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Danken & Delen 
-Gezinsmoment voor Dankdag (4-14 jaar)- 

 
 

Dankdag.  
Wat heb je veel van de Heere gekregen!  

Waarom?  
Om Hem daarvoor te danken. 

En om daarvan aan anderen (uit) te delen! 
De Bijbel laat zien dat Dankdag een uitdeeldag is.  

 
 

Binnenkomer 
Praat met de kinderen over het trakteren op een verjaardag. Waarom trakteer je als 
je jarig bent? (Op je verjaardag denk je aan je geboortedag. Je dankt de Heere dat 
Hij je gespaard heeft. Je bent blij dat je een nieuw levensjaar krijgt. Om te laten 
merken dat je blij bent, trakteer je).  
 
 

Bespreken 
In de Bijbel horen danken en (uit)delen bij elkaar. Een dankdag is vaak ook een 
uitdeeldag. We zullen een voorbeeld daarvan met elkaar lezen. 

 
 

Bijbel erbij 
Lees Nehémia 8:1-3 en 9-13 
ACHTERGROND - De eerste dag van de zevende maand is een soort 
nieuwjaarsdag in Israël. Er wordt gedankt voor het nieuwe jaar. Er wordt ook 
gevraagd om in het nieuwe jaar te leven zoals de Heere wil. Daarom wordt de wet 
gelezen. Daarin staat wat de Heere wil. Het volk ziet hoeveel zonden er zijn gedaan 
in het achterliggende jaar. De dankdag voor het nieuwe jaar is tegelijk een verdrietige 
en een blijde dag. Je kunt deze dag wel een beetje vergelijken met een verjaardag. 
Er wordt ook getrakteerd.  
VRAGEN –  
1. Wat wordt er uitgedeeld (vers 11)?  
2. Aan wie (kanttekening 22)?  
3. Wat betekent dat voor ons op Dankdag? (Je kunt op Dankdag (uit)delen door geld 
in de collectezak te stoppen. Maar je kunt ook op andere manieren danken door 
daden. Bedenk met elkaar een paar voorbeelden) 
 
 

Bezig  
Welke manier van delen op Dankdag hebben jullie met elkaar bedacht? Kies er één 
of een paar uit die je vandaag of morgen uitvoert.  
- Misschien heb je gezegd: ‘We gaan van het geld dat we van de Heere krijgen iets 
aan arme kinderen geven’. Maak dan een spaarpot voor een sponsorkind. 
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- Misschien heb je gezegd: ‘We gaan van de tijd die we van de Heere krijgen, iets 
aan oudere mensen geven’. Plan dan een bezoekje. 
- Misschien heb je gezegd: ‘We gaan van de spullen die we van de Heere gekregen 
hebben, iets aan arme gezinnen geven’. Haal dan een doos en doe daarin wat je 
weg wilt geven. 
- Misschien heb je gezegd: ‘Wij hebben een Bijbel gekregen. Veel andere mensen 
niet. We gaan een Bijbel brengen bij iemand die geen Bijbel heeft’. Doe dit ook. Ga 
bij iemand langs die je kent (de buren misschien?) of ga naar een drukke winkelstraat 
in de stad en geef iemand een Bijbel. 
- Misschien heb je gezegd: ‘We gaan van het eten dat we van de Heere krijgen iets 
aan zieke mensen geven’. Bak dan koekjes voor iemand uit de kerk of uit de straat 
die ziek is en breng ze. Of maak een fruitmand of boodschappenpakket die je 
wegbrengt. 

 
 

Besluiten 
Bij danken hoort delen. Je hebt dat vandaag met je kinderen uit de Bijbel gelezen en 
je hebt dit concreet gemaakt. Paulus schrijft in 2 Korinthe 8 en 9 ook over danken en 
delen. Hij zegt dat God de blijmoedige gever lief heeft. Hij laat ook zien dat delen ook 
weer leidt tot danken, omdat degene die iets krijgt God daarvoor zal danken.  
 

Op www.bijbelsopvoeden.nl vind je een kleurplaat die hierover gaat: 

 
 
 
Soms vinden we delen moeilijk. Paulus laat zien dat de Heere Jezus ons dat wil leren 
(2 Korinthe 8:9). Hij was heel rijk in de hemel bij Zijn Vader. Hij werd heel arm toen 
Hij naar deze aarde kwam. Dat deed Hij om zondaren rijk te maken. Hij wil ons leren 
delen. Bid om een hart en een leven dat wil delen. 
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