
Die is

Doen

 Leven in angst

> > Psalm 32:1
> > God heeft het eerste woord

›  Wat doet de Heere Jezus als Hij bij Johannes op Patmos komt?
› Waaraan merk jij in jouw leven dat de Heere Jezus leeft?
› Waar kun jij Hem vandaag voor danken?

Johannes wordt zelfs bang als de Heere Jezus zo dicht bij hem 
komt. Maar de Heere Jezus zegt: ‘Je hoeft niet bang te worden, 
Johannes. Ik ben de Eerste en de Laatste’. De Heere Jezus zegt 
dat, omdat Hij de dood overwonnen heeft. De Heere Jezus IS. 
Hij is opgestaan uit de dood. 

› Ben jij wel eens bang voor de dood?
› Hoe heeft de Heere Jezus de dood overwonnen? 
› Wat betekent dat vandaag voor jou?

Met deze nieuwe dankdagkalender kun je als gezin of klas 7 dagen stilstaan 
bij de betekenis van dankdag. Het thema dit jaar is: ‘Danken met Johannes 
op Patmos’. De tekst uit Openbaring 11:17 staat heel de week centraal. 
Kinderen leren deze dankdagweek God te danken voor Wie Hij is en wat Hij 
gedaan heeft en doet.
Deze kalender werd door Woord en Daad ontwikkeld met de jeugdbonden 
de HHJO, het HJW, de JBGG en het LCJ.

Dankbaarheid en het delen van zegeningen met je naaste dichtbij en ver weg 
horen bij elkaar. We gaan daarom op reis naar een dorpsontwikkelingsproject 
van Woord en Daad in Dolores, Filipijnen. Lastig om te danken voor gewas 
en arbeid als de alles verwoestende tyfoon Haiyan (2013) je dorp en 
landbouwgrond wegvaagt, toch? Inmiddels is het dorp op een veiligere 
plek herbouwd, wordt er christelijk onderwijs gegeven en krijgen ouders 
landbouwcursussen om uiteindelijk als gemeenschap weer zelfstandig te 
kunnen leven. De kinderen en hun leerkrachten op de Filipijnen kunnen een 
steuntje in de rug goed gebruiken tijdens deze dankdagweek. Doe je mee?
Elke dag bevat naast de Bijbellezing en liedsuggesties ook vragen 
voor kinderen, gebedspunten, doe opdrachten en verschillende 
bijbelstudiemethoden voor jongeren.
Op www.dankdagkalender.nl staan achtergrondinformatie, uitgebreide 
projectinformatie, extra (knutsel)opdrachten en de antwoorden op een aantal 
vragen die worden gesteld. Op deze site zijn (gratis) meer kalenders te 
bestellen en kun je de kalender downloaden als PDF.

 www.dankdagkalender.nl 

Colofon 
De dankdagkalender is een gezamenlijke uitgave van de HHJO, 
het HJW, de JBGG  en het LCJ en Woord en Daad. De jeugdbon-
den zetten zich in voor kinderen en jongeren in de kerkelijke 
gemeenten. Woord en Daad is een stichting voor ontwikkelingssamenwerking en werkt 
vanuit Bijbels perspectief aan duurzame verandering voor mensen in armoede. 

© Foto’s: Huibert van den Bos en Woord en Daad

Dankdag 2021 

Kun je je voorstellen hoe jij je zou voelen als zo’n 
heftige storm richting jouw woonplaats raast? Dat je 
je huis uit moet vluchten omdat het niet meer veilig 
is? Dat mensen die je kent overlijden omdat ze niet 
snel genoeg weg kunnen komen? Voor ons lastig voor 
te stellen, maar voor de ongeveer 200 kinderen in 
Dolores was dit wel de harde realiteit. Waar moet 
je met je angst en wanhoop heen? Ja, ook dan 
naar God Die er is, wát er ook gebeurt. 

Spaar jij mee voor goed, christelijk
onder wijs voor kinderen op de Filipijnen? 
Download op de site het spaarhuisje en doe 
je best! 

›  Vandaag staat er een mooie puzzel op
over de namen van de Heere Jezus.

 Openbaring 1:9-18

Bijbelstudiemethode Woorden die 
opvallen, zie

 Jongeren

Dit zijn
de Filipijnen. 

Hier ligt het 
dorp Dolores.

Doen

 Jongeren

>> Psalm 32:6

>> Dank U voor deze nieuwe morgen

Daar zit Johannes op het eiland Patmos, hij is verbannen, 

weg uit de stad Efeze. Dit is zijn straf. Maar hij kon toch 

niet anders? Hij kan toch niet zwijgen over zijn Meester? 

Hij begrijpt het niet, de Heere Jezus had de opdracht 

gegeven om de mensen over Hem te vertellen, maar hoe 

moet dat nu? Nu zit hij hier, eenzaam, alleen. 

Maar dan... een luide stem klinkt tot Johannes: ‘Ik ben 

de Alfa en de Omega…’ Johannes schrikt, maar de 

stem gaat verder ‘Wees niet bang…’ God spreekt!

Johannes krijgt te zien wat er in de toekomst gaat gebeu-

ren. En hij krijgt de taak om dit op te schrijven, zodat wij 

het ook nu nog kunnen lezen. Johannes mocht niet meer 

preken in zijn gemeente in Efeze, maar God zorgt ervoor 

dat hij nu een nog veel grotere taak krijgt. Dank vandaag 

met elkaar dat ook wij Gods Woord hebben ontvangen en 

de Bijbel  wereldwijd al in zoveel talen beschikbaar is.

Johannes werd naar het eiland Patmos 

verbannen. Wist je dat de Filipijnen, 

één van de landen waar Woord en 
Daad werkt, uit wel meer dan 7.000 

eilanden bestaat? De Filipijnen is een 

prachtig land met veel mooie natuur, 

maar er zijn ook grote problemen. 
Natuurgeweld als tyfoons (enorm 
heftige stormen) verwoesten ieder 

jaar veel mensenlevens, huizen en 

landbouwgrond. Dan is het wel een stuk 

lastiger om te danken voor gewas en arbeid 

dan wanneer alles goed gaat, dat snap je!

 Openbaring 

 1:1-3, 19-20

De tekst die we deze week met elkaar gaan leren, kun je 

lezen in Openbaring 11:17. 
›  Vergelijk deze tekst eens met Openbaring 1:4 en 1:8, 

welke overeenkomsten zie je? 
› En wie/Wie is er aan het woord? 

De tekst die we deze 
week met elkaar 
gaan leren, hebben 
we op muziek gezet. 
Je kunt deze vinden 
op de website. Zing 

jij ook elke dag mee?

Elke dag is er een andere bijbelstudiemethode 

om het bijbelgedeelte mee te behandelen. Mooi 

om te doen met jongeren.

Actief lezen methode
Beantwoord bij het bijbelgedeelte deze vragen:

1. Wat leer je over Wie God is?
2. Wat leer je over wie de mens is?

3. Welke persoonlijke les trek je? 

Zondag
 Openbaring 

Wij danken U

Doen

 Jongeren

 Hoop op God

>> Psalm 93:4

  >>    Mijn God is zo groot, 

zo sterk en zo machtig

Zou je wel eens willen zien wat er in de hemel gebeurt? 

Johannes mag het zien! In een visioen ziet Johannes de 

deur van de hemel opengaan. Hij ziet een troon. De 

heerlijkheid van God straalt hem tegemoet. Johannes 

beschrijft dit met mooie kleuren van edelstenen. 

Vierentwintig ouderlingen staan rondom de troon van 

God. Samen met de vier bijzondere dieren loven en 

danken ze de Heere. Zonder ophouden buigen ze zich 

steeds voor God neer en werpen hun kronen voor de 

troon. Hoor je de schitterende lofl iederen die klinken? 

‘Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige.’ En: 

‘U bent het waard om alle heerlijkheid en eer en kracht te 

ontvangen. Want U hebt alle dingen geschapen.’ Ze danken 

God om Wie Hij is. Hij heeft alle macht, Hij kan alles! Daar 

hoef je niet aan te twijfelen.
›  God kan alles, maar doet niet alles zoals jij zou willen. 

Hoe kun je Hem toch danken als het anders gaat?

› Hoe merk jij dat God alle macht heeft? Noem om de beurt  

  iets en dank de Heere hiervoor.

God is almachtig. Hij kan helpen en uitkomst 

geven, in Nederland, maar ook op de Filipijnen. 

In 2013 werd de Filipijnen getroffen door een 

supertyfoon: Haiyan. Een groot gedeelte van 

het dorp Dolores is toen opgeslokt door de 

woeste, overstromende rivier. Veel mensen 

raakten alles kwijt, maar bleven hopen op 

God. Bijzonder om ook in zo’n crisissituatie toch 

te kunnen geloven en belijden dat Hij als de 

almachtige God alles in Zijn hand houdt. 

 Openbaring 4:1-11

Er is veel extra materiaal te downloaden op de website: 

www.dankdagkalender.nl. Zet de site op je startscherm of geef 

hem een bladwijzer. Handig voor de hele week. Als er extra’s 

beschikbaar zijn, dan kun je dit herkennen aan 

Met welke liederen loof en dank jij God om Zijn almacht? 

›  Schrijf deze in de notenbalk. Dank zingend met elkaar.

Zweedse bijbelstudiemethode, zie

  Meer

Heere God, almachtig Maandag

Verwoesting door 
een tyfoon.

Natuurgeweld

Bijbel

Daar zit Johannes op het eiland Patmos, hij is verbannen, 

weg uit de stad Efeze. Dit is zijn straf. Maar hij kon toch 

niet anders? Hij kan toch niet zwijgen over zijn Meester? 

gegeven om de mensen over Hem te vertellen, maar hoe 

Maar dan... een luide stem klinkt tot Johannes: ‘Ik ben 

DinsdagHier ligt het 
eiland Patmos.

kalender
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Danken met Johannes op Patmos

Wij danken U,
Heere God almachtig, Die is, 

en Die was,
en Die komen zal!

dat Gij Uw grote kracht hebt 
aangenomen,
en als Koning
hebt geheerst;

Dankdag



Die is

Doen

 Leven in angst

> > Psalm 32:1> > God heeft het eerste woord

›  Wat doet de Heere Jezus als Hij bij Johannes op Patmos komt?
› Waaraan merk jij in jouw leven dat de Heere Jezus leeft?
› Waar kun jij Hem vandaag voor danken?

Johannes wordt zelfs bang als de Heere Jezus zo dicht bij hem 
komt. Maar de Heere Jezus zegt: ‘Je hoeft niet bang te worden, 
Johannes. Ik ben de Eerste en de Laatste’. De Heere Jezus zegt 
dat, omdat Hij de dood overwonnen heeft. De Heere Jezus IS. 
Hij is opgestaan uit de dood. 

› Ben jij wel eens bang voor de dood?
› Hoe heeft de Heere Jezus de dood overwonnen? 
› Wat betekent dat vandaag voor jou?

Met deze nieuwe dankdagkalender kun je als gezin of klas 7 dagen stilstaan 
bij de betekenis van dankdag. Het thema dit jaar is: ‘Danken met Johannes 
op Patmos’. De tekst uit Openbaring 11:17 staat heel de week centraal. 
Kinderen leren deze dankdagweek God te danken voor Wie Hij is en wat Hij 
gedaan heeft en doet.
Deze kalender werd door Woord en Daad ontwikkeld met de jeugdbonden 
de HHJO, het HJW, de JBGG en het LCJ.

Dankbaarheid en het delen van zegeningen met je naaste dichtbij en ver weg 
horen bij elkaar. We gaan daarom op reis naar een dorpsontwikkelingsproject 
van Woord en Daad in Dolores, Filipijnen. Lastig om te danken voor gewas 
en arbeid als de alles verwoestende tyfoon Haiyan (2013) je dorp en 
landbouwgrond wegvaagt, toch? Inmiddels is het dorp op een veiligere 
plek herbouwd, wordt er christelijk onderwijs gegeven en krijgen ouders 
landbouwcursussen om uiteindelijk als gemeenschap weer zelfstandig te 
kunnen leven. De kinderen en hun leerkrachten op de Filipijnen kunnen een 
steuntje in de rug goed gebruiken tijdens deze dankdagweek. Doe je mee?
Elke dag bevat naast de Bijbellezing en liedsuggesties ook vragen 
voor kinderen, gebedspunten, doe opdrachten en verschillende 
bijbelstudiemethoden voor jongeren.
Op www.dankdagkalender.nl staan achtergrondinformatie, uitgebreide 
projectinformatie, extra (knutsel)opdrachten en de antwoorden op een aantal 
vragen die worden gesteld. Op deze site zijn (gratis) meer kalenders te 
bestellen en kun je de kalender downloaden als PDF.

 www.dankdagkalender.nl 

Colofon 
De dankdagkalender is een gezamenlijke uitgave van de HHJO, 
het HJW, de JBGG  en het LCJ en Woord en Daad. De jeugdbon-
den zetten zich in voor kinderen en jongeren in de kerkelijke 
gemeenten. Woord en Daad is een stichting voor ontwikkelingssamenwerking en werkt 
vanuit Bijbels perspectief aan duurzame verandering voor mensen in armoede. 
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Dankdag 2021 

Kun je je voorstellen hoe jij je zou voelen als zo’n 
heftige storm richting jouw woonplaats raast? Dat je 
je huis uit moet vluchten omdat het niet meer veilig 
is? Dat mensen die je kent overlijden omdat ze niet 
snel genoeg weg kunnen komen? Voor ons lastig voor 
te stellen, maar voor de ongeveer 200 kinderen in 
Dolores was dit wel de harde realiteit. Waar moet 
je met je angst en wanhoop heen? Ja, ook dan 
naar God Die er is, wát er ook gebeurt. 

