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Danken op Dankdag 

-gezinsmoment voor Dankdag (4 – 12 jaar)  - 
 

Waarom krijgen we zoveel goeds van de Heere?  

Zodat we Hem er voor gaan danken en eren. 
We hebben er zelfs een speciale dag voor! 

 

Binnenkomer 
Geef iets eenvoudigs aan je kind, bijvoorbeeld een snoepje of koekje. Doe dat heel bewust 
en luister wat het zegt. Als het iets van ‘bedankt’ of ‘dank je wel’ zegt, vraag dan waarom het 
dat zegt. 

 

Bespreken 
Bespreek met elkaar…  

• …wat ‘danken’ eigenlijk is (laten merken dat je het fijn vindt dat iemand iets goeds 
voor je gedaan heeft/gegeven geeft). 

• … hoe jij laat zien en horen, dat je dankbaar bent voor iets. (Dank u wel zeggen, na 
het krijgen van een snoepje. Mama een knuffel geven als je een nieuwe schooltas 

krijgt. Een tekening maken voor opa die je step gerepareerd heeft. Enz.) 
 

In de Bijbel staat er een verhaal van een man, die genezen werd. Je kon merken dat hij heel 
dankbaar was.  
 

Bijbel erbij 
Lees met elkaar Handelingen 3:1-10 en bespreek dit Bijbelgedeelte met behulp van de 

volgende vragen: 
1. Hoe merk je dat deze man dankbaar is (vers 8)? 

2. Wie is hij dankbaar: Petrus en Johannes of de Heere? Waarom? (Waarom: de Heere 
maakte hem beter.)  

3. Hoe laat deze man dat aan de Heere zien? (Hij gaat naar de tempel en looft God) 
4. Zagen andere mensen dat de Heere wat goeds bij deze man gedaan had (vers 9-10)?  
5. Laat een ouder kind Galaten 5:25 opzoeken en de vraag beantwoorden: Wanneer 

kun je écht dankbaar zijn? (God oprecht danken, kun je alleen als je in Hem gelooft.) 
6. Let er op deze Dankdag eens op hoe je je dankbaarheid voor al het goede dat je 

ontvangt, gaat laten zien aan andere mensen én aan de Heere.  
 

Bezig 
- Wie in je omgeving ben jij dankbaar? Laat hem/haar dat merken! Kleur de kleurplaat die je 
hieronder vindt, handletter een kaart, bak een cake, of verzin zelf iets moois om de ander te 

laten zien dat je dankbaar bent. Schrijf erbij waarom je deze persoon bedankt.  
- Leer een tekst over danken met elkaar. Je kunt aansluiten bij wat je gelezen hebt en 
Handelingen 3:8 leren. Op de website vind je bij Bijbelteksten Ezra 3:11a en Jesaja 12:4 
uitgewerkt in pictogrammen ter ondersteuning bij het leren. 
- Zing een psalm of lied. Weet één van de kinderen een psalm of lied over dankbaarheid? Als 

er geen suggesties zijn: denk eens aan Psalm 68:10 en 17. In de liedbundel ‘Tot Uw eer’ 
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(JBGG) vind je het lied ‘’k Wil U, o God, mijn dank betalen’. In de liedbundel ‘Elk zing’ Zijn lof’ 
(KOC) vind je een lied voor Dankdag dat te zingen is op de wijs van ‘Ik ga slapen ik ben moe’. 
 
 

Besluiten 
Denk er ook over na hoe je deze Dankdag de Heere kunt danken voor alles wat Hij geeft!  
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