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Vergeet-Mij-niet 

Bijbelmoment over danken 

 

Wat vergeten we vaak de goede dingen die de Heere ons geeft.  

Niet voor niets zegt David in Psalm 103:  

‘Loof den HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden. 

En Paulus in 1 Thessalonicenzen 5: 

‘Dankt God in alles’. 

In dit Bijbel denk je over deze teksten na en maak je ze concreet. 

 

 Bijbel 

Lees Psalm 103:1-11  
(Alternatief: 1 Thessalonicenzen 5:12-18) 

 

Bespreken 

Psalm 103: 

- Wat zegt David tegen zichzelf (vers 1)? 
- Waarom wil hij de HEERE loven (vers 2)? 
- Wat zijn weldaden? 
- Welke voorbeelden geeft hij daarvan? 
- Acht weken zijn we thuis geweest. Wat vond je mooie momenten? Wat vond je moeilijke 

momenten? Welke weldaden van de Heere kun je noemen? 
- Wat hebben wij verdiend (vers 10)? 
- Hoe komt het dat God niet geeft wat wij verdienen, maar dat Hij zoveel weldaden geeft 
(vers 8)? 
 
Bij 1 Thessalonicenzen 5: 
- Wat zegt Paulus over danken (vers 18)?  

- Wat betekent dat?  
- Voor welke dingen van de achterliggende periode kun jij de Heere danken? 
- Hoe kun je danken als er verdriet is (ziekte, tegenspoed, iemand gestorven)?  

- Een voorbeeld vind je in Handelingen 16:25 – twee mannen in de gevangenis. Wie kan je 
leren om dan toch te danken? 
 

Bezig 

- Je kunt met elkaar op zoek gaan naar de bloem vergeet-mij-nietje: in de natuur of in de 
bloemenwinkel. Koop zo’n plantje en verwerk het thuis in een Bijbelse kijktafel bij Psalm 103 

vers 2 of bij 1 Thessalonicenzen 5:18. 
- Je kunt met elkaar een vergeet-mij-niet-mobile maken. Zoek een mooie tak die je thuis op 
kunt hangen. Gebruik de sjablonen op de volgende pagina om je mobile te vullen (je kunt 
aanvullen met bloemen en kralen). Kleur de tekst en de bloemen. Schrijf op de achterkant de 
weldaden van de Heere uit de achterliggende weken. Bijvoorbeeld: de mooie momenten die 

je met elkaar gehad hebt. De zorg van de Heere toen het moeilijk was. Dat je niet ziek 
geweest bent of beter geworden bent toen je ziek was.  

- Ben je niet zo van het knutselen, dan kun je ook foto’s terugkijken en herinneringen 
ophalen.  
- Verdieping. Er wordt weleens gezegd: ‘Dankbaarheid is een bloem die niet op onze akker 

groeit. Die moet ingevoerd worden’. Wat wordt daarmee bedoeld? 
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