Spaar jij mee voor goed, christelijk
onder wijs voor kinderen op de Filipijnen? 
Download op de site het spaarhuisje en doe 
je best! 

›  Vandaag staat er een mooie puzzel op
over de namen van de Heere Jezus.

 Openbaring 1:9-18

Bijbelstudiemethode Woorden die 
opvallen, zie

 Jongeren

Dit zijn
de Filipijnen. 

Hier ligt het 
dorp Dolores.

Doen

 Jongeren

>> Psalm 32:6

>> Dank U voor deze nieuwe morgen

Daar zit Johannes op het eiland Patmos, hij is verbannen, 

weg uit de stad Efeze. Dit is zijn straf. Maar hij kon toch 

niet anders? Hij kan toch niet zwijgen over zijn Meester? 

Hij begrijpt het niet, de Heere Jezus had de opdracht 

gegeven om de mensen over Hem te vertellen, maar hoe 

moet dat nu? Nu zit hij hier, eenzaam, alleen. 

Maar dan... een luide stem klinkt tot Johannes: ‘Ik ben 

de Alfa en de Omega…’ Johannes schrikt, maar de 

stem gaat verder ‘Wees niet bang…’ God spreekt!

Johannes krijgt te zien wat er in de toekomst gaat gebeu-

ren. En hij krijgt de taak om dit op te schrijven, zodat wij 

het ook nu nog kunnen lezen. Johannes mocht niet meer 

preken in zijn gemeente in Efeze, maar God zorgt ervoor 

dat hij nu een nog veel grotere taak krijgt. Dank vandaag 

met elkaar dat ook wij Gods Woord hebben ontvangen en 

de Bijbel  wereldwijd al in zoveel talen beschikbaar is.

Johannes werd naar het eiland Patmos 

verbannen. Wist je dat de Filipijnen, 

één van de landen waar Woord en 
Daad werkt, uit wel meer dan 7.000 

eilanden bestaat? De Filipijnen is een 

prachtig land met veel mooie natuur, 

maar er zijn ook grote problemen. 
Natuurgeweld als tyfoons (enorm 
heftige stormen) verwoesten ieder 

jaar veel mensenlevens, huizen en 

landbouwgrond. Dan is het wel een stuk 

lastiger om te danken voor gewas en arbeid 

dan wanneer alles goed gaat, dat snap je!

 Openbaring 

 1:1-3, 19-20

De tekst die we deze week met elkaar gaan leren, kun je 

lezen in Openbaring 11:17. 
›  Vergelijk deze tekst eens met Openbaring 1:4 en 1:8, 

welke overeenkomsten zie je? 
› En wie/Wie is er aan het woord? 

De tekst die we deze 
week met elkaar 
gaan leren, hebben 
we op muziek gezet. 
Je kunt deze vinden 
op de website. Zing 

jij ook elke dag mee?

Elke dag is er een andere bijbelstudiemethode 

om het bijbelgedeelte mee te behandelen. Mooi 

om te doen met jongeren.

Actief lezen methode
Beantwoord bij het bijbelgedeelte deze vragen:

1. Wat leer je over Wie God is?
2. Wat leer je over wie de mens is?

3. Welke persoonlijke les trek je? 

Zondag
 Openbaring 

Wij danken U

Doen

 Jongeren

 Hoop op God

>> Psalm 93:4

  >>    Mijn God is zo groot, 

zo sterk en zo machtig

Zou je wel eens willen zien wat er in de hemel gebeurt? 

Johannes mag het zien! In een visioen ziet Johannes de 

deur van de hemel opengaan. Hij ziet een troon. De 

heerlijkheid van God straalt hem tegemoet. Johannes 

beschrijft dit met mooie kleuren van edelstenen. 

Vierentwintig ouderlingen staan rondom de troon van 

God. Samen met de vier bijzondere dieren loven en 

danken ze de Heere. Zonder ophouden buigen ze zich 

steeds voor God neer en werpen hun kronen voor de 

troon. Hoor je de schitterende lofl iederen die klinken? 

‘Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige.’ En: 

‘U bent het waard om alle heerlijkheid en eer en kracht te 

ontvangen. Want U hebt alle dingen geschapen.’ Ze danken 

God om Wie Hij is. Hij heeft alle macht, Hij kan alles! Daar 

hoef je niet aan te twijfelen.
›  God kan alles, maar doet niet alles zoals jij zou willen. 

Hoe kun je Hem toch danken als het anders gaat?

› Hoe merk jij dat God alle macht heeft? Noem om de beurt  

  iets en dank de Heere hiervoor.

God is almachtig. Hij kan helpen en uitkomst 

geven, in Nederland, maar ook op de Filipijnen. 

In 2013 werd de Filipijnen getroffen door een 

supertyfoon: Haiyan. Een groot gedeelte van 

het dorp Dolores is toen opgeslokt door de 

woeste, overstromende rivier. Veel mensen 

raakten alles kwijt, maar bleven hopen op 

God. Bijzonder om ook in zo’n crisissituatie toch 

te kunnen geloven en belijden dat Hij als de 

almachtige God alles in Zijn hand houdt. 

 Openbaring 4:1-11

Er is veel extra materiaal te downloaden op de website: 

www.dankdagkalender.nl. Zet de site op je startscherm of geef 

hem een bladwijzer. Handig voor de hele week. Als er extra’s 

beschikbaar zijn, dan kun je dit herkennen aan 

Met welke liederen loof en dank jij God om Zijn almacht? 

›  Schrijf deze in de notenbalk. Dank zingend met elkaar.

Zweedse bijbelstudiemethode, zie

  Meer

Heere God, almachtigMaandag

Verwoesting door 
een tyfoon.

Natuurgeweld

Bijbel

Daar zit Johannes op het eiland Patmos, hij is verbannen, 

weg uit de stad Efeze. Dit is zijn straf. Maar hij kon toch 

niet anders? Hij kan toch niet zwijgen over zijn Meester? 

gegeven om de mensen over Hem te vertellen, maar hoe 

Maar dan... een luide stem klinkt tot Johannes: ‘Ik ben 
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Danken met Johannes op Patmos

Wij danken U,
Heere God almachtig, Die is, 

en Die was,
en Die komen zal!

dat Gij Uw grote kracht hebt 
aangenomen,
en als Koning
hebt geheerst;

Dankdag



Die is

Doen

 Leven in angst

> > Psalm 32:1> > God heeft het eerste woord

›  Wat doet de Heere Jezus als Hij bij Johannes op Patmos komt?
› Waaraan merk jij in jouw leven dat de Heere Jezus leeft?
› Waar kun jij Hem vandaag voor danken?

Johannes wordt zelfs bang als de Heere Jezus zo dicht bij hem 
komt. Maar de Heere Jezus zegt: ‘Je hoeft niet bang te worden, 
Johannes. Ik ben de Eerste en de Laatste’. De Heere Jezus zegt 
dat, omdat Hij de dood overwonnen heeft. De Heere Jezus IS. 
Hij is opgestaan uit de dood. 

› Ben jij wel eens bang voor de dood?
› Hoe heeft de Heere Jezus de dood overwonnen? 
› Wat betekent dat vandaag voor jou?

Met deze nieuwe dankdagkalender kun je als gezin of klas 7 dagen stilstaan 
bij de betekenis van dankdag. Het thema dit jaar is: ‘Danken met Johannes 
op Patmos’. De tekst uit Openbaring 11:17 staat heel de week centraal. 
Kinderen leren deze dankdagweek God te danken voor Wie Hij is en wat Hij 
gedaan heeft en doet.
Deze kalender werd door Woord en Daad ontwikkeld met de jeugdbonden 
de HHJO, het HJW, de JBGG en het LCJ.

Dankbaarheid en het delen van zegeningen met je naaste dichtbij en ver weg 
horen bij elkaar. We gaan daarom op reis naar een dorpsontwikkelingsproject 
van Woord en Daad in Dolores, Filipijnen. Lastig om te danken voor gewas 
en arbeid als de alles verwoestende tyfoon Haiyan (2013) je dorp en 
landbouwgrond wegvaagt, toch? Inmiddels is het dorp op een veiligere 
plek herbouwd, wordt er christelijk onderwijs gegeven en krijgen ouders 
landbouwcursussen om uiteindelijk als gemeenschap weer zelfstandig te 
kunnen leven. De kinderen en hun leerkrachten op de Filipijnen kunnen een 
steuntje in de rug goed gebruiken tijdens deze dankdagweek. Doe je mee?
Elke dag bevat naast de Bijbellezing en liedsuggesties ook vragen 
voor kinderen, gebedspunten, doe opdrachten en verschillende 
bijbelstudiemethoden voor jongeren.
Op www.dankdagkalender.nl staan achtergrondinformatie, uitgebreide 
projectinformatie, extra (knutsel)opdrachten en de antwoorden op een aantal 
vragen die worden gesteld. Op deze site zijn (gratis) meer kalenders te 
bestellen en kun je de kalender downloaden als PDF.

 www.dankdagkalender.nl 

Colofon 
De dankdagkalender is een gezamenlijke uitgave van de HHJO, 
het HJW, de JBGG  en het LCJ en Woord en Daad. De jeugdbon-
den zetten zich in voor kinderen en jongeren in de kerkelijke 
gemeenten. Woord en Daad is een stichting voor ontwikkelingssamenwerking en werkt 
vanuit Bijbels perspectief aan duurzame verandering voor mensen in armoede. 
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Dankdag 2021 

Kun je je voorstellen hoe jij je zou voelen als zo’n 
heftige storm richting jouw woonplaats raast? Dat je 
je huis uit moet vluchten omdat het niet meer veilig 
is? Dat mensen die je kent overlijden omdat ze niet 
snel genoeg weg kunnen komen? Voor ons lastig voor 
te stellen, maar voor de ongeveer 200 kinderen in 
Dolores was dit wel de harde realiteit. Waar moet 
je met je angst en wanhoop heen? Ja, ook dan 
naar God Die er is, wát er ook gebeurt. 

Spaar jij mee voor goed, christelijk
onder wijs voor kinderen op de Filipijnen? 
Download op de site het spaarhuisje en doe 
je best! 

›  Vandaag staat er een mooie puzzel op
over de namen van de Heere Jezus.

 Openbaring 1:9-18

Bijbelstudiemethode Woorden die 
opvallen, zie

 Jongeren

Dit zijn
de Filipijnen. 

Hier ligt het 
dorp Dolores.

Doen

 Jongeren

>> Psalm 32:6

>> Dank U voor deze nieuwe morgen

Daar zit Johannes op het eiland Patmos, hij is verbannen, 

weg uit de stad Efeze. Dit is zijn straf. Maar hij kon toch 

niet anders? Hij kan toch niet zwijgen over zijn Meester? 

Hij begrijpt het niet, de Heere Jezus had de opdracht 

gegeven om de mensen over Hem te vertellen, maar hoe 

moet dat nu? Nu zit hij hier, eenzaam, alleen. 

Maar dan... een luide stem klinkt tot Johannes: ‘Ik ben 

de Alfa en de Omega…’ Johannes schrikt, maar de 

stem gaat verder ‘Wees niet bang…’ God spreekt!

Johannes krijgt te zien wat er in de toekomst gaat gebeu-

ren. En hij krijgt de taak om dit op te schrijven, zodat wij 

het ook nu nog kunnen lezen. Johannes mocht niet meer 

preken in zijn gemeente in Efeze, maar God zorgt ervoor 

dat hij nu een nog veel grotere taak krijgt. Dank vandaag 

met elkaar dat ook wij Gods Woord hebben ontvangen en 

de Bijbel  wereldwijd al in zoveel talen beschikbaar is.

