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Danken & Dankdag 

- Bijbelrooster voor de week van Dankdag  - 
 

MAANDAG: Jona’s dankgebed 
Lees Jona 2 
Jona zit in de buik van de vis, levend! Hij is gered voor een nóg grotere zonde én de dood.  
- Jona is in grote nood! Wat doet hij (vers 1)? (Bidden) 
- Vers 6: ik was neergedaald… en vers 9: maar ik zal U offeren… Hoe kan Jona dit bidden terwijl hij in 
de buik van een vis zit in een heel diep water? (Door het geloof)  
- Hoe wil Jona de Heere danken (vers 9)? (Hem een dankoffer brengen) 
- Hoe kunnen we de Heere nu een dankoffer brengen? 
Zingen: Psalm 40 vers 2 
 

DINSDAG: Paulus’ dankonderwijs 
Lees 1 Thessalonicenzen 5:16-24 
Paulus heeft een brief geschreven aan de gemeente van Thessalonica. Aan het eind schrijft hij nog 
een paar aansporingen.  
- We moeten God in alles danken. Wat betekent ‘in alles’ (vers 18)? (In voor- en tegenspoed) 
- Voor een ouder kind: Wat is het tegenovergestelde van danken? Gaat dat uit van voor- of 
tegenspoed? (Tegenstelling = verwijten. Iemand bedanken doe je als je beseft dat het goed voor je is. 
Als je iemand iets verwijt, zeg je dat het niet goed voor je is) 
- Heb jij wel eens iets moeilijks mee gemaakt? Kon je daar de Heere voor danken? Waarom (niet)? 
Zingen: Psalm 6 vers 1 
 

WOENSDAG: Jouw dankdag 
Lees Handelingen 3:1-10 
Voor gesprekspunten bij dit Bijbelgedeelte, zie het gezinsmoment ‘Danken op Dankdag’. 
 

DONDERDAG: Davids danklied  
Lees Psalm 65 
David schrijft hier een lied vol dankbaarheid. 
- Waar word dit danklied gezongen en wat betekent dat (vers 2)?(In Sion = tijdens de eredienst in de 
tempel) 
- David spreekt die mensen zalig, die de Heere heeft uitgekozen om te dienen in Zijn voorhoven (vers 
5). Wie zijn dat? Waar doen ze dat? (Priesters. Tempel.) 
- Welke naam krijgt God in vers 6? (Vertrouwen) 
- Waar dankt David voor in vers 10-11? (Water op het droge land, zodat het gewas kan groeien) 
- Wat leert David ons? 
Zingen: Psalm 67 vers 3  
 

VRIJDAG: Hemels danklied  
Lees Openbaring 5:6-14 
Johannes ziet in een gezicht een boekrol in Gods hand, op de dag van de wederkomst.  
- Wie is het waard om alle dank te geven (vers 12)? (Het Lam, de Heere Jezus) 
- De Heere Jezus heeft Gods kinderen gekocht met Zijn bloed. Wat betekent dit (vers 9)? (Door Zijn 
sterven, kregen zij verlossing van hun zonde en het eeuwige leven)  
- Wie zullen Hem danken (vers 13)? (Iedereen die in de hemel is)  
Zingen: Psalm 72 vers 11 
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