmoeder
haar geboden had. 7 Toen Boaz gegeten
en gedronken had en zijn hart vrolijk was,
kwam hij en ging liggen aan de rand van de
korenhoop. Daarna kwam zij stilletjes, sloeg
de deken aan zijn voeteneind op en ging
liggen. 8 En het gebeurde midden in de nacht
dat de man schrok en om zich heen greep.
En zie, er lag een vrouw aan zijn voeteneind.
9
En hij zei: Wie bent u? En zij zei: Ik ben
Ruth, uw dienares. Spreid uw vleugel over
uw dienares uit, want u bent de losser.

Week 3

31

Geef haar van de vrucht van haar handen

en laten haar werken haar prijzen in de
poorten.

DONDERDAG
Nu dan, het is waar dat ik een losser ben,
maar er is nog een losser, nauwer verwant
dan ik. 13 Overnacht vannacht hier. Als het
morgenochtend gebeurt dat hij u lost, goed,
laat hem lossen. Als hij echter niet genegen
is u te lossen, dan zal ík u lossen, zo waar
de HEERE leeft. Ga nu maar liggen tot de
morgen.
12

RUTH 3:6-9

46

SPREUKEN 31:31

RUTH 3:12-13

DINSDAG
6

En hij zei: Gezegend bent u door de
HEERE, mijn dochter! U hebt met deze
laatste blijk van goedertierenheid van u
de eerste nog overtroffen, doordat u geen
jongemannen nagelopen bent, geen arme en
geen rijke. 11 En nu, mijn dochter, wees niet
bevreesd. Alles wat u gezegd hebt, zal ik voor
u doen, want ieder in de poort van mijn volk
weet dat u een deugdelijke vrouw bent.
10

VRIJDAG
RUTH 3:14-18
Zo lag zij tot de morgen aan zijn
voeteneinde. En zij stond op, voordat men
elkaar kon herkennen, want hij zei: Het
mag niet bekend worden dat er een vrouw
op de dorsvloer gekomen is. 15 Verder zei
hij: Geef de omslagdoek die u draagt, en
houd hem op. En zij hield hem op. En hij
14

LoveGodGreatly.com

mat zes maten gerst af en legde die op haar.
Vervolgens ging hij de stad in. 16 Toen kwam
zij bij haar schoonmoeder, en die zei: Wie
ben je, mijn dochter? En zij vertelde haar
alles wat de man voor haar gedaan had. 17
Verder zei zij: Deze zes maten gerst heeft hij
mij gegeven, want hij zei tegen mij: Kom
niet met lege handen bij uw schoonmoeder.
18
Toen zei Naomi: Ga rustig zitten, mijn
dochter, tot je weet hoe de zaak uit zal vallen,
want die man zal niet rusten, voordat hij
vandaag nog deze zaak tot een einde heeft
gebracht.

1 TESSALONICENZEN 4:3-4
Want dit is de wil van God: uw heiliging,
dat u uzelf onthoudt van de ontucht, 4 en dat
ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in
heiliging en eerbaarheid,
3
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Maandag
LEES: Ruth 3:1-5
SOAP: Ruth 3:3-4

Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op.

Observations- Schrijf 1 of 2 OBSERVATIES uit het Bijbelgedeelte op.
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Maandag
Applications- Schrijf 1 of 2 TOEPASSINGEN uit het Bijbelgedeelte op.

Pray- Schrijf een GEBED op over wat je hebt geleerd uit het Bijbelgedeelte.

- Bezoek onze website vandaag voor het bijbehorende blogbericht! LoveGodGreatly.com
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Dinsdag
LEES: Ruth 3:6-9
SOAP: Ruth 3:8-9

Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op.

Observations- Schrijf 1 of 2 OBSERVATIES uit het Bijbelgedeelte op.
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Dinsdag
Applications- Schrijf 1 of 2 TOEPASSINGEN uit het Bijbelgedeelte op.

Pray- Schrijf een GEBED op over wat je hebt geleerd uit het Bijbelgedeelte.

LoveGodGreatly.com

Week 3

51

Woensdag
LEES: Ruth 3:10-11; Spreuken 31:31
SOAP: Ruth 3:11

Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op.

Observations- Schrijf 1 of 2 OBSERVATIES uit het Bijbelgedeelte op.
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Woensdag
Applications- Schrijf 1 of 2 TOEPASSINGEN uit het Bijbelgedeelte op.

Pray- Schrijf een GEBED op over wat je hebt geleerd uit het Bijbelgedeelte.

