Dankdag in het gezin
Dankdag is niet zomaar een vrije dag om twee of drie keer naar de
kerk te kunnen. Het is belangrijk dat Dankdag de hele dag doortrekt.
Hoe kun je dat in het gezin proberen? Een aantal tips.
Bij het ontbijt
- Praat erover dat het vandaag Dankdag is. Wat is Dankdag? Waarom is het
Dankdag? (Op Dankdag denken we eraan wat de Heere ons de achterliggende tijd
allemaal gegeven heeft en danken we Hem daarvoor).
- Wat is danken? Maak dat duidelijk aan de kinderen door Lukas 17:12-18 te lezen
en daarna onderstaand dagboekstukje:
Dankdag
Wat is de Heere goed voor je geweest. Je kon naar school. Je had eten en drinken.
Er zijn mensen die van je houden en voor je zorgen. Je hebt kleren om aan te doen,
een bed om in te slapen en een huis om in te wonen. Je hoort elke dag uit de Bijbel
vertellen en lezen. Je mag elke zondag Gods Woord horen in de kerk. Al deze
dingen hebben wij niet verdiend. Toch zorgt de Heere goed voor ons. Daar moeten
we Hem elke dag voor danken. Eén dag in het jaar is er een bijzondere dag om Hem
daarvoor te danken: Dankdag.
Wat is danken? In danken zit het woord bedanken. Dat ken je wel: iemand bedanken
voor wat je krijgt. Maar danken is meer. Danken is de Heere de eer geven voor alle
dingen die Hij jou geeft. Danken is God loven en prijzen, omdat Hij zo goed is voor
zondige mensen, die niets verdiend hebben.
Kijk, daar lopen tien zieke mannen. Ze zijn melaats. Geen dokter kan hen helpen. Ze
zullen sterven aan hun ziekte. Als ze de Heere Jezus in de verte zien, roepen ze:
Jezus, Meester, ontferm U over ons! Ze bedoelen: helpt ons, maak ons beter. Zou de
Heere Jezus bij die mannen willen komen? Ja hoor, Zijn hart is vol liefde voor zieke
mensen. Hij zegt: Ga naar de priester en laat je lichaam aan hem zien. Dat doen de
tien mannen. Ze letten goed op hun zweren. En dan opeens… hun zweren zijn weg.
Blij lopen ze verder. Behalve één man. Is hij niet beter? Jawel, maar hij wil terug.
Terug naar de Heere Jezus om Hem te danken. Hij knielt voor Hem neer. Hij dankt
Hem met heel zijn hart. Hij geeft de Heere de eer voor wat Hij heeft gedaan.
Tien mannen zijn beter gemaakt. Maar één man dankt ervoor. En jij?
Om over te praten:
Wat krijg jij allemaal van de Heere?
Wat is danken?
Wat doet de Heere Jezus bij de zieken mannen?
Wat doen de negen? Wat doet één man?
Waarvoor wil jij de Heere vandaag danken?
Bron: Bidt tot Mij

Na de kerkdienst
- Praat over de preek na:
- Waarom preekte de dominee over deze tekst? Wat heeft de tekst van de
preek met Dankdag te maken?
- Waarvoor heeft de dominee in het gebed in de kerk gedankt?
- Laat de kinderen de preek verwerken. Bijvoorbeeld door:
- een tekening of puzzel te maken bij de preek
- een kleurplaat in te kleuren die aansluit bij de preek
- de Bijbeltekst mooi uit te schrijven.

