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Ruth, een vreemdelinge die belangrijk werd 
 
 
Ruth, een klein Bijbelboek dat een heel boeiend verhaal vertelt 
over een Moabitische vrouw die voor het volk Israël van 
belang wordt. Welk belang is dat en hoe komt dat? Komt het 
vooral door haar schoonmoeder Naömi of ook door haar zelf? 
En wat is dan het verband met het joodse Wekenfeest? Heel 
interessante vragen om met elkaar over te ‘lernen’. Dat wil 
zeggen dat we gaan zoeken naar mogelijke antwoorden op 
deze en andere vragen die de tekst en het verhaal bij ons 
oproepen. Daarbij houden we in het oog dat er altijd meerdere 
mogelijkheden zijn om de vragen te beantwoorden. Dat geeft 
ruimte en doet de tekst meer recht. Maar bovenal proberen we 
het verhaal zo te verdiepen dat het van betekenis wordt voor 
onze eigen levensweg. Van harte welkom bij deze zoektocht! 
 
Drie leerhuis-avonden gaan we op weg naar Pinksteren, het 
feest dat zo nauw verbonden is met het joodse Wekenfeest, 
dat zeven weken na Pasen/Pesach gevierd wordt. Op dat 
Wekenfeest wordt het boek of liever de feestrol Ruth gelezen. 
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Wat is een leerhuis?  
 
 
Er zijn verschillende soorten leerhuizen. De term leerhuis komt 
uit het jodendom. In dit leerhuis wordt gewerkt met en vanuit 
de joodse traditie door te ‘lernen’. Aan de hand van een 
Bijbelverhaal, een tekstregel hieruit of soms een enkel woord, 
vragen we ons af wat dit verhaal, deze regel, dit woord 
betekenen voor ons, wat de consequenties ervan zouden 
kunnen zijn voor het dagelijks leven en handelen. Diverse 
vertalingen worden naast elkaar gelegd, er wordt uitgelegd en 
toegelicht. Er wordt geluisterd, gepraat en er worden vragen 
gesteld. We hebben daarbij respect voor de tekst, voor de 
joodse en christelijke traditie en - heel belangrijk - voor elkaar.  
 
 

Over de docente: Afke Maas-Smilde  
 
 
Afke Maas-Smilde is als theoloog 
afgestudeerd in de judaïca, doopsgezind 
predikante, een ervaren leerhuisdocente 
en gespecialiseerd in joodse en christelijke 
bijbeluitleg.  
Ze is een leerling van Dodo van Uden.  
 
 

Aanmelden 
 
 
Belangstelling? Iedereen - ook van buiten de Doopsgezinde 
Gemeente - is welkom. 
Meld je aan via ks@dgdenhaag.nl.   
Of telefonisch 070-3605711 bij het kerkelijk bureau op 
werkdagen 9.00 - 12.00 uur 
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