
Bijbelstudie Ruth 2:20 “De mooiste dag van je leven” 
Pinksteren 

 

Lees Ruth 2:1-23 en Handelingen 2:1-4 volgens ‘de Zweedse  

methode’ 

Zet met een pen of potlood een ? wanneer je een zin/opmerking/vers niet begrijpt.  

Een ! als bij dat gedeelte een lichtje gaat branden (nu begrijp ik het! of: dit is een nieuw 

inzicht voor mij!).  

En plaats een ! wanneer dat gedeelte je raakt. 

Noteer dit en vertel elkaar wat je niet begrepen hebt ?, wat je nu juist opgevallen is ! en wat je 

geraakt heeft !. Wat leert deze bespreking jou? 

 

 

Stellingen/vragen om met elkaar te bespreken  

 

• Wat is voor jou “de mooiste dag” van het kerkelijk jaar? 

• Welk gevoel heb je bij al die bijzondere gebeurtenissen op de 1e Pinksterdag in 

Jeruzalem (Handelingen 2)? 

• Het boek Ruth beschrijft het ‘gewone’ leven, in een ‘gewoon’ dorp. Het zit in dat 

leven nogal tegen. Naomi is verbitterd en heeft geen zin meer om op te staan. 

Wat herken jij hiervan? 

• In welk opzicht is het boek Ruth een Pinksterverhaal?  

Wat zie je hier van het werk van de Geest? 

• Wie nemen er nu beslissingen in het leven? God of de mens? Wat is de rol van het 

‘toeval’, de rol van jezelf en de rol van de Geest? 

• Wat kan je zelf vertellen van Gods leiding in jouw leven? 

• Lees Jozua 2. Boaz is de zoon van de hoer Rachab. In hoeverre zou dit een rol 

gespeeld hebben bij zijn hulp aan Ruth en Naomi? Wat denk je? 

• Stelling: juist een christen, wie kent er niet beter de diepte van het lijden dan wie de 

lijdende volgt?, kan in deze wereld van corona zegen uitspreken over mensen die geen 

zin meer hebben op om te staan? Zwakken, armen, zieken en buitenlanders? 

• Stelling: de gaven van de Geest zijn in deze tijd de werken van barmhartigheid. 
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