- Bezoek onze website vandaag voor het bijbehorende blogbericht! LoveGodGreatly.com
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Donderdag
LEES: Ruth 3:12-13
SOAP: Ruth 3:12-13

Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op.

Observations- Schrijf 1 of 2 OBSERVATIES uit het Bijbelgedeelte op.
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Donderdag
Applications- Schrijf 1 of 2 TOEPASSINGEN uit het Bijbelgedeelte op.

Pray- Schrijf een GEBED op over wat je hebt geleerd uit het Bijbelgedeelte.
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Vrijdag
LEES: Ruth 3:14-18; 1 Tessalonicenzen 4:3-4
SOAP: Ruth 3:14-15

Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op.

Observations- Schrijf 1 of 2 OBSERVATIES uit het Bijbelgedeelte op.
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Vrijdag
Applications- Schrijf 1 of 2 TOEPASSINGEN uit het Bijbelgedeelte op.

Pray- Schrijf een GEBED op over wat je hebt geleerd uit het Bijbelgedeelte.

- Bezoek onze website vandaag voor het bijbehorende blogbericht! LoveGodGreatly.com
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Reflectievragen
1. In vers 1 tot 4 geeft Naomi Ruth wat vreemde instructies. Wat moet Ruth doen en wat is het doel
van haar acties?

2. Wat is de reactie van Boaz op het verzoek van Ruth?

3. Voor sommigen lijkt het misschien alsof de interactie tussen Ruth en Boaz ongepast is. Hoe zou jij
uitleggen wat er is gebeurd?

4. Waarom wilde Boaz eerst overleggen met de andere verwante losser?

5. Waarom liet Boaz Ruth blijven tot de ochtend?
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Mijn Reactie
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Week 4
Week 4 Uitdaging (Opmerking: Je kunt dit vinden in ons blogbericht op maandag):

Gebedsfocus voor deze week: Je Kerk

Gebed

Lofprijs

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag
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U hebt mijn klacht veranderd in een dans,
mijn rouwkleed weggenomen,
mij in vreugde gehuld.
PSALM 30:12 (NBV)

Schriftgedeelte voor Week 4
MAANDAG
RUTH 4:1-6
Intussen ging Boaz naar de poort en ging
daar zitten. En zie, de losser over wie Boaz
gesproken had, kwam voorbij. Toen zei hij:
Kom eens hier en ga hier zitten, u daar,
hoe u ook heet. En hij kwam daarheen en
ging zitten. 2 En hij haalde tien mannen
uit de oudsten van de stad, en zei: Gaat u
hier zitten. En zij gingen zitten. 3 Toen zei
hij tegen de losser: Het stuk land dat van
onze broeder Elimelech was, heeft Naomi,
die uit het land Moab teruggekomen is,
verkocht. 4 En ík heb gezegd: Ik zal het u
ter ore doen komen door te zeggen: Koop
het, in aanwezigheid van de inwoners en in
aanwezigheid van de oudsten van mijn volk.
Als u het wilt lossen, los het. En als u het niet
wilt lossen, vertel het mij dan, zodat ik het
weet. Want er is niemand om het te lossen,
behalve u, en ik na u. Toen zei hij: Ik zal het
lossen. 5 Maar Boaz zei: Op de dag dat u het
land van de hand van Naomi koopt, koopt u
het ook van Ruth, de Moabitische, de vrouw
van de gestorvene, om de naam van de
gestorvene over zijn erfelijk bezit in stand te
houden. 6 Toen zei de losser: Ik kan het voor
mij niet lossen, anders zou ik mijn erfelijk
bezit te gronde richten. Neemt ú voor uw
rekening wat ik zou moeten lossen, want ik
kan het niet lossen.
1

Nu was het vroeger in Israël bij lossing
en bij ruil de gewoonte om de hele zaak
te bevestigen: iemand trok zijn schoen uit
en gaf die aan zijn naaste; en dit diende als
bewijs in Israël. 8 Dus zei de losser tegen
Week 4

RUTH 4:11-12
En heel het volk dat in de poort was en de
oudsten zeiden: Wij zijn getuigen. Moge de
HEERE deze vrouw, die in uw huis komt,
maken als Rachel en Lea, die beiden het huis
van Israël gebouwd hebben. Doe krachtige
daden in Efratha en maak uw naam beroemd
in Bethlehem. 12 En moge uw huis worden
als het huis van Perez, die Tamar aan Juda
baarde, door het nageslacht dat de HEERE u
uit deze jonge vrouw geven zal.
11

Toen de HEERE zag dat Lea minder
geliefd was, opende Hij haar baarmoeder;
Rachel daarentegen was onvruchtbaar.
31