Johannes werd naar het eiland Patmos 

verbannen. Wist je dat de Filipijnen, 

één van de landen waar Woord en 
Daad werkt, uit wel meer dan 7.000 

eilanden bestaat? De Filipijnen is een 

prachtig land met veel mooie natuur, 

maar er zijn ook grote problemen. 
Natuurgeweld als tyfoons (enorm 
heftige stormen) verwoesten ieder 

jaar veel mensenlevens, huizen en 

landbouwgrond. Dan is het wel een stuk 

lastiger om te danken voor gewas en arbeid 

dan wanneer alles goed gaat, dat snap je!

 Openbaring 

 1:1-3, 19-20

De tekst die we deze week met elkaar gaan leren, kun je 

lezen in Openbaring 11:17. 
›  Vergelijk deze tekst eens met Openbaring 1:4 en 1:8, 

welke overeenkomsten zie je? 
› En wie/Wie is er aan het woord? 

De tekst die we deze 
week met elkaar 
gaan leren, hebben 
we op muziek gezet. 
Je kunt deze vinden 
op de website. Zing 

jij ook elke dag mee?

Elke dag is er een andere bijbelstudiemethode 

om het bijbelgedeelte mee te behandelen. Mooi 

om te doen met jongeren.

Actief lezen methode
Beantwoord bij het bijbelgedeelte deze vragen:

1. Wat leer je over Wie God is?
2. Wat leer je over wie de mens is?

3. Welke persoonlijke les trek je? 

Zondag
 Openbaring 

Wij danken U

Doen

 Jongeren

 Hoop op God

>> Psalm 93:4

  >>    Mijn God is zo groot, 

zo sterk en zo machtig

Zou je wel eens willen zien wat er in de hemel gebeurt? 

Johannes mag het zien! In een visioen ziet Johannes de 

deur van de hemel opengaan. Hij ziet een troon. De 

heerlijkheid van God straalt hem tegemoet. Johannes 

beschrijft dit met mooie kleuren van edelstenen. 

Vierentwintig ouderlingen staan rondom de troon van 

God. Samen met de vier bijzondere dieren loven en 

danken ze de Heere. Zonder ophouden buigen ze zich 

steeds voor God neer en werpen hun kronen voor de 

troon. Hoor je de schitterende lofl iederen die klinken? 

‘Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige.’ En: 

‘U bent het waard om alle heerlijkheid en eer en kracht te 

ontvangen. Want U hebt alle dingen geschapen.’ Ze danken 

God om Wie Hij is. Hij heeft alle macht, Hij kan alles! Daar 

hoef je niet aan te twijfelen.
›  God kan alles, maar doet niet alles zoals jij zou willen. 

Hoe kun je Hem toch danken als het anders gaat?

› Hoe merk jij dat God alle macht heeft? Noem om de beurt  

  iets en dank de Heere hiervoor.

God is almachtig. Hij kan helpen en uitkomst 

geven, in Nederland, maar ook op de Filipijnen. 

In 2013 werd de Filipijnen getroffen door een 

supertyfoon: Haiyan. Een groot gedeelte van 

het dorp Dolores is toen opgeslokt door de 

woeste, overstromende rivier. Veel mensen 

raakten alles kwijt, maar bleven hopen op 

God. Bijzonder om ook in zo’n crisissituatie toch 

te kunnen geloven en belijden dat Hij als de 

almachtige God alles in Zijn hand houdt. 

 Openbaring 4:1-11

Er is veel extra materiaal te downloaden op de website: 

www.dankdagkalender.nl. Zet de site op je startscherm of geef 

hem een bladwijzer. Handig voor de hele week. Als er extra’s 

beschikbaar zijn, dan kun je dit herkennen aan 

Met welke liederen loof en dank jij God om Zijn almacht? 

›  Schrijf deze in de notenbalk. Dank zingend met elkaar.

Zweedse bijbelstudiemethode, zie

  Meer

Heere God, almachtigMaandag

Verwoesting door 
een tyfoon.

Natuurgeweld

Bijbel

Daar zit Johannes op het eiland Patmos, hij is verbannen, 

weg uit de stad Efeze. Dit is zijn straf. Maar hij kon toch 

niet anders? Hij kan toch niet zwijgen over zijn Meester? 

gegeven om de mensen over Hem te vertellen, maar hoe 

Maar dan... een luide stem klinkt tot Johannes: ‘Ik ben 

Dinsdag Hier ligt het 
eiland Patmos.

kalender
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Danken met Johannes op Patmos

Wij danken U,
Heere God almachtig, Die is, 

en Die was,
en Die komen zal!

dat Gij Uw grote kracht hebt 
aangenomen,
en als Koning
hebt geheerst;

Dankdag

Die is

Doen

 Leven in angst

> > Psalm 32:1> > God heeft het eerste woord

›  Wat doet de Heere Jezus als Hij bij Johannes op Patmos komt?
› Waaraan merk jij in jouw leven dat de Heere Jezus leeft?
› Waar kun jij Hem vandaag voor danken?

Johannes wordt zelfs bang als de Heere Jezus zo dicht bij hem 
komt. Maar de Heere Jezus zegt: ‘Je hoeft niet bang te worden, 
Johannes. Ik ben de Eerste en de Laatste’. De Heere Jezus zegt 
dat, omdat Hij de dood overwonnen heeft. De Heere Jezus IS. 
Hij is opgestaan uit de dood. 

› Ben jij wel eens bang voor de dood?
› Hoe heeft de Heere Jezus de dood overwonnen? 
› Wat betekent dat vandaag voor jou?

Met deze nieuwe dankdagkalender kun je als gezin of klas 7 dagen stilstaan 
bij de betekenis van dankdag. Het thema dit jaar is: ‘Danken met Johannes 
op Patmos’. De tekst uit Openbaring 11:17 staat heel de week centraal. 
Kinderen leren deze dankdagweek God te danken voor Wie Hij is en wat Hij 
gedaan heeft en doet.
Deze kalender werd door Woord en Daad ontwikkeld met de jeugdbonden 
de HHJO, het HJW, de JBGG en het LCJ.

Dankbaarheid en het delen van zegeningen met je naaste dichtbij en ver weg 
horen bij elkaar. We gaan daarom op reis naar een dorpsontwikkelingsproject 
van Woord en Daad in Dolores, Filipijnen. Lastig om te danken voor gewas 
en arbeid als de alles verwoestende tyfoon Haiyan (2013) je dorp en 
landbouwgrond wegvaagt, toch? Inmiddels is het dorp op een veiligere 
plek herbouwd, wordt er christelijk onderwijs gegeven en krijgen ouders 
landbouwcursussen om uiteindelijk als gemeenschap weer zelfstandig te 
kunnen leven. De kinderen en hun leerkrachten op de Filipijnen kunnen een 
steuntje in de rug goed gebruiken tijdens deze dankdagweek. Doe je mee?
Elke dag bevat naast de Bijbellezing en liedsuggesties ook vragen 
voor kinderen, gebedspunten, doe opdrachten en verschillende 
bijbelstudiemethoden voor jongeren.
Op www.dankdagkalender.nl staan achtergrondinformatie, uitgebreide 
projectinformatie, extra (knutsel)opdrachten en de antwoorden op een aantal 
vragen die worden gesteld. Op deze site zijn (gratis) meer kalenders te 
bestellen en kun je de kalender downloaden als PDF.

 www.dankdagkalender.nl 

Colofon 
De dankdagkalender is een gezamenlijke uitgave van de HHJO, 
het HJW, de JBGG  en het LCJ en Woord en Daad. De jeugdbon-
den zetten zich in voor kinderen en jongeren in de kerkelijke 
gemeenten. Woord en Daad is een stichting voor ontwikkelingssamenwerking en werkt 
vanuit Bijbels perspectief aan duurzame verandering voor mensen in armoede. 

© Foto’s: Huibert van den Bos en Woord en Daad

Dankdag 2021 

Kun je je voorstellen hoe jij je zou voelen als zo’n 
heftige storm richting jouw woonplaats raast? Dat je 
je huis uit moet vluchten omdat het niet meer veilig 
is? Dat mensen die je kent overlijden omdat ze niet 
snel genoeg weg kunnen komen? Voor ons lastig voor 
te stellen, maar voor de ongeveer 200 kinderen in 
Dolores was dit wel de harde realiteit. Waar moet 
je met je angst en wanhoop heen? Ja, ook dan 
naar God Die er is, wát er ook gebeurt. 

Spaar jij mee voor goed, christelijk
onder wijs voor kinderen op de Filipijnen? 
Download op de site het spaarhuisje en doe 
je best! 

›  Vandaag staat er een mooie puzzel op
over de namen van de Heere Jezus.

 Openbaring 1:9-18

Bijbelstudiemethode Woorden die 
opvallen, zie

 Jongeren

Dit zijn
de Filipijnen. 

Hier ligt het 
dorp Dolores.

Doen

 Jongeren

>> Psalm 32:6

>> Dank U voor deze nieuwe morgen

Daar zit Johannes op het eiland Patmos, hij is verbannen, 

weg uit de stad Efeze. Dit is zijn straf. Maar hij kon toch 

niet anders? Hij kan toch niet zwijgen over zijn Meester? 

Hij begrijpt het niet, de Heere Jezus had de opdracht 

gegeven om de mensen over Hem te vertellen, maar hoe 

moet dat nu? Nu zit hij hier, eenzaam, alleen. 

Maar dan... een luide stem klinkt tot Johannes: ‘Ik ben 

de Alfa en de Omega…’ Johannes schrikt, maar de 

stem gaat verder ‘Wees niet bang…’ God spreekt!

Johannes krijgt te zien wat er in de toekomst gaat gebeu-

ren. En hij krijgt de taak om dit op te schrijven, zodat wij 

het ook nu nog kunnen lezen. Johannes mocht niet meer 

preken in zijn gemeente in Efeze, maar God zorgt ervoor 

dat hij nu een nog veel grotere taak krijgt. Dank vandaag 

met elkaar dat ook wij Gods Woord hebben ontvangen en 

de Bijbel  wereldwijd al in zoveel talen beschikbaar is.

Johannes werd naar het eiland Patmos 

verbannen. Wist je dat de Filipijnen, 

één van de landen waar Woord en 
Daad werkt, uit wel meer dan 7.000 

eilanden bestaat? De Filipijnen is een 

prachtig land met veel mooie natuur, 

maar er zijn ook grote problemen. 
Natuurgeweld als tyfoons (enorm 
heftige stormen) verwoesten ieder 

jaar veel mensenlevens, huizen en 

landbouwgrond. Dan is het wel een stuk 

lastiger om te danken voor gewas en arbeid 

dan wanneer alles goed gaat, dat snap je!

 Openbaring 

 1:1-3, 19-20

De tekst die we deze week met elkaar gaan leren, kun je 

lezen in Openbaring 11:17. 
›  Vergelijk deze tekst eens met Openbaring 1:4 en 1:8, 

welke overeenkomsten zie je? 
› En wie/Wie is er aan het woord? 

De tekst die we deze 
week met elkaar 
gaan leren, hebben 
we op muziek gezet. 
Je kunt deze vinden 
op de website. Zing 

jij ook elke dag mee?

Elke dag is er een andere bijbelstudiemethode 

om het bijbelgedeelte mee te behandelen. Mooi 

om te doen met jongeren.

Actief lezen methode
Beantwoord bij het bijbelgedeelte deze vragen:

1. Wat leer je over Wie God is?
2. Wat leer je over wie de mens is?

3. Welke persoonlijke les trek je? 

Zondag
 Openbaring 

Wij danken U

Doen

 Jongeren

 Hoop op God

>> Psalm 93:4

  >>    Mijn God is zo groot, 

zo sterk en zo machtig

Zou je wel eens willen zien wat er in de hemel gebeurt? 

Johannes mag het zien! In een visioen ziet Johannes de 

deur van de hemel opengaan. Hij ziet een troon. De 

heerlijkheid van God straalt hem tegemoet. Johannes 

beschrijft dit met mooie kleuren van edelstenen. 

Vierentwintig ouderlingen staan rondom de troon van 

God. Samen met de vier bijzondere dieren loven en 

danken ze de Heere. Zonder ophouden buigen ze zich 

steeds voor God neer en werpen hun kronen voor de 

troon. Hoor je de schitterende lofl iederen die klinken? 

‘Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige.’ En: 

‘U bent het waard om alle heerlijkheid en eer en kracht te 

ontvangen. Want U hebt alle dingen geschapen.’ Ze danken 

God om Wie Hij is. Hij heeft alle macht, Hij kan alles! Daar 

hoef je niet aan te twijfelen.
›  God kan alles, maar doet niet alles zoals jij zou willen. 

Hoe kun je Hem toch danken als het anders gaat?

› Hoe merk jij dat God alle macht heeft? Noem om de beurt  

  iets en dank de Heere hiervoor.

God is almachtig. Hij kan helpen en uitkomst 

geven, in Nederland, maar ook op de Filipijnen. 