Bij het middageten
- Vraag de kinderen of ze weten waarom we op Dankdag naar de kerk gaan. Vraag
ook of ze weten of er in de tijd van de Bijbel ook een soort Dankdag was.
- Vertel dat je over de Dankdag in het Oude Testament gaat lezen.
- Lees Deuteronomium 16:13-17 en bespreek dit gedeelte aan de hand van de
volgende vragen:
1. Wanneer werd het Loofhuttenfeest gehouden (vers 13b)? Zeg het in je eigen
woorden en vergelijk dit met de tijd van onze Dankdag. (De Israëlieten vierden dit net
als wij de Dankdag in de tijd dat alles van het land was gehaald en alle vruchten van
de bomen geplukt waren)
2. Wie vierden het Loofhuttenfeest (vers 14)? Waarom heb je vandaag dus vrij van
school? (Het Loofhuttenfeest en de Dankdag is niet alleen voor grote mensen, maar
ook voor kinderen)
3. Waar dachten de Israëlieten aan op het Loofhuttenfeest (vers 15b)? Wat betekent
dat voor ons? (Dat wij net als zij denken aan alle zegeningen die de Heere gegeven
heeft: Hij heeft je geholpen op school, mama en papa thuis en op het werk, Hij heeft
eten gegeven en alles wat je nodig had en Hij zorgde dat er geld was om die dingen
te kopen)
4. Waar gaan de Israëlieten heen om de Heere op het Loofhuttenfeest te danken
(vers 16)? Waar danken wij de Heere? (De Israëlieten gaan naar de tabernakel (later
de tempel) om daar de Heere te danken. Dat was toen het huis van God. Wij gaan
naar de kerk. Dat is nu het huis van God)
5. Wat nemen ze mee naar de tabernakel (vers 17)? Wat nemen wij mee naar de
kerk? (De Israëlieten nemen van de vruchten van het land of van de bomen mee om
te offeren voor de Heere en te geven aan de priesters. Wij nemen geen eten of
andere spullen mee naar de kerk, maar geld. We noemen dat ‘dankdaggaven’)
6. Is het genoeg om vruchten mee te nemen naar de tabernakel of geld naar de kerk
(Matthéüs 3:8)? (Nee, de Heere kijkt naar ons hart. Hij wil vruchten van geloof en
bekering in ons leven zien).
7. Praat met oudere kinderen over dit laatste door; nu of op een ander moment. Wat
voor vruchten zijn dat (zie avondeten)?
Ds. C. Neele in een artikel in de GezinsGids: „Tijdens het Loofhuttenfeest wordt teruggedacht
aan de overvloedige weldaden die de Heere heeft gegeven. Denken wij zo ook terug aan
Gods goede hand? Wat is het groot als we niet alleen mogen spreken over tijdelijke weldaden,
maar ook over geestelijke weldaden. De hemelse Landman zoekt naar vrucht (Lukas 13). De
bladeren van onze levensboom zien er misschien prachtig uit. Maar de Landman zoekt niet
naar de schoonheid van de bladeren, maar naar de vrucht: waar zijn de vruchten van geloof
en bekering in mijn leven? De Heere Jezus roept het mensen toe die geen vruchten in zichzelf
kunnen vinden: ‘Uw vrucht is uit Mij gevonden’ (Hosea 14).”

Tussen de kerkdiensten door
Er zijn verschillende mogelijkheden om tussen de kerkdiensten door met de kinderen
bezig te zijn met de betekenis van Dankdag. Bijvoorbeeld:
- Houd een Gouden Gezinsmoment die betrekking heeft op Dankdag. Voor concreet
materiaal zie www.bijbelsopvoeden.nl onder Gouden Gezinsmomenten bij Dankdag
of Biddag (aan te passen aan Dankdag).
- Zing met elkaar een aantal Psalmen en/of liederen die aansluiten bij Dankdag.
Bijvoorbeeld de laatste verzen van Psalm 65, een aantal verzen uit Psalm 66, Psalm
92:2, Psalm 116:10 en 11.
- Maak gebruik van de Dankdagkalender die is verspreid door HHJO, HJW, JBGG,
LCJ en Woord en Daad.
- Diep de betekenis van het Loofhuttenfeest en de relatie met onze Dankdag nog wat
uit door met de kinderen te gaan lezen in het boek Wijzer… op weg naar de
wederkomst (uitg. De Banier).
- Maak van herfstvruchten (mais, appels, kastanjes, dennenappels, beukennootjes,
eikels en dergelijke) een Bijbelse kijktafel (voor een concreet idee zie
www.bijbelsopvoeden.nl onder Materialen bij Bijbelse Kijktafel rond Dankdag. Kies
een Bijbeltekst uit die hierbij past, schrijf of type deze over en zet die op de kijktafel.
Leer met de kinderen de Bijbeltekst nadat je deze uitgelegd hebt.

Bij het avondeten
- Bereid de preek van de avonddienst voor als bekend is waarover deze zal gaan.
Lees het Bijbelgedeelte en leg de link naar Dankdag.
- Op Dankdagavond wordt er in veel gemeenten een tijdrede gehouden. Is dat in
jullie gemeente ook zo? Waarom zou dat zijn?
Ds. C. Neele: „Het Loofhuttenfeest is niet alleen een terugzien op de oogst die God heeft
gegeven, maar ook op Zijn bescherming tijdens de woestijnreis. Nog is er een volk dat door
deze aardse woestijn trekt naar het hemelse Kanaän. Zij zijn tentbewoners, vreemdelingen op
aarde. Vanuit deze betekenis van het Loofhuttenfeest is er zeker plaats voor een tijdrede op
de dankdagavond.”

- Is de tekst van de preek niet bekend, lees dan met het gezin Psalm 65, 66 of 67.
Vraag de kinderen na het lezen waarom deze Psalm bij Dankdag past.
- Je kunt er ook voor kiezen om op dit moment het thema ‘vruchten aan onze
levensboom’ uit te werken (zie middageten).
Lees daarvoor Lukas 8:4-15.
- Trek de vergelijking van hoe een boer zaad heeft gezaaid in het voorjaar
en vruchten heeft gemaaid in het najaar. In de achterliggende tijd is thuis,
op school en in de kerk het zaad van Gods Woord gezaaid. Wat is er met
dat zaad gebeurd?
- Het is de bedoeling dat er vruchten in ons leven gaan groeien. Wat zijn die
vruchten? Johannes de Doper noemt het vruchten van geloof en bekering
(Matthéüs 3:8). Paulus noemt het vruchten van de Geest (Galaten 5:22).
- Hoe kunnen die groeien in je leven? Door de Heere Jezus (Romeinen 7:4,
Filippenzen 1:11).