RUTH 4:7-10

62

WOENSDAG

GENESIS 29:31

DINSDAG
7

Boaz: Koopt u het voor uzelf. En hij trok
zijn schoen uit. 9 Toen zei Boaz tegen de
oudsten en heel het volk: U bent vandaag
getuigen dat ik van de hand van Naomi alles
gekocht heb wat van Elimelech geweest is,
en alles wat van Chiljon en Machlon geweest
is. 10 Daarbij neem ik voor mijzelf Ruth, de
Moabitische, de vrouw van Machlon, tot
vrouw om de naam van de gestorvene over
zijn erfelijk bezit in stand te houden, opdat
de naam van de gestorvene niet zal worden
uitgewist onder zijn broeders en in de
poort van zijn woonplaats. U bent vandaag
getuigen.

GENESIS 30:22
God dacht ook aan Rachel en God verhoorde
haar. Hij opende haar baarmoeder

LoveGodGreatly.com

DONDERDAG

MATTHEÜS 1:21
en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem
de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk
zalig maken van hun zonden.
21

RUTH 4:13-16
Zo nam Boaz Ruth en zij werd hem tot
vrouw, en hij kwam bij haar. En de HEERE
gaf haar dat zij zwanger werd en een zoon
baarde. 14 Toen zeiden de vrouwen tegen
Naomi: Geloofd zij de HEERE, Die niet
heeft nagelaten om u vandaag een losser te
geven. Moge zijn naam beroemd worden
in Israël! 15 Hij zal er voor u zijn om u
te verkwikken en u in uw ouderdom te
onderhouden. Want uw schoondochter, die
u liefheeft, heeft hem gebaard, zij die beter
voor u is dan zeven zonen. 16 En Naomi nam
het kind en zette het op haar schoot. En zij
werd zijn verzorgster.
13

PSALM 30:12
U hebt voor mij mijn rouwklacht
veranderd in een reidans,
12

U hebt mijn rouwgewaad losgemaakt
en mij met blijdschap omgord.

VRIJDAG
RUTH 4:17-22
En de buurvrouwen gaven hem een naam.
Zij zeiden: Bij Naomi is een zoon geboren.
En zij gaven hem de naam Obed. Hij is de
vader van Isaï, de vader van David. 18 Dit
nu zijn de afstammelingen van Perez: Perez
verwekte Hezron, 19 Hezron verwekte Ram,
Ram verwekte Amminadab, 20 Amminadab
verwekte Nahesson, Nahesson verwekte
Salma, 21 Salmon verwekte Boaz, Boaz
verwekte Obed, 22 Obed verwekte Isaï, en
Isaï verwekte David.
17

MATTHEÜS 1:1
Het geslachtsregister van Jezus Christus, de
Zoon van David, de Zoon van Abraham.
1
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Maandag
LEES: Ruth 4:1-6
SOAP: Ruth 4:5-6

Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op.

Observations- Schrijf 1 of 2 OBSERVATIES uit het Bijbelgedeelte op.

64

Week 4

LoveGodGreatly.com

Maandag
Applications- Schrijf 1 of 2 TOEPASSINGEN uit het Bijbelgedeelte op.

Pray- Schrijf een GEBED op over wat je hebt geleerd uit het Bijbelgedeelte.

- Bezoek onze website vandaag voor het bijbehorende blogbericht! LoveGodGreatly.com
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Dinsdag
LEES: Ruth 4:7-10
SOAP: Ruth 4:9-10

Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op.

Observations- Schrijf 1 of 2 OBSERVATIES uit het Bijbelgedeelte op.
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Dinsdag
Applications- Schrijf 1 of 2 TOEPASSINGEN uit het Bijbelgedeelte op.

Pray- Schrijf een GEBED op over wat je hebt geleerd uit het Bijbelgedeelte.
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Woensdag
LEES: Ruth 4:11-12; Genesis 29:31; Gen. 30:22
SOAP: Ruth 4:11-12

Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op.

Observations- Schrijf 1 of 2 OBSERVATIES uit het Bijbelgedeelte op.
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Woensdag
Applications- Schrijf 1 of 2 TOEPASSINGEN uit het Bijbelgedeelte op.

Pray- Schrijf een GEBED op over wat je hebt geleerd uit het Bijbelgedeelte.

- Bezoek onze website vandaag voor het bijbehorende blogbericht! LoveGodGreatly.com
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Donderdag
LEES: Ruth 4:13-16, Psalm 30:12
SOAP: Ruth 4:14-15, Psalm 30:12

Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op.

