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Terugkijken & Vooruitkijken 

= 

Danken & Bidden 
Bijbelrooster voor de eerste schoolweek 

na acht thuisweken i.v.m. corona 
 

 
Maandag: Dankoffer 
Lees Genesis 8:14-22 
Kern: Noach en zijn gezin hebben iets meer dan een jaar in de ark gewoond zonder dat ze 
naar buiten konden.  
Bespreken: Vergelijk Noach en zijn familie toen met jouw thuisblijven in de achterliggende 
weken en noem wat overeenkomsten en verschillen! Wat vond jij moeilijk in de 
achterliggende weken? Wat vond je fijn? Hoe zou dat bij Noach zijn geweest? Wie heeft er 
voor Noach en zijn familie gezorgd? Hoe heeft Hij voor ons gezorgd? Wat is het eerste wat 
Noach doet als hij uit de ark is (vers 20)? Wat betekent dat voor ons? 
 
Dinsdag: Dankpsalm 
Lees Jesaja 12 
Kern: Jesaja 12 lijkt wel een Psalm. Jesaja roept ons op om de HEERE te danken. In de eerste 
plaats omdat de Heere Jezus naar deze aarde gekomen is. Maar ook voor alles wat je van de 
Heere krijgt. 
Bespreken: Waarvoor kunnen wij danken nu je weer naar school mag? Wat zegt vers 2? Was 
de Heere dat voor je de achterliggende tijd? Misschien vind je naar school gaan best nog 
spannend... Wat vind je spannend? Wat kunnen we leren van vers 2? Wat kun je bidden? 
Extra: Jesaja 12 vers 4m uitgewerkt in pictogrammen en gebaren om te leren 
 
Woensdag: Danklied 
Lees Psalm 116:12-19 
Kern: Psalm 116 is een danklied omdat de Heere heeft verhoord en geholpen.  
Bespreken: Wat vraagt de dichter in vers 12? Wat is zijn antwoord in het vervolg? Waar wil 
hij de Heere danken (vers 18-19 bijvoorbeeld)? Kunnen wij de Heere daar al danken? Wat 
kunnen we dus bidden? Zing met elkaar een dankpsalm of danklied! 
 
Donderdag: Dankwoord 
Lees Lukas 17:11-19 
Kern: Tien melaatse mannen worden door de Heere Jezus beter gemaakt. 
Bespreken: Hoeveel gaan er terug om de Heere te danken (vers 15)? Wat is danken volgens 
dit vers? Hebben wij zo de Heere gedankt omdat we beter zijn gemaakt of omdat Hij voor 
ons gezorgd heeft in de achterliggende weken? Deze man wordt niet alleen lichamelijk beter 
gemaakt; wat nog meer (vers 19)? Wat betekent dat voor ons? 
Extra: Bijbelwerkjes om te doen (2-6 jaar: tien melaatsen / 6-14 jaar: vergeet-Mij-niet) 
 
Vrijdag: Bidden&Danken 
Lees 1 Thessalonicenzen 5:12-18 
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Kern: Paulus geeft aan de kerk in Thessalonica toen en aan ons nu de opdracht om te bidden 
en te danken. 
Bespreken: Wat zegt hij over bidden (vers 17)? Wat betekent dat? Wat zegt hij over danken 
(vers 18)? Wat betekent dat? Hoe kun je danken als er verdriet is (ziekte, tegenspoed, 
iemand gestorven)? Welk verdriet is er bij ons geweest? Wie kan je leren om dan toch te 
danken? 
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