In 2013 werd de Filipijnen getroffen door een 

supertyfoon: Haiyan. Een groot gedeelte van 

het dorp Dolores is toen opgeslokt door de 

woeste, overstromende rivier. Veel mensen 

raakten alles kwijt, maar bleven hopen op 

God. Bijzonder om ook in zo’n crisissituatie toch 

te kunnen geloven en belijden dat Hij als de 

almachtige God alles in Zijn hand houdt. 

 Openbaring 4:1-11

Er is veel extra materiaal te downloaden op de website: 

www.dankdagkalender.nl. Zet de site op je startscherm of geef 

hem een bladwijzer. Handig voor de hele week. Als er extra’s 

beschikbaar zijn, dan kun je dit herkennen aan 

Met welke liederen loof en dank jij God om Zijn almacht? 

›  Schrijf deze in de notenbalk. Dank zingend met elkaar.

Zweedse bijbelstudiemethode, zie

  Meer

Heere God, almachtigMaandag

Verwoesting door 
een tyfoon.

Natuurgeweld

Bijbel

Daar zit Johannes op het eiland Patmos, hij is verbannen, 

weg uit de stad Efeze. Dit is zijn straf. Maar hij kon toch 

niet anders? Hij kan toch niet zwijgen over zijn Meester? 

gegeven om de mensen over Hem te vertellen, maar hoe 

Maar dan... een luide stem klinkt tot Johannes: ‘Ik ben 
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Danken met Johannes op Patmos

Wij danken U,
Heere God almachtig, Die is, 

en Die was,
en Die komen zal!

dat Gij Uw grote kracht hebt 
aangenomen,
en als Koning
hebt geheerst;

Dankdag

Die is

Doen

 Leven in angst

> > Psalm 32:1> > God heeft het eerste woord

›  Wat doet de Heere Jezus als Hij bij Johannes op Patmos komt?
› Waaraan merk jij in jouw leven dat de Heere Jezus leeft?
› Waar kun jij Hem vandaag voor danken?

Johannes wordt zelfs bang als de Heere Jezus zo dicht bij hem 
komt. Maar de Heere Jezus zegt: ‘Je hoeft niet bang te worden, 
Johannes. Ik ben de Eerste en de Laatste’. De Heere Jezus zegt 
dat, omdat Hij de dood overwonnen heeft. De Heere Jezus IS. 
Hij is opgestaan uit de dood. 

› Ben jij wel eens bang voor de dood?
› Hoe heeft de Heere Jezus de dood overwonnen? 
› Wat betekent dat vandaag voor jou?

Met deze nieuwe dankdagkalender kun je als gezin of klas 7 dagen stilstaan 
bij de betekenis van dankdag. Het thema dit jaar is: ‘Danken met Johannes 
op Patmos’. De tekst uit Openbaring 11:17 staat heel de week centraal. 
Kinderen leren deze dankdagweek God te danken voor Wie Hij is en wat Hij 
gedaan heeft en doet.
Deze kalender werd door Woord en Daad ontwikkeld met de jeugdbonden 
de HHJO, het HJW, de JBGG en het LCJ.

Dankbaarheid en het delen van zegeningen met je naaste dichtbij en ver weg 
horen bij elkaar. We gaan daarom op reis naar een dorpsontwikkelingsproject 
van Woord en Daad in Dolores, Filipijnen. Lastig om te danken voor gewas 
en arbeid als de alles verwoestende tyfoon Haiyan (2013) je dorp en 
landbouwgrond wegvaagt, toch? Inmiddels is het dorp op een veiligere 
plek herbouwd, wordt er christelijk onderwijs gegeven en krijgen ouders 
landbouwcursussen om uiteindelijk als gemeenschap weer zelfstandig te 
kunnen leven. De kinderen en hun leerkrachten op de Filipijnen kunnen een 
steuntje in de rug goed gebruiken tijdens deze dankdagweek. Doe je mee?
Elke dag bevat naast de Bijbellezing en liedsuggesties ook vragen 
voor kinderen, gebedspunten, doe opdrachten en verschillende 
bijbelstudiemethoden voor jongeren.
Op www.dankdagkalender.nl staan achtergrondinformatie, uitgebreide 
projectinformatie, extra (knutsel)opdrachten en de antwoorden op een aantal 
vragen die worden gesteld. Op deze site zijn (gratis) meer kalenders te 
bestellen en kun je de kalender downloaden als PDF.

 www.dankdagkalender.nl 

Colofon 
De dankdagkalender is een gezamenlijke uitgave van de HHJO, 
het HJW, de JBGG  en het LCJ en Woord en Daad. De jeugdbon-
den zetten zich in voor kinderen en jongeren in de kerkelijke 
gemeenten. Woord en Daad is een stichting voor ontwikkelingssamenwerking en werkt 
vanuit Bijbels perspectief aan duurzame verandering voor mensen in armoede. 
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Dankdag 2021 

Kun je je voorstellen hoe jij je zou voelen als zo’n 
heftige storm richting jouw woonplaats raast? Dat je 
je huis uit moet vluchten omdat het niet meer veilig 
is? Dat mensen die je kent overlijden omdat ze niet 
snel genoeg weg kunnen komen? Voor ons lastig voor 
te stellen, maar voor de ongeveer 200 kinderen in 
Dolores was dit wel de harde realiteit. Waar moet 
je met je angst en wanhoop heen? Ja, ook dan 
naar God Die er is, wát er ook gebeurt. 

Spaar jij mee voor goed, christelijk
onder wijs voor kinderen op de Filipijnen? 
Download op de site het spaarhuisje en doe 
je best! 

›  Vandaag staat er een mooie puzzel op
over de namen van de Heere Jezus.

 Openbaring 1:9-18

Bijbelstudiemethode Woorden die 
opvallen, zie

 Jongeren

Dit zijn
de Filipijnen. 

Hier ligt het 
dorp Dolores.

Doen

 Jongeren

>> Psalm 32:6

>> Dank U voor deze nieuwe morgen

Daar zit Johannes op het eiland Patmos, hij is verbannen, 

weg uit de stad Efeze. Dit is zijn straf. Maar hij kon toch 

niet anders? Hij kan toch niet zwijgen over zijn Meester? 

Hij begrijpt het niet, de Heere Jezus had de opdracht 

gegeven om de mensen over Hem te vertellen, maar hoe 

moet dat nu? Nu zit hij hier, eenzaam, alleen. 

Maar dan... een luide stem klinkt tot Johannes: ‘Ik ben 

de Alfa en de Omega…’ Johannes schrikt, maar de 

stem gaat verder ‘Wees niet bang…’ God spreekt!

Johannes krijgt te zien wat er in de toekomst gaat gebeu-

ren. En hij krijgt de taak om dit op te schrijven, zodat wij 

het ook nu nog kunnen lezen. Johannes mocht niet meer 

preken in zijn gemeente in Efeze, maar God zorgt ervoor 

dat hij nu een nog veel grotere taak krijgt. Dank vandaag 

met elkaar dat ook wij Gods Woord hebben ontvangen en 

de Bijbel  wereldwijd al in zoveel talen beschikbaar is.

Johannes werd naar het eiland Patmos 

verbannen. Wist je dat de Filipijnen, 

één van de landen waar Woord en 
Daad werkt, uit wel meer dan 7.000 

eilanden bestaat? De Filipijnen is een 

prachtig land met veel mooie natuur, 

maar er zijn ook grote problemen. 
Natuurgeweld als tyfoons (enorm 
heftige stormen) verwoesten ieder 

jaar veel mensenlevens, huizen en 

landbouwgrond. Dan is het wel een stuk 

lastiger om te danken voor gewas en arbeid 

dan wanneer alles goed gaat, dat snap je!

 Openbaring 

 1:1-3, 19-20

De tekst die we deze week met elkaar gaan leren, kun je 

lezen in Openbaring 11:17. 
›  Vergelijk deze tekst eens met Openbaring 1:4 en 1:8, 

welke overeenkomsten zie je? 
› En wie/Wie is er aan het woord? 

De tekst die we deze 
week met elkaar 
gaan leren, hebben 
we op muziek gezet. 
Je kunt deze vinden 
op de website. Zing 

jij ook elke dag mee?

Elke dag is er een andere bijbelstudiemethode 

om het bijbelgedeelte mee te behandelen. Mooi 

om te doen met jongeren.

Actief lezen methode
Beantwoord bij het bijbelgedeelte deze vragen:

1. Wat leer je over Wie God is?
2. Wat leer je over wie de mens is?

3. Welke persoonlijke les trek je? 

Zondag
 Openbaring 

Wij danken U

Doen

 Jongeren

 Hoop op God

>> Psalm 93:4

  >>    Mijn God is zo groot, 

zo sterk en zo machtig

Zou je wel eens willen zien wat er in de hemel gebeurt? 

Johannes mag het zien! In een visioen ziet Johannes de 

deur van de hemel opengaan. Hij ziet een troon. De 

heerlijkheid van God straalt hem tegemoet. Johannes 

beschrijft dit met mooie kleuren van edelstenen. 

Vierentwintig ouderlingen staan rondom de troon van 

God. Samen met de vier bijzondere dieren loven en 

danken ze de Heere. Zonder ophouden buigen ze zich 

steeds voor God neer en werpen hun kronen voor de 

troon. Hoor je de schitterende lofl iederen die klinken? 

‘Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige.’ En: 

‘U bent het waard om alle heerlijkheid en eer en kracht te 

ontvangen. Want U hebt alle dingen geschapen.’ Ze danken 

God om Wie Hij is. Hij heeft alle macht, Hij kan alles! Daar 

hoef je niet aan te twijfelen.
›  God kan alles, maar doet niet alles zoals jij zou willen. 

Hoe kun je Hem toch danken als het anders gaat?

› Hoe merk jij dat God alle macht heeft? Noem om de beurt  

  iets en dank de Heere hiervoor.

God is almachtig. Hij kan helpen en uitkomst 

geven, in Nederland, maar ook op de Filipijnen. 

In 2013 werd de Filipijnen getroffen door een 

supertyfoon: Haiyan. Een groot gedeelte van 

het dorp Dolores is toen opgeslokt door de 

woeste, overstromende rivier. Veel mensen 

raakten alles kwijt, maar bleven hopen op 

God. Bijzonder om ook in zo’n crisissituatie toch 

te kunnen geloven en belijden dat Hij als de 

almachtige God alles in Zijn hand houdt. 

 Openbaring 4:1-11

Er is veel extra materiaal te downloaden op de website: 

www.dankdagkalender.nl. Zet de site op je startscherm of geef 

hem een bladwijzer. Handig voor de hele week. Als er extra’s 

beschikbaar zijn, dan kun je dit herkennen aan 

Met welke liederen loof en dank jij God om Zijn almacht? 

›  Schrijf deze in de notenbalk. Dank zingend met elkaar.

Zweedse bijbelstudiemethode, zie

  Meer

Heere God, almachtigMaandag

Verwoesting door 
een tyfoon.

Natuurgeweld

Bijbel

Daar zit Johannes op het eiland Patmos, hij is verbannen, 

weg uit de stad Efeze. Dit is zijn straf. Maar hij kon toch 

niet anders? Hij kan toch niet zwijgen over zijn Meester? 

gegeven om de mensen over Hem te vertellen, maar hoe 

Maar dan... een luide stem klinkt tot Johannes: ‘Ik ben 
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Danken met Johannes op Patmos

Wij danken U,
Heere God almachtig, Die is, 

en Die was,
en Die komen zal!

dat Gij Uw grote kracht hebt 
aangenomen,
en als Koning
hebt geheerst;

Dankdag



Die is

Doen

 Leven in angst

> > Psalm 32:1> > God heeft het eerste woord

›  Wat doet de Heere Jezus als Hij bij Johannes op Patmos komt?
› Waaraan merk jij in jouw leven dat de Heere Jezus leeft?
› Waar kun jij Hem vandaag voor danken?

Johannes wordt zelfs bang als de Heere Jezus zo dicht bij hem 
komt. Maar de Heere Jezus zegt: ‘Je hoeft niet bang te worden, 
Johannes. Ik ben de Eerste en de Laatste’. De Heere Jezus zegt 
dat, omdat Hij de dood overwonnen heeft. De Heere Jezus IS. 
Hij is opgestaan uit de dood. 

› Ben jij wel eens bang voor de dood?
› Hoe heeft de Heere Jezus de dood overwonnen? 
› Wat betekent dat vandaag voor jou?

Met deze nieuwe dankdagkalender kun je als gezin of klas 7 dagen stilstaan 
bij de betekenis van dankdag. Het thema dit jaar is: ‘Danken met Johannes 
op Patmos’. De tekst uit Openbaring 11:17 staat heel de week centraal. 
Kinderen leren deze dankdagweek God te danken voor Wie Hij is en wat Hij 
gedaan heeft en doet.
Deze kalender werd door Woord en Daad ontwikkeld met de jeugdbonden 
de HHJO, het HJW, de JBGG en het LCJ.

Dankbaarheid en het delen van zegeningen met je naaste dichtbij en ver weg 
horen bij elkaar. We gaan daarom op reis naar een dorpsontwikkelingsproject 
van Woord en Daad in Dolores, Filipijnen. Lastig om te danken voor gewas 
en arbeid als de alles verwoestende tyfoon Haiyan (2013) je dorp en 
landbouwgrond wegvaagt, toch? Inmiddels is het dorp op een veiligere 
plek herbouwd, wordt er christelijk onderwijs gegeven en krijgen ouders 
landbouwcursussen om uiteindelijk als gemeenschap weer zelfstandig te 
kunnen leven. De kinderen en hun leerkrachten op de Filipijnen kunnen een 
steuntje in de rug goed gebruiken tijdens deze dankdagweek. Doe je mee?
Elke dag bevat naast de Bijbellezing en liedsuggesties ook vragen 
voor kinderen, gebedspunten, doe opdrachten en verschillende 
bijbelstudiemethoden voor jongeren.
Op www.dankdagkalender.nl staan achtergrondinformatie, uitgebreide 
projectinformatie, extra (knutsel)opdrachten en de antwoorden op een aantal 
vragen die worden gesteld. Op deze site zijn (gratis) meer kalenders te 
bestellen en kun je de kalender downloaden als PDF.

 www.dankdagkalender.nl 

Colofon 
De dankdagkalender is een gezamenlijke uitgave van de HHJO, 
het HJW, de JBGG  en het LCJ en Woord en Daad. De jeugdbon-
den zetten zich in voor kinderen en jongeren in de kerkelijke 
gemeenten. Woord en Daad is een stichting voor ontwikkelingssamenwerking en werkt 
vanuit Bijbels perspectief aan duurzame verandering voor mensen in armoede. 

© Foto’s: Huibert van den Bos en Woord en Daad

Dankdag 2021 

Kun je je voorstellen hoe jij je zou voelen als zo’n 
heftige storm richting jouw woonplaats raast? Dat je 
je huis uit moet vluchten omdat het niet meer veilig 
is? Dat mensen die je kent overlijden omdat ze niet 
snel genoeg weg kunnen komen? Voor ons lastig voor 
te stellen, maar voor de ongeveer 200 kinderen in 
Dolores was dit wel de harde realiteit. Waar moet 
je met je angst en wanhoop heen? Ja, ook dan 
naar God Die er is, wát er ook gebeurt. 

Spaar jij mee voor goed, christelijk
onder wijs voor kinderen op de Filipijnen? 
Download op de site het spaarhuisje en doe 
je best! 

›  Vandaag staat er een mooie puzzel op
over de namen van de Heere Jezus.

 Openbaring 1:9-18

Bijbelstudiemethode Woorden die 
opvallen, zie

 Jongeren

Dit zijn
de Filipijnen. 

Hier ligt het 
dorp Dolores.

Doen

 Jongeren

>> Psalm 32:6

>> Dank U voor deze nieuwe morgen

Daar zit Johannes op het eiland Patmos, hij is verbannen, 

weg uit de stad Efeze. Dit is zijn straf. Maar hij kon toch 

niet anders? Hij kan toch niet zwijgen over zijn Meester? 

Hij begrijpt het niet, de Heere Jezus had de opdracht 

gegeven om de mensen over Hem te vertellen, maar hoe 

moet dat nu? Nu zit hij hier, eenzaam, alleen. 

Maar dan... een luide stem klinkt tot Johannes: ‘Ik ben 

de Alfa en de Omega…’ Johannes schrikt, maar de 

stem gaat verder ‘Wees niet bang…’ God spreekt!

Johannes krijgt te zien wat er in de toekomst gaat gebeu-

ren. En hij krijgt de taak om dit op te schrijven, zodat wij 

het ook nu nog kunnen lezen. Johannes mocht niet meer 

preken in zijn gemeente in Efeze, maar God zorgt ervoor 

dat hij nu een nog veel grotere taak krijgt. Dank vandaag 

met elkaar dat ook wij Gods Woord hebben ontvangen en 

de Bijbel  wereldwijd al in zoveel talen beschikbaar is.

Johannes werd naar het eiland Patmos 

verbannen. Wist je dat de Filipijnen, 

één van de landen waar Woord en 
Daad werkt, uit wel meer dan 7.000 

eilanden bestaat? De Filipijnen is een 

prachtig land met veel mooie natuur, 

maar er zijn ook grote problemen. 
Natuurgeweld als tyfoons (enorm 
heftige stormen) verwoesten ieder 

jaar veel mensenlevens, huizen en 

landbouwgrond. Dan is het wel een stuk 

lastiger om te danken voor gewas en arbeid 

dan wanneer alles goed gaat, dat snap je!

 Openbaring 

 1:1-3, 19-20

De tekst die we deze week met elkaar gaan leren, kun je 

lezen in Openbaring 11:17. 
›  Vergelijk deze tekst eens met Openbaring 1:4 en 1:8, 

welke overeenkomsten zie je? 
› En wie/Wie is er aan het woord? 

De tekst die we deze 
week met elkaar 
gaan leren, hebben 
we op muziek gezet. 
Je kunt deze vinden 
op de website. Zing 

jij ook elke dag mee?

Elke dag is er een andere bijbelstudiemethode 

om het bijbelgedeelte mee te behandelen. Mooi 

om te doen met jongeren.

Actief lezen methode
Beantwoord bij het bijbelgedeelte deze vragen:

1. Wat leer je over Wie God is?
2. Wat leer je over wie de mens is?

3. Welke persoonlijke les trek je? 

Zondag
 Openbaring 

Wij danken U

Doen

 Jongeren

 Hoop op God

>> Psalm 93:4

  >>    Mijn God is zo groot, 

zo sterk en zo machtig

Zou je wel eens willen zien wat er in de hemel gebeurt? 

Johannes mag het zien! In een visioen ziet Johannes de 

deur van de hemel opengaan. Hij ziet een troon. De 

heerlijkheid van God straalt hem tegemoet. Johannes 

beschrijft dit met mooie kleuren van edelstenen. 

Vierentwintig ouderlingen staan rondom de troon van 

God. Samen met de vier bijzondere dieren loven en 

danken ze de Heere. Zonder ophouden buigen ze zich 

steeds voor God neer en werpen hun kronen voor de 

troon. Hoor je de schitterende lofl iederen die klinken? 

‘Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige.’ En: 

‘U bent het waard om alle heerlijkheid en eer en kracht te 

ontvangen. Want U hebt alle dingen geschapen.’ Ze danken 

God om Wie Hij is. Hij heeft alle macht, Hij kan alles! Daar 

hoef je niet aan te twijfelen.
›  God kan alles, maar doet niet alles zoals jij zou willen. 

Hoe kun je Hem toch danken als het anders gaat?

› Hoe merk jij dat God alle macht heeft? Noem om de beurt  

  iets en dank de Heere hiervoor.

God is almachtig. Hij kan helpen en uitkomst 

geven, in Nederland, maar ook op de Filipijnen. 

In 2013 werd de Filipijnen getroffen door een 

supertyfoon: Haiyan. Een groot gedeelte van 

het dorp Dolores is toen opgeslokt door de 

woeste, overstromende rivier. Veel mensen 

raakten alles kwijt, maar bleven hopen op 

God. Bijzonder om ook in zo’n crisissituatie toch 

te kunnen geloven en belijden dat Hij als de 

almachtige God alles in Zijn hand houdt. 

 Openbaring 4:1-11

Er is veel extra materiaal te downloaden op de website: 

www.dankdagkalender.nl. Zet de site op je startscherm of geef 

hem een bladwijzer. Handig voor de hele week. Als er extra’s 

beschikbaar zijn, dan kun je dit herkennen aan 

Met welke liederen loof en dank jij God om Zijn almacht? 

›  Schrijf deze in de notenbalk. Dank zingend met elkaar.

Zweedse bijbelstudiemethode, zie

  Meer

Heere God, almachtigMaandag

Verwoesting door 
een tyfoon.

Natuurgeweld

Bijbel

Daar zit Johannes op het eiland Patmos, hij is verbannen, 

weg uit de stad Efeze. Dit is zijn straf. Maar hij kon toch 

niet anders? Hij kan toch niet zwijgen over zijn Meester? 

gegeven om de mensen over Hem te vertellen, maar hoe 

Maar dan... een luide stem klinkt tot Johannes: ‘Ik ben 

Dinsdag Hier ligt het 
eiland Patmos.
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Danken met Johannes op Patmos

Wij danken U,
Heere God almachtig, Die is, 

en Die was,
en Die komen zal!

dat Gij Uw grote kracht hebt 
aangenomen,
en als Koning
hebt geheerst;

Dankdag

Die is

Doen

 Leven in angst

> > Psalm 32:1> > God heeft het eerste woord

›  Wat doet de Heere Jezus als Hij bij Johannes op Patmos komt?
› Waaraan merk jij in jouw leven dat de Heere Jezus leeft?
› Waar kun jij Hem vandaag voor danken?

Johannes wordt zelfs bang als de Heere Jezus zo dicht bij hem 
komt. Maar de Heere Jezus zegt: ‘Je hoeft niet bang te worden, 
Johannes. Ik ben de Eerste en de Laatste’. De Heere Jezus zegt 
dat, omdat Hij de dood overwonnen heeft. De Heere Jezus IS. 
Hij is opgestaan uit de dood. 

› Ben jij wel eens bang voor de dood?
› Hoe heeft de Heere Jezus de dood overwonnen? 
› Wat betekent dat vandaag voor jou?

Met deze nieuwe dankdagkalender kun je als gezin of klas 7 dagen stilstaan 
bij de betekenis van dankdag. Het thema dit jaar is: ‘Danken met Johannes 
op Patmos’. De tekst uit Openbaring 11:17 staat heel de week centraal. 
Kinderen leren deze dankdagweek God te danken voor Wie Hij is en wat Hij 
gedaan heeft en doet.
Deze kalender werd door Woord en Daad ontwikkeld met de jeugdbonden 
de HHJO, het HJW, de JBGG en het LCJ.

Dankbaarheid en het delen van zegeningen met je naaste dichtbij en ver weg 
horen bij elkaar. We gaan daarom op reis naar een dorpsontwikkelingsproject 
van Woord en Daad in Dolores, Filipijnen. Lastig om te danken voor gewas 
en arbeid als de alles verwoestende tyfoon Haiyan (2013) je dorp en 
landbouwgrond wegvaagt, toch? Inmiddels is het dorp op een veiligere 
plek herbouwd, wordt er christelijk onderwijs gegeven en krijgen ouders 
landbouwcursussen om uiteindelijk als gemeenschap weer zelfstandig te 
kunnen leven. De kinderen en hun leerkrachten op de Filipijnen kunnen een 
steuntje in de rug goed gebruiken tijdens deze dankdagweek. Doe je mee?
Elke dag bevat naast de Bijbellezing en liedsuggesties ook vragen 
voor kinderen, gebedspunten, doe opdrachten en verschillende 
bijbelstudiemethoden voor jongeren.
Op www.dankdagkalender.nl staan achtergrondinformatie, uitgebreide 
projectinformatie, extra (knutsel)opdrachten en de antwoorden op een aantal 
vragen die worden gesteld. Op deze site zijn (gratis) meer kalenders te 
bestellen en kun je de kalender downloaden als PDF.

 www.dankdagkalender.nl 

Colofon 
De dankdagkalender is een gezamenlijke uitgave van de HHJO, 
het HJW, de JBGG  en het LCJ en Woord en Daad. De jeugdbon-
den zetten zich in voor kinderen en jongeren in de kerkelijke 
gemeenten. Woord en Daad is een stichting voor ontwikkelingssamenwerking en werkt 
vanuit Bijbels perspectief aan duurzame verandering voor mensen in armoede. 
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Dankdag 2021 

Kun je je voorstellen hoe jij je zou voelen als zo’n 
heftige storm richting jouw woonplaats raast? Dat je 
je huis uit moet vluchten omdat het niet meer veilig 
is? Dat mensen die je kent overlijden omdat ze niet 
snel genoeg weg kunnen komen? Voor ons lastig voor 
te stellen, maar voor de ongeveer 200 kinderen in 
Dolores was dit wel de harde realiteit. Waar moet 
je met je angst en wanhoop heen? Ja, ook dan 
naar God Die er is, wát er ook gebeurt. 

Spaar jij mee voor goed, christelijk
onder wijs voor kinderen op de Filipijnen? 
Download op de site het spaarhuisje en doe 
je best! 

›  Vandaag staat er een mooie puzzel op
over de namen van de Heere Jezus.

 Openbaring 1:9-18

Bijbelstudiemethode Woorden die 
opvallen, zie

 Jongeren

Dit zijn
de Filipijnen. 

Hier ligt het 
dorp Dolores.