Observations- Schrijf 1 of 2 OBSERVATIES uit het Bijbelgedeelte op.
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Donderdag
Applications- Schrijf 1 of 2 TOEPASSINGEN uit het Bijbelgedeelte op.

Pray- Schrijf een GEBED op over wat je hebt geleerd uit het Bijbelgedeelte.

LoveGodGreatly.com

Week 4

71

Vrijdag
LEES: Ruth 4:17-22; Mattheüs 1:1,21
SOAP: Ruth 4:17; Mattheüs 1:21

Scripture- Schrijf het BIJBELGEDEELTE voor vandaag op.

Observations- Schrijf 1 of 2 OBSERVATIES uit het Bijbelgedeelte op.
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Vrijdag
Applications- Schrijf 1 of 2 TOEPASSINGEN uit het Bijbelgedeelte op.

Pray- Schrijf een GEBED op over wat je hebt geleerd uit het Bijbelgedeelte.

- Bezoek onze website vandaag voor het bijbehorende blogbericht! LoveGodGreatly.com
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Reflectievragen
1. Waarom sloeg de man die eerste in lijn was als verwante losser het aanbod af?

2. Welke rol speelde Obed in de Bijbelse geslachtsregister?

3. Hoe is het verhaal van Ruth een afbeelding van Christus en Zijn Gemeente?

4. Wat leren we over God in het boek Ruth?

5. Welke bemoedigingen kan je vinden in dit boek?
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Ken deze waarheden uit Gods Woord…
God houdt van jou.
Zelfs wanneer je je onwaardig voelt en alsof de hele wereld tegen je is, houdt God van jou – ja, jou – en
Hij heeft jou voor een geweldig doel geschapen.
Gods Woord zegt: “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven
heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Johannes 3:16).

Onze zonden scheiden ons van God.
We zijn allemaal zondaren van nature en door keuze, en daardoor zijn wij gescheiden van God, die
heilig is.
Gods Woord zegt: “Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God.”
(Romeinen 3:23).

Jezus stierf zodat jij kon leven.
De consequentie van zonde is de dood, maar daar hoeft je verhaal niet te eindigen! Gods gratis geschenk
van redding is beschikbaar voor ons, omdat Jezus de straf droeg voor onze zonden toen Hij stierf aan
het kruis.
Gods Woord zegt: “Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God
is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.” (Romeinen 6:23); “God echter bevestigt
Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.”
(Romeinen 5:8).

Jezus leeft!
De dood kon Hem niet vasthouden en drie dagen nadat Zijn lichaam in het graf werd gelegd, is Jezus
weer opgestaan om daardoor zonde en dood voor altijd te verslaan! Hij woont nu in de hemel en is een
plaats aan het bereiden in de eeuwigheid voor iedereen die in Hem gelooft.
Gods Woord zegt: “In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik
het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan
ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u
zult zijn waar Ik ben.” (Johannes 14:2-3).

Ja, je kunt WETEN dat je vergeven bent.
Accepteer Jezus als de enige weg tot redding…
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Het accepteren van Jezus als jouw Redder gaat niet over wat jij kunt doen, maar meer over geloof
hebben in wat Jezus al gedaan heeft. Het vergt het erkennen dat je een zondaar bent, geloven dat Jezus
stierf voor je zonden en vergeving te vragen door je volledige vertrouwen te plaatsen in Jezus’ werk aan
het kruis in jouw plaats.
Gods Woord zegt: “Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God
Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot
gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid.” (Romeinen 10:9-10).
Hoe ziet dit er praktisch uit? Met een oprecht hart kun je een eenvoudig gebed zoals dit bidden:

God,
Ik weet dat ik een zondaar ben.
Ik wil geen dag meer leven zonder de liefde
en vergeving te omarmen die U voor mij heeft.
Ik vraag om Uw vergeving.
Ik geloof dat U bent gestorven voor mijn zonden
en bent opgestaan uit de dood.
Ik geef alles wat ik ben aan U over
en vraag U om Heer te zijn in mijn leven.
Help me om me van mijn zonden af te keren en U te volgen.
Leer mij wat het betekent om in vrijheid te wandelen als ik onder Uw genade leef en help me te groeien in Uw
wegen terwijl ik zoek om U meer te kennen.
Amen.
Als je zojuist dit gebed hebt gebeden (of iets dergelijks in je eigen woorden), wil je dan een e-mail
sturen naar info@lovegodgreatly.com? We willen je graag op weg helpen op deze opwindende reis als
kind van God!
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