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Dankend doorgaan 
BIJBELROOSTER IN DE DANKDAGWEEK (6-16 JAAR) 

 

Dag 1: Noach dankt 
Lees Genesis 8:15-22 

Wat is er voor ergs gebeurd? (De zondvloed) Noach is ongeveer een jaar in quarantaine in de 
ark geweest – hoe zal dat geweest zijn? Wie zegt dat Noach eruit mag (vers 15)? Wat is het 
eerste wat Noach doet (vers 20)? Waarom? Wat betekent dit voor ons? 
  
Dag 2: Ezra dankt 

Lees Ezra 3:6-11 
Wat is er voor ergs gebeurd? (De ballingschap) Het volk heeft jaren in een vreemd land 

gewoond. Wie zorgde dat ze weer terugkwamen? (De HEERE zorgde ervoor dat koning Kores 
de Israëlieten liet gaan) Wat gaan ze weer doen (vers 6)? Waarom danken ze God (vers 11)? 
Wat leert dit Bijbelgedeelte ons? 

 
Dag 3: David dankt 

Lees Psalm 116:1-7 en 12-19 
Wat is er voor ergs gebeurd (vers 3)? (David zag de dood voor ogen omdat Saul hem 

achtervolgde) Wat deed David in die nood (vers 4)? Wat deed de HEERE (vers 6-7)? Wat wil 
David nu (vers 12)? Hoe doet hij dat (vers 13-19)? Wat betekenen deze verzen voor ons? 
 

Dag 4: Eén melaatse dankt 
Lees Lukas 17:12-19 

Wat was er voor ergs aan deze mannen (vers 12)? Wat doen ze (vers 13)? Wat doet de 
Heere Jezus (vers 14)? Wat doet één melaatse (vers 15-16)? Wat vraagt de Heere Jezus (vers 
17-18)? Op wie lijk jij?  

 
Dag 5: Dank jij? 

Lees Filippenzen 4:4-9 
Welke moeilijkheden heb jij de achterliggende tijd ervaren? Wat zegt vers 4 over je houding 

daarin? En vers 6? Hoe komt het dat we ons eerder zorgen maken dan dat we bidden? Hoe 
komt het dat we danken vaak vergeten? Waarvoor wil jij danken als je denkt aan de 
achterliggende tijd? En waarvoor wil je bidden als je naar de toekomst kijkt? 

 
Extra: Je vindt bij dit Bijbelrooster voor de Dankdagweek op de website: 
- een document met Bijbelonderwijs voor jonge kinderen over Noach (Psalmvers of Bijbellied om te 
zingen, Bijbeltekst om te leren, Bijbelse kijktafel om te maken) 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/noach-bijbelonderwijs/ 

- een Bijbelrooster voor jonge kinderen over Noach: www.bijbelsopvoeden.nl/product/noach/ 
- een gezinsmoment (thuis) of objectles (school en kerk) voor oudere kinderen 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/noach- dankend-doorgaan/ 

- kleurplaten en bouwplaat: www.bijbelsopvoeden.nl/product/genesis912-16-kleuren/ 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/genesis7-kleuren/ 

www.bijbelsopvoeden.nl/product/genesis6-9-kleuren/ 
- leerondersteuning bij Bijbelteksten: www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm11617-leren/ 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/genesis71a-leren/ 

www.bijbelsopvoeden.nl/product/genesis820-21-leren/ 
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