
Catechese Gereformeerde kerk de Open Poort, Hattem-Noord 

Dank U wel! 
Jaargang 4 – Les extra 

 

Dank U wel! 
Jaargang 4 - Les extra i.v.m. dankdag 

 

Doelstelling: in de week van dankdag voor gewas en arbeid denken de catechisanten 
na over hun eigen dankbaarheid aan de Here en over hoe ze dat gestalte (kunnen 
gaan) geven. Ze weten ook iets over hoe het volk Israël vroeger de dankbaarheid 
gestalte gaf (tienden, loofhuttenfeest). 
 
Lesindeling: 
 

1. Welkom! Even bijpraten. 
 
2. Deze week is de dankdag voor gewas en arbeid. Waar gaat dat over? Wat vind 

je daarvan? Laat de catechisanten eerst zelf e.e.a. verwoorden, ga er daarna 
op in. Vraag aandacht voor het aspect van dat we vaak wel bidden om van alles 
en nog wat, maar vaak vergeten te danken. En ook voor dat dankbaarheid 
concreet zichtbaar wordt. 

 
3. Dankbaar in Israël. Hoe liet het volk Israël zien dat het dankbaar was? Lees de 

teksten en trek je conclusies. Als catecheet kun je misschien iets meer 
vertellen over het Loofhuttenfeest. 

 
4. Goede doelen. Wie geeft er geld aan een goed doel? Waarom wel/niet? Hoe kun 

je laten zien dat je dankbaar bent? Wat zeggen teksten als Spreuken 11:24,25 
en 2 Korintiërs 9:6-11 je dan? Probeer hierover een gesprek op gang te krijgen 
en de jongelui ook op elkaar te laten reageren. Probeer er op uit te komen dat 
ze iets concreets doen/van plan zijn. 
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1. Dankdag - waar is dat goed voor?! 
 
 
 
 
 
2. Dankbaar in Israël. Lees de teksten. Hoe 
liet het volk Israël zien dat het dankbaar was? 
Wat kun jij daarvan leren? 
 

Leviticus 27:30-33 en Numeri 18:21 
 
Naam:                                           Betekenis: 
 
 

Leviticus 23:39-44 en Deuteronomium 16:13-15 
 
Naam:                                           Betekenis: 
 
 

 
 

3. Goed geven. Hoeveel geef jij per jaar aan goede doelen? 

 

Goede 

doelen 

 

VVB 

Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig 
oogsten; wie overvloedig zaait, zal 
overvloedig oogsten. Laat ieder 
zoveel geven als hij zelf besloten 
heeft, zonder tegenzin of dwang, 
want God heeft lief wie blijmoedig 
geeft. 

2 Korintiërs 9:6,7 

Wie vrijgevig is, wordt 
alsmaar rijker. Wie gierig is 
wordt arm. Een gulle gever 
zal gedijen. Wie te drinken 
geeft, zal drinken krijgen.  

Spreuken 11:24,25 