Doen

 Jongeren

>> Psalm 32:6

>> Dank U voor deze nieuwe morgen

Daar zit Johannes op het eiland Patmos, hij is verbannen, 

weg uit de stad Efeze. Dit is zijn straf. Maar hij kon toch 

niet anders? Hij kan toch niet zwijgen over zijn Meester? 

Hij begrijpt het niet, de Heere Jezus had de opdracht 

gegeven om de mensen over Hem te vertellen, maar hoe 

moet dat nu? Nu zit hij hier, eenzaam, alleen. 

Maar dan... een luide stem klinkt tot Johannes: ‘Ik ben 

de Alfa en de Omega…’ Johannes schrikt, maar de 

stem gaat verder ‘Wees niet bang…’ God spreekt!

Johannes krijgt te zien wat er in de toekomst gaat gebeu-

ren. En hij krijgt de taak om dit op te schrijven, zodat wij 

het ook nu nog kunnen lezen. Johannes mocht niet meer 

preken in zijn gemeente in Efeze, maar God zorgt ervoor 

dat hij nu een nog veel grotere taak krijgt. Dank vandaag 

met elkaar dat ook wij Gods Woord hebben ontvangen en 

de Bijbel  wereldwijd al in zoveel talen beschikbaar is.

Johannes werd naar het eiland Patmos 

verbannen. Wist je dat de Filipijnen, 

één van de landen waar Woord en 
Daad werkt, uit wel meer dan 7.000 

eilanden bestaat? De Filipijnen is een 

prachtig land met veel mooie natuur, 

maar er zijn ook grote problemen. 
Natuurgeweld als tyfoons (enorm 
heftige stormen) verwoesten ieder 

jaar veel mensenlevens, huizen en 

landbouwgrond. Dan is het wel een stuk 

lastiger om te danken voor gewas en arbeid 

dan wanneer alles goed gaat, dat snap je!

 Openbaring 

 1:1-3, 19-20

De tekst die we deze week met elkaar gaan leren, kun je 

lezen in Openbaring 11:17. 
›  Vergelijk deze tekst eens met Openbaring 1:4 en 1:8, 

welke overeenkomsten zie je? 
› En wie/Wie is er aan het woord? 

De tekst die we deze 
week met elkaar 
gaan leren, hebben 
we op muziek gezet. 
Je kunt deze vinden 
op de website. Zing 

jij ook elke dag mee?

Elke dag is er een andere bijbelstudiemethode 

om het bijbelgedeelte mee te behandelen. Mooi 

om te doen met jongeren.

Actief lezen methode
Beantwoord bij het bijbelgedeelte deze vragen:

1. Wat leer je over Wie God is?
2. Wat leer je over wie de mens is?

3. Welke persoonlijke les trek je? 

Zondag
 Openbaring 

Wij danken U

Doen

 Jongeren

 Hoop op God

>> Psalm 93:4

  >>    Mijn God is zo groot, 

zo sterk en zo machtig

Zou je wel eens willen zien wat er in de hemel gebeurt? 

Johannes mag het zien! In een visioen ziet Johannes de 

deur van de hemel opengaan. Hij ziet een troon. De 

heerlijkheid van God straalt hem tegemoet. Johannes 

beschrijft dit met mooie kleuren van edelstenen. 

Vierentwintig ouderlingen staan rondom de troon van 

God. Samen met de vier bijzondere dieren loven en 

danken ze de Heere. Zonder ophouden buigen ze zich 

steeds voor God neer en werpen hun kronen voor de 

troon. Hoor je de schitterende lofl iederen die klinken? 

‘Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige.’ En: 

‘U bent het waard om alle heerlijkheid en eer en kracht te 

ontvangen. Want U hebt alle dingen geschapen.’ Ze danken 

God om Wie Hij is. Hij heeft alle macht, Hij kan alles! Daar 

hoef je niet aan te twijfelen.
›  God kan alles, maar doet niet alles zoals jij zou willen. 

Hoe kun je Hem toch danken als het anders gaat?

› Hoe merk jij dat God alle macht heeft? Noem om de beurt  

  iets en dank de Heere hiervoor.

God is almachtig. Hij kan helpen en uitkomst 

geven, in Nederland, maar ook op de Filipijnen. 

In 2013 werd de Filipijnen getroffen door een 

supertyfoon: Haiyan. Een groot gedeelte van 

het dorp Dolores is toen opgeslokt door de 

woeste, overstromende rivier. Veel mensen 

raakten alles kwijt, maar bleven hopen op 

God. Bijzonder om ook in zo’n crisissituatie toch 

te kunnen geloven en belijden dat Hij als de 

almachtige God alles in Zijn hand houdt. 

 Openbaring 4:1-11

Er is veel extra materiaal te downloaden op de website: 

www.dankdagkalender.nl. Zet de site op je startscherm of geef 

hem een bladwijzer. Handig voor de hele week. Als er extra’s 

beschikbaar zijn, dan kun je dit herkennen aan 

Met welke liederen loof en dank jij God om Zijn almacht? 

›  Schrijf deze in de notenbalk. Dank zingend met elkaar.

Zweedse bijbelstudiemethode, zie

  Meer

Heere God, almachtigMaandag

Verwoesting door 
een tyfoon.

Natuurgeweld

Bijbel

Daar zit Johannes op het eiland Patmos, hij is verbannen, 

weg uit de stad Efeze. Dit is zijn straf. Maar hij kon toch 

niet anders? Hij kan toch niet zwijgen over zijn Meester? 

gegeven om de mensen over Hem te vertellen, maar hoe 

Maar dan... een luide stem klinkt tot Johannes: ‘Ik ben 
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Danken met Johannes op Patmos

Wij danken U,
Heere God almachtig, Die is, 

en Die was,
en Die komen zal!

dat Gij Uw grote kracht hebt 
aangenomen,
en als Koning
hebt geheerst;

Dankdag



Woensdag
DANKDAG

Doen

Zwak of sterk?

In dit gedeelte gaat het over de kracht van Christus. Door Zijn 
kracht heeft Hij de dood overwonnen. Johannes ziet de ouder-
lingen God danken en aanbidden. Alle mensen wereldwijd die 
in God geloven mogen voor altijd bij Hem wonen. God zal Zijn 
macht laten zien.

›  Waaraan kun je in dit gedeelte zien dat de Heere alle macht 
en kracht heeft?

›  Kun je nog een ander gedeelte bedenken in de Bijbel waarin 
staat dat de Heere alle macht en kracht heeft?

›  Waardoor heeft de Heere Jezus de strijd overwonnen?
›  In het stukje staat dat de 

ouderlingen een lofl ied tot 
God zingen. Welk lofl ied zing 
jij graag? 

Dank Christus dat Hij door Zijn 
kracht de dood heeft overwon-
nen. Dank Hem voor de psal-
men en liederen die wij hebben 
gekregen om Hem te eren en 
te loven.

Ben jij liever zwak of sterk? Jij kiest ook liever voor 
sterk, toch? Het is mooi om te zien dat de mensen op 
de Filipijnen, met een duwtje in de rug, na heel veel 
ellende ook weer vooruit kunnen kijken. Dat ze in alles hun 
vertrouwen mogen stellen op Gods kracht. Dat mensen in 
dit heel arme gebied weer hoop voor de toekomst hebben 
en samen (met God) sterker dan de storm staan. 

Maak met lijm de vorm van een kruis op stevig karton. 
Bestrooi met bijv. zand. Knip of snij dit (samen met 
je vader of moeder) uit. Zorg dat het kruis stevig 
rechtop staat. Schrijf op een paar briefjes wat het 
kruis betekent voor jou. Prik deze briefjes met een 
punaise op het kruis.

 Openbaring 11:15-19

Doen

Teken van hoop

>> Psalm 96:9>> Jezus leeft in eeuwigheid

Welke zorgen heb jij? Dat kan heel veel zijn. Ziekte, 
verdriet, eenzaamheid, zorgen in de familie, op school, 
in de kerk, om de regering. Zorgen wereldwijd: rampen, 
christenvervolging of grote armoede. Komt er een 
keer een einde aan? Ja! Je hebt het net gelezen. Bij de 
wederkomst van Christus wordt alles vernieuwd. Johannes 
mag deze heerlijke toekomst alvast zien in een visioen. 
In het nieuwe Jeruzalem woont God bij de mensen. Dan is 
er geen zonde, geen pijn, geen verdriet en geen armoede 
meer. Alle tranen veegt Hij van de gezichten weg. Zul jij 
daar ook zijn? Niet als jij nog hoort bij de mensen die in 
vers 8 worden genoemd. Maar wie hier op aarde volhardt 
in het geloof (vers 7), ontvangt deze heerlijkheid. Wat 
een genade. Door het nadenken over de God Die komt ga 
je bidden én danken! Doe dit vandaag met elkaar.

›  Maak om de beurt deze zin af: Als ik aan de wederkomst 
van de Heere denk….

›  Hoe kun jij nu al weten of je straks in het nieuwe 
Jeruzalem zult zijn?

Die komen zal

Bij de wederkomst zullen er geen tranen, rouw of verdriet 
meer zijn voor wie in Hem gelooft. Wat een boodschap! Ook 
voor kinderen in Dolores. Een eind bij de gevaarlijke rivier 
vandaan is het dorp Dolores inmiddels opnieuw opgebouwd 
met stevige, blauwe huizen. Niet alleen de kinde-
ren, maar ook de ouders krijgen ondersteuning om 
hun leven weer op te pakken. Door bijvoorbeeld 
landbouw trainingen leren dorpsbewoners om een 
betere oogst te krijgen. De blauwe huizen zijn 
hiermee een teken van hoop geworden. 

Schrijf de drie getekende woorden uit het Bijbelgedeelte 
achter elkaar. Neem de goede letters en je vindt de 
oplossing. Wat betekent dit woord?

De uitkomst staat op de Openbaring 21:1-8

dat Gij Uw grote kracht 
hebt aangenomen

>> Psalm 150: 1>> Zingt de Heere een nieuw lied 
  >>    Het lied dat je genoemd hebt als 

antwoord op de laatste vraag. 
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Donderdag

Bijbelstudiemethode De één-vraag-methode, zie

Bijbelstudiemethode Kernwoorden, zie

 Jongeren

 Jongeren

+ en

De wederopbouw.

Bijbelstudie op school. 

De blauwe 
huizen van het 
dorp Dolores.

Doen

Dank God!

>> Psalm 145:2

>> Kroon Hem met gouden kroon

Noem zoveel mogelijk dingen op die horen bij een koning. 

Praat door: 
Wie is de Koning uit onze weektekst? › De Heere. 

Waar staat Zijn troon? › In de hemel. 

Hoe kun je merken dat Hij Koning is? › Hij heeft alle macht 

en Hij regeert. 
Is Hij ook Koning op de aarde? › Hij is Koning over alles en 

iedereen. 
Hoe hoor je bij deze Koning? › Door in Hem te geloven. 

Zo zal het zijn als de Heere Jezus terug gekomen is. Alle 

mensen, uit welk land dan ook, die in Hem geloven, zullen in 

de hemel zijn. Daar waar de troon van deze Koning staat. Het 

is er heerlijk en prachtig! Verlang jij ernaar om daar te zijn?

De Heere Jezus komt! Dan begint die heerlijke toekomst. 

Voor iedereen die in deze Koning gelooft. Zonder dat geloof 

kun je niet! Nu nog roept Jezus: ‘Kom!’ Luister naar Zijn stem. 

Vraag Hem om Zijn genade. Dan ga je danken: ‘Ik dank U dat 

U Koning bent.’ En je gaat bidden: ‘Ja, Heere Jezus, kom!’.

We hebben deze week een kijkje genomen op 

de Filipijnen. Een land dat zo anders is dan 

Nederland, maar ook zijn er dingen juist weer 

hetzelfde. Door goed, christelijk onderwijs 

leren jullie in Nederland en de kinderen op de 

Filipijnen dat Jezus, door het geloof, ook jullie 

Koning wil zijn. Dank Hem daarvoor! 

›  Is je spaarhuisje al vol? Schud hem leeg en 

maak het geld wat je deze week gespaard 

hebt over naar Stichting Woord en Daad, IBAN:

NL 64 RABO 0385 4870 88, o.v.v. Dankdag2021. 

Hartelijk dank! 

Knutsel een kroon. Schrijf op de kroon de weektekst. 

Zo word je er steeds aan herinnerd! 

