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Ontwikkeld door Karen Holford (FM, TED) Departement Jongeren & Gezinnen

Bedank elke persoon aan tafel voor iets dat ze 
voor jou hebben gedaan of waarmee ze je blij 
hebben gemaakt de afgelopen week.

Dank God onder alle omstandigheden. 1 Tessa. 5:18

Op welk moment ben je God het meest 
dankbaar? Wanneer vind je het juist moeilijk om 
God ergens voor te danken? Hoe voelt het als 
mensen je ergens niet voor bedanken? Hoe 
kunnen we meer dankbaar zijn naar God?  
Hoe kunnen we elkaar vaker bedanken?

Bedenk voor elke letter van het 
alfabet vijf dingen waarvoor je God 

kunt bedanken.

Denk eens aan een moeilijke situatie op dit 
moment in je leven. Kijk of je er toch iets 
positiefs in kunt vinden en dank 

God daarvoor.

Denk eens aan bijbelverhalen waar mensen 
zeiden: “Dank u”. Welke is jouw favoriet?

Leg het eten op je bord zo neer 
dat het lijkt op iets waarvoor je 
God wilt bedanken. Kunnen de 
anderen raden wat je gemaakt 
hebt? Of knip een stuk papier in 
een vorm en vraag iedereen 
waarvoor je dankbaar bent.

Zoek een dobbelsteen. Gooi om de beurt en 
bedank God ergens voor:
1. Bedank God voor iets goeds dat vandaag           
  gebeurde.
2. Bedank God voor iets dat hij geschapen heeft.
3. Bedank God voor iemand die jou vandaag        
       geholpen heeft.
4.4. Bedank God voor iets dat je vandaag geleerd  
  hebt.
5. Bedank God voor iets dat je vandaag gegeten 
  hebt.
6. Bedank God voor iets waarvoor je Hem nog 
  nooit eerder hebt bedankt.

Lees Psalm 136:1-9. Vraag aan iemand om het 
eerste deel van elke zin hardop te lezen. De rest 
van het gezin antwoordt dan met: “Eeuwig duurt 
Zijn trouw.” Bedenk jullie eigen Psalm van 

dankbaarheid. Vertel om de beurt waar je God 
dankbaar voor bent, waarop de rest van het 
gezin zegt: “Eeuwig duurt zijn trouw.”

Maak een bedankkaart. Schrijf 
op waarvoor je iemand 

dankbaar bent en geef het aan 
deze speciale persoon!