 Openbaring 22:16-21

 Openbaring 22:1-5

Bijbelstudiemethode Verbeelding, zie
 Jongeren

en als Koning hebt 
geheerst. Zaterdag

Doen

Leren over de Heere

>> Psalm 136:1>> Jezus, leven van mijn leven

Johannes ziet God zitten op een troon in de hemel. Hij heeft 
een boek in Zijn hand. Dat boek is verzegeld. Johannes huilt 
omdat niemand het waard is het boek te openen. Maar dan ge-
beurt er iets…

Daar, bij de troon, staat het Lam. Als je goed kijkt, zie je nog de 
wonden aan Zijn handen en voeten. Het Lam is de Heere Jezus. 
Hij was op aarde. Hij was gestorven aan het kruis. Maar Hij is 
opgestaan en staat nu in de hemel. Hij neemt dat boek, want 
Hij kan en mag het openen. Iedereen in de hemel, uit elke stam, 
taal, volk en natie, valt vol aanbidding voor Hem neer. Het Lam 
wordt geloofd en gedankt in een prachtig lied.

De Heere Jezus werd als het Lam ge-
slacht. Dat was nodig voor onze zonden. 
Hij wilde sterven, uit liefde voor zonda-
ren. Dank en loof jij Hem daar al voor? 

›  Welk vers (of beeld) uit Openbaring 5 
vind je het mooist? Waarom? 

Op de scholen van AMG, onze partner op de Filipijnen, worden 
iedere dag Bijbelverhalen verteld. Kinderen leren over de Heere 
Jezus, Die naar de aarde kwam om te sterven voor zondaren. Ook 
op de kindcentra, waar oudere kinderen na schooltijd heen gaan, 
is er veel tijd voor Bijbelstudie en samen bidden en zingen. Alle-
maal onderdelen die, naast goed onderwijs, enorm belangrijk zijn 
voor jou, maar ook in het verdere leven van deze kinderen. 

Trek je beide handen over op een papier.
› Teken of schrijf in de ene hand alles waarvoor je God wilt danken.
›  Teken of schrijf in de andere hand op welke manieren je de Heere 

kunt danken.
 Openbaring 5:6-14

Vandaag is het 
dankdag. Waar ben 
jij dankbaar voor?

Die was

Bijbelstudiemethode Vier keer B, zie

 Jongeren

Gebed in 
de klas. Vrijdag



Woensdag
DANKDAG

Doen

Zwak of sterk?

In dit gedeelte gaat het over de kracht van Christus. Door Zijn 
kracht heeft Hij de dood overwonnen. Johannes ziet de ouder-
lingen God danken en aanbidden. Alle mensen wereldwijd die 
in God geloven mogen voor altijd bij Hem wonen. God zal Zijn 
macht laten zien.

›  Waaraan kun je in dit gedeelte zien dat de Heere alle macht 
en kracht heeft?

›  Kun je nog een ander gedeelte bedenken in de Bijbel waarin 
staat dat de Heere alle macht en kracht heeft?

›  Waardoor heeft de Heere Jezus de strijd overwonnen?
›  In het stukje staat dat de 

ouderlingen een lofl ied tot 
God zingen. Welk lofl ied zing 
jij graag? 

Dank Christus dat Hij door Zijn 
kracht de dood heeft overwon-
nen. Dank Hem voor de psal-
men en liederen die wij hebben 
gekregen om Hem te eren en 
te loven.

Ben jij liever zwak of sterk? Jij kiest ook liever voor 
sterk, toch? Het is mooi om te zien dat de mensen op 
de Filipijnen, met een duwtje in de rug, na heel veel 
ellende ook weer vooruit kunnen kijken. Dat ze in alles hun 
vertrouwen mogen stellen op Gods kracht. Dat mensen in 
dit heel arme gebied weer hoop voor de toekomst hebben 
en samen (met God) sterker dan de storm staan. 

Maak met lijm de vorm van een kruis op stevig karton. 
Bestrooi met bijv. zand. Knip of snij dit (samen met 
je vader of moeder) uit. Zorg dat het kruis stevig 
rechtop staat. Schrijf op een paar briefjes wat het 
kruis betekent voor jou. Prik deze briefjes met een 
punaise op het kruis.

 Openbaring 11:15-19

Doen

Teken van hoop

>> Psalm 96:9>> Jezus leeft in eeuwigheid

Welke zorgen heb jij? Dat kan heel veel zijn. Ziekte, 
verdriet, eenzaamheid, zorgen in de familie, op school, 
in de kerk, om de regering. Zorgen wereldwijd: rampen, 
christenvervolging of grote armoede. Komt er een 
keer een einde aan? Ja! Je hebt het net gelezen. Bij de 
wederkomst van Christus wordt alles vernieuwd. Johannes 
mag deze heerlijke toekomst alvast zien in een visioen. 
In het nieuwe Jeruzalem woont God bij de mensen. Dan is 
er geen zonde, geen pijn, geen verdriet en geen armoede 
meer. Alle tranen veegt Hij van de gezichten weg. Zul jij 
daar ook zijn? Niet als jij nog hoort bij de mensen die in 
vers 8 worden genoemd. Maar wie hier op aarde volhardt 
in het geloof (vers 7), ontvangt deze heerlijkheid. Wat 
een genade. Door het nadenken over de God Die komt ga 
je bidden én danken! Doe dit vandaag met elkaar.

›  Maak om de beurt deze zin af: Als ik aan de wederkomst 
van de Heere denk….

›  Hoe kun jij nu al weten of je straks in het nieuwe 
Jeruzalem zult zijn?

Die komen zal

Bij de wederkomst zullen er geen tranen, rouw of verdriet 
meer zijn voor wie in Hem gelooft. Wat een boodschap! Ook 
voor kinderen in Dolores. Een eind bij de gevaarlijke rivier 
vandaan is het dorp Dolores inmiddels opnieuw opgebouwd 
met stevige, blauwe huizen. Niet alleen de kinde-
ren, maar ook de ouders krijgen ondersteuning om 
hun leven weer op te pakken. Door bijvoorbeeld 
landbouw trainingen leren dorpsbewoners om een 
betere oogst te krijgen. De blauwe huizen zijn 
hiermee een teken van hoop geworden. 

Schrijf de drie getekende woorden uit het Bijbelgedeelte 
achter elkaar. Neem de goede letters en je vindt de 
oplossing. Wat betekent dit woord?

De uitkomst staat op de Openbaring 21:1-8

dat Gij Uw grote kracht 
hebt aangenomen

>> Psalm 150: 1>> Zingt de Heere een nieuw lied 
  >>    Het lied dat je genoemd hebt als 

antwoord op de laatste vraag. 

6 1 11 9 15 4 10 H 12

Donderdag

Bijbelstudiemethode De één-vraag-methode, zie

Bijbelstudiemethode Kernwoorden, zie

 Jongeren

 Jongeren

+ en

De wederopbouw.

Bijbelstudie op school. 

De blauwe 
huizen van het 
dorp Dolores.

Doen

Dank God!

>> Psalm 145:2

>> Kroon Hem met gouden kroon

Noem zoveel mogelijk dingen op die horen bij een koning. 

Praat door: 
Wie is de Koning uit onze weektekst? › De Heere. 

Waar staat Zijn troon? › In de hemel. 

Hoe kun je merken dat Hij Koning is? › Hij heeft alle macht 

en Hij regeert. 
Is Hij ook Koning op de aarde? › Hij is Koning over alles en 

iedereen. 
Hoe hoor je bij deze Koning? › Door in Hem te geloven. 

Zo zal het zijn als de Heere Jezus terug gekomen is. Alle 

mensen, uit welk land dan ook, die in Hem geloven, zullen in 

de hemel zijn. Daar waar de troon van deze Koning staat. Het 

is er heerlijk en prachtig! Verlang jij ernaar om daar te zijn?

De Heere Jezus komt! Dan begint die heerlijke toekomst. 

Voor iedereen die in deze Koning gelooft. Zonder dat geloof 

kun je niet! Nu nog roept Jezus: ‘Kom!’ Luister naar Zijn stem. 

Vraag Hem om Zijn genade. Dan ga je danken: ‘Ik dank U dat 

U Koning bent.’ En je gaat bidden: ‘Ja, Heere Jezus, kom!’.

We hebben deze week een kijkje genomen op 

de Filipijnen. Een land dat zo anders is dan 

Nederland, maar ook zijn er dingen juist weer 

hetzelfde. Door goed, christelijk onderwijs 

leren jullie in Nederland en de kinderen op de 

Filipijnen dat Jezus, door het geloof, ook jullie 

Koning wil zijn. Dank Hem daarvoor! 

›  Is je spaarhuisje al vol? Schud hem leeg en 

maak het geld wat je deze week gespaard 

hebt over naar Stichting Woord en Daad, IBAN:

NL 64 RABO 0385 4870 88, o.v.v. Dankdag2021. 

Hartelijk dank! 
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Zo word je er steeds aan herinnerd! 
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Johannes ziet God zitten op een troon in de hemel. Hij heeft 
een boek in Zijn hand. Dat boek is verzegeld. Johannes huilt 
omdat niemand het waard is het boek te openen. Maar dan ge-
beurt er iets…

Daar, bij de troon, staat het Lam. Als je goed kijkt, zie je nog de 
wonden aan Zijn handen en voeten. Het Lam is de Heere Jezus. 
Hij was op aarde. Hij was gestorven aan het kruis. Maar Hij is 
opgestaan en staat nu in de hemel. Hij neemt dat boek, want 
Hij kan en mag het openen. Iedereen in de hemel, uit elke stam, 
taal, volk en natie, valt vol aanbidding voor Hem neer. Het Lam 
wordt geloofd en gedankt in een prachtig lied.

De Heere Jezus werd als het Lam ge-
slacht. Dat was nodig voor onze zonden. 
Hij wilde sterven, uit liefde voor zonda-
ren. Dank en loof jij Hem daar al voor? 

›  Welk vers (of beeld) uit Openbaring 5 
vind je het mooist? Waarom? 

Op de scholen van AMG, onze partner op de Filipijnen, worden 
iedere dag Bijbelverhalen verteld. Kinderen leren over de Heere 
Jezus, Die naar de aarde kwam om te sterven voor zondaren. Ook 
op de kindcentra, waar oudere kinderen na schooltijd heen gaan, 
is er veel tijd voor Bijbelstudie en samen bidden en zingen. Alle-
maal onderdelen die, naast goed onderwijs, enorm belangrijk zijn 
voor jou, maar ook in het verdere leven van deze kinderen. 

Trek je beide handen over op een papier.
› Teken of schrijf in de ene hand alles waarvoor je God wilt danken.
›  Teken of schrijf in de andere hand op welke manieren je de Heere 

kunt danken.
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Zwak of sterk?

In dit gedeelte gaat het over de kracht van Christus. Door Zijn 
kracht heeft Hij de dood overwonnen. Johannes ziet de ouder-
lingen God danken en aanbidden. Alle mensen wereldwijd die 
in God geloven mogen voor altijd bij Hem wonen. God zal Zijn 
macht laten zien.

›  Waaraan kun je in dit gedeelte zien dat de Heere alle macht 
en kracht heeft?

›  Kun je nog een ander gedeelte bedenken in de Bijbel waarin 
staat dat de Heere alle macht en kracht heeft?

›  Waardoor heeft de Heere Jezus de strijd overwonnen?
›  In het stukje staat dat de 

ouderlingen een lofl ied tot 
God zingen. Welk lofl ied zing 
jij graag? 

Dank Christus dat Hij door Zijn 
kracht de dood heeft overwon-
nen. Dank Hem voor de psal-
men en liederen die wij hebben 
gekregen om Hem te eren en 
te loven.

Ben jij liever zwak of sterk? Jij kiest ook liever voor 
sterk, toch? Het is mooi om te zien dat de mensen op 
de Filipijnen, met een duwtje in de rug, na heel veel 
ellende ook weer vooruit kunnen kijken. Dat ze in alles hun 
vertrouwen mogen stellen op Gods kracht. Dat mensen in 
dit heel arme gebied weer hoop voor de toekomst hebben 
en samen (met God) sterker dan de storm staan. 

Maak met lijm de vorm van een kruis op stevig karton. 
Bestrooi met bijv. zand. Knip of snij dit (samen met 
je vader of moeder) uit. Zorg dat het kruis stevig 
rechtop staat. Schrijf op een paar briefjes wat het 
kruis betekent voor jou. Prik deze briefjes met een 
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verdriet, eenzaamheid, zorgen in de familie, op school, 
in de kerk, om de regering. Zorgen wereldwijd: rampen, 
christenvervolging of grote armoede. Komt er een 
keer een einde aan? Ja! Je hebt het net gelezen. Bij de 
wederkomst van Christus wordt alles vernieuwd. Johannes 
mag deze heerlijke toekomst alvast zien in een visioen. 
In het nieuwe Jeruzalem woont God bij de mensen. Dan is 
er geen zonde, geen pijn, geen verdriet en geen armoede 
meer. Alle tranen veegt Hij van de gezichten weg. Zul jij 
daar ook zijn? Niet als jij nog hoort bij de mensen die in 
vers 8 worden genoemd. Maar wie hier op aarde volhardt 
in het geloof (vers 7), ontvangt deze heerlijkheid. Wat 
een genade. Door het nadenken over de God Die komt ga 
je bidden én danken! Doe dit vandaag met elkaar.

›  Maak om de beurt deze zin af: Als ik aan de wederkomst 
van de Heere denk….

›  Hoe kun jij nu al weten of je straks in het nieuwe 
Jeruzalem zult zijn?

Die komen zal

Bij de wederkomst zullen er geen tranen, rouw of verdriet 
meer zijn voor wie in Hem gelooft. Wat een boodschap! Ook 
voor kinderen in Dolores. Een eind bij de gevaarlijke rivier 
vandaan is het dorp Dolores inmiddels opnieuw opgebouwd 
met stevige, blauwe huizen. Niet alleen de kinde-
ren, maar ook de ouders krijgen ondersteuning om 
hun leven weer op te pakken. Door bijvoorbeeld 
landbouw trainingen leren dorpsbewoners om een 
betere oogst te krijgen. De blauwe huizen zijn 
hiermee een teken van hoop geworden. 

Schrijf de drie getekende woorden uit het Bijbelgedeelte 
achter elkaar. Neem de goede letters en je vindt de 
oplossing. Wat betekent dit woord?

De uitkomst staat op de Openbaring 21:1-8
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Waar staat Zijn troon? › In de hemel. 

Hoe kun je merken dat Hij Koning is? › Hij heeft alle macht 

en Hij regeert. 
Is Hij ook Koning op de aarde? › Hij is Koning over alles en 

iedereen. 
Hoe hoor je bij deze Koning? › Door in Hem te geloven. 

Zo zal het zijn als de Heere Jezus terug gekomen is. Alle 

mensen, uit welk land dan ook, die in Hem geloven, zullen in 

de hemel zijn. Daar waar de troon van deze Koning staat. Het 

is er heerlijk en prachtig! Verlang jij ernaar om daar te zijn?

De Heere Jezus komt! Dan begint die heerlijke toekomst. 

Voor iedereen die in deze Koning gelooft. Zonder dat geloof 

kun je niet! Nu nog roept Jezus: ‘Kom!’ Luister naar Zijn stem. 

Vraag Hem om Zijn genade. Dan ga je danken: ‘Ik dank U dat 

U Koning bent.’ En je gaat bidden: ‘Ja, Heere Jezus, kom!’.

We hebben deze week een kijkje genomen op 

de Filipijnen. Een land dat zo anders is dan 

Nederland, maar ook zijn er dingen juist weer 

hetzelfde. Door goed, christelijk onderwijs 

leren jullie in Nederland en de kinderen op de 

Filipijnen dat Jezus, door het geloof, ook jullie 

Koning wil zijn. Dank Hem daarvoor! 

›  Is je spaarhuisje al vol? Schud hem leeg en 

maak het geld wat je deze week gespaard 

hebt over naar Stichting Woord en Daad, IBAN:
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>> Psalm 136:1>> Jezus, leven van mijn leven

Johannes ziet God zitten op een troon in de hemel. Hij heeft 
een boek in Zijn hand. Dat boek is verzegeld. Johannes huilt 
omdat niemand het waard is het boek te openen. Maar dan ge-
beurt er iets…

Daar, bij de troon, staat het Lam. Als je goed kijkt, zie je nog de 
wonden aan Zijn handen en voeten. Het Lam is de Heere Jezus. 
Hij was op aarde. Hij was gestorven aan het kruis. Maar Hij is 
opgestaan en staat nu in de hemel. Hij neemt dat boek, want 
Hij kan en mag het openen. Iedereen in de hemel, uit elke stam, 
taal, volk en natie, valt vol aanbidding voor Hem neer. Het Lam 
wordt geloofd en gedankt in een prachtig lied.

De Heere Jezus werd als het Lam ge-
slacht. Dat was nodig voor onze zonden. 
Hij wilde sterven, uit liefde voor zonda-
ren. Dank en loof jij Hem daar al voor? 

›  Welk vers (of beeld) uit Openbaring 5 
vind je het mooist? Waarom? 

Op de scholen van AMG, onze partner op de Filipijnen, worden 
iedere dag Bijbelverhalen verteld. Kinderen leren over de Heere 
Jezus, Die naar de aarde kwam om te sterven voor zondaren. Ook 
op de kindcentra, waar oudere kinderen na schooltijd heen gaan, 
is er veel tijd voor Bijbelstudie en samen bidden en zingen. Alle-
maal onderdelen die, naast goed onderwijs, enorm belangrijk zijn 
voor jou, maar ook in het verdere leven van deze kinderen. 

Trek je beide handen over op een papier.
› Teken of schrijf in de ene hand alles waarvoor je God wilt danken.
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kracht heeft Hij de dood overwonnen. Johannes ziet de ouder-
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in God geloven mogen voor altijd bij Hem wonen. God zal Zijn 
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vandaan is het dorp Dolores inmiddels opnieuw opgebouwd 
met stevige, blauwe huizen. Niet alleen de kinde-
ren, maar ook de ouders krijgen ondersteuning om 
hun leven weer op te pakken. Door bijvoorbeeld 
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Bijbelstudiemethode De één-vraag-methode, zie

Bijbelstudiemethode Kernwoorden, zie

 Jongeren

 Jongeren

+ en

De wederopbouw.

Bijbelstudie op school. 

De blauwe 
huizen van het 
dorp Dolores.

Doen

Dank God!

>> Psalm 145:2

>> Kroon Hem met gouden kroon

Noem zoveel mogelijk dingen op die horen bij een koning. 

Praat door: 
Wie is de Koning uit onze weektekst? › De Heere. 

Waar staat Zijn troon? › In de hemel. 

Hoe kun je merken dat Hij Koning is? › Hij heeft alle macht 

en Hij regeert. 
Is Hij ook Koning op de aarde? › Hij is Koning over alles en 

iedereen. 
Hoe hoor je bij deze Koning? › Door in Hem te geloven. 

Zo zal het zijn als de Heere Jezus terug gekomen is. Alle 

mensen, uit welk land dan ook, die in Hem geloven, zullen in 

de hemel zijn. Daar waar de troon van deze Koning staat. Het 

is er heerlijk en prachtig! Verlang jij ernaar om daar te zijn?

De Heere Jezus komt! Dan begint die heerlijke toekomst. 

Voor iedereen die in deze Koning gelooft. Zonder dat geloof 

kun je niet! Nu nog roept Jezus: ‘Kom!’ Luister naar Zijn stem. 

Vraag Hem om Zijn genade. Dan ga je danken: ‘Ik dank U dat 

U Koning bent.’ En je gaat bidden: ‘Ja, Heere Jezus, kom!’.

We hebben deze week een kijkje genomen op 

de Filipijnen. Een land dat zo anders is dan 

Nederland, maar ook zijn er dingen juist weer 

hetzelfde. Door goed, christelijk onderwijs 

leren jullie in Nederland en de kinderen op de 

Filipijnen dat Jezus, door het geloof, ook jullie 

Koning wil zijn. Dank Hem daarvoor! 

›  Is je spaarhuisje al vol? Schud hem leeg en 

maak het geld wat je deze week gespaard 

hebt over naar Stichting Woord en Daad, IBAN:

NL 64 RABO 0385 4870 88, o.v.v. Dankdag2021. 

Hartelijk dank! 

Knutsel een kroon. Schrijf op de kroon de weektekst. 

Zo word je er steeds aan herinnerd! 

 Openbaring 22:16-21

 Openbaring 22:1-5

Bijbelstudiemethode Verbeelding, zie
 Jongeren

en als Koning hebt 
geheerst. Zaterdag

Doen

Leren over de Heere

>> Psalm 136:1>> Jezus, leven van mijn leven

Johannes ziet God zitten op een troon in de hemel. Hij heeft 
een boek in Zijn hand. Dat boek is verzegeld. Johannes huilt 
omdat niemand het waard is het boek te openen. Maar dan ge-
beurt er iets…

Daar, bij de troon, staat het Lam. Als je goed kijkt, zie je nog de 
wonden aan Zijn handen en voeten. Het Lam is de Heere Jezus. 
Hij was op aarde. Hij was gestorven aan het kruis. Maar Hij is 
opgestaan en staat nu in de hemel. Hij neemt dat boek, want 
Hij kan en mag het openen. Iedereen in de hemel, uit elke stam, 
taal, volk en natie, valt vol aanbidding voor Hem neer. Het Lam 
wordt geloofd en gedankt in een prachtig lied.

De Heere Jezus werd als het Lam ge-
slacht. Dat was nodig voor onze zonden. 
Hij wilde sterven, uit liefde voor zonda-
ren. Dank en loof jij Hem daar al voor? 

›  Welk vers (of beeld) uit Openbaring 5 
vind je het mooist? Waarom? 

Op de scholen van AMG, onze partner op de Filipijnen, worden 
iedere dag Bijbelverhalen verteld. Kinderen leren over de Heere 
Jezus, Die naar de aarde kwam om te sterven voor zondaren. Ook 
op de kindcentra, waar oudere kinderen na schooltijd heen gaan, 
is er veel tijd voor Bijbelstudie en samen bidden en zingen. Alle-
maal onderdelen die, naast goed onderwijs, enorm belangrijk zijn 
voor jou, maar ook in het verdere leven van deze kinderen. 

Trek je beide handen over op een papier.
› Teken of schrijf in de ene hand alles waarvoor je God wilt danken.
›  Teken of schrijf in de andere hand op welke manieren je de Heere 

kunt danken.
 Openbaring 5:6-14

Vandaag is het 
dankdag. Waar ben 
jij dankbaar voor?

Die was

Bijbelstudiemethode Vier keer B, zie

 Jongeren

Gebed in 
de klas. Vrijdag



Die is

Doen

 Leven in angst

> > Psalm 32:1> > God heeft het eerste woord

›  Wat doet de Heere Jezus als Hij bij Johannes op Patmos komt?
› Waaraan merk jij in jouw leven dat de Heere Jezus leeft?
› Waar kun jij Hem vandaag voor danken?

Johannes wordt zelfs bang als de Heere Jezus zo dicht bij hem 
komt. Maar de Heere Jezus zegt: ‘Je hoeft niet bang te worden, 
Johannes. Ik ben de Eerste en de Laatste’. De Heere Jezus zegt 
dat, omdat Hij de dood overwonnen heeft. De Heere Jezus IS. 
Hij is opgestaan uit de dood. 

› Ben jij wel eens bang voor de dood?
› Hoe heeft de Heere Jezus de dood overwonnen? 
› Wat betekent dat vandaag voor jou?

Met deze nieuwe dankdagkalender kun je als gezin of klas 7 dagen stilstaan 
bij de betekenis van dankdag. Het thema dit jaar is: ‘Danken met Johannes 
op Patmos’. De tekst uit Openbaring 11:17 staat heel de week centraal. 
Kinderen leren deze dankdagweek God te danken voor Wie Hij is en wat Hij 
gedaan heeft en doet.
Deze kalender werd door Woord en Daad ontwikkeld met de jeugdbonden 
de HHJO, het HJW, de JBGG en het LCJ.

Dankbaarheid en het delen van zegeningen met je naaste dichtbij en ver weg 
horen bij elkaar. We gaan daarom op reis naar een dorpsontwikkelingsproject 
van Woord en Daad in Dolores, Filipijnen. Lastig om te danken voor gewas 
en arbeid als de alles verwoestende tyfoon Haiyan (2013) je dorp en 
landbouwgrond wegvaagt, toch? Inmiddels is het dorp op een veiligere 
plek herbouwd, wordt er christelijk onderwijs gegeven en krijgen ouders 
landbouwcursussen om uiteindelijk als gemeenschap weer zelfstandig te 
kunnen leven. De kinderen en hun leerkrachten op de Filipijnen kunnen een 
steuntje in de rug goed gebruiken tijdens deze dankdagweek. Doe je mee?
Elke dag bevat naast de Bijbellezing en liedsuggesties ook vragen 
voor kinderen, gebedspunten, doe opdrachten en verschillende 
bijbelstudiemethoden voor jongeren.
Op www.dankdagkalender.nl staan achtergrondinformatie, uitgebreide 
projectinformatie, extra (knutsel)opdrachten en de antwoorden op een aantal 
vragen die worden gesteld. Op deze site zijn (gratis) meer kalenders te 
bestellen en kun je de kalender downloaden als PDF.

 www.dankdagkalender.nl 

Colofon 
De dankdagkalender is een gezamenlijke uitgave van de HHJO, 
het HJW, de JBGG  en het LCJ en Woord en Daad. De jeugdbon-
den zetten zich in voor kinderen en jongeren in de kerkelijke 
gemeenten. Woord en Daad is een stichting voor ontwikkelingssamenwerking en werkt 
vanuit Bijbels perspectief aan duurzame verandering voor mensen in armoede. 

© Foto’s: Huibert van den Bos en Woord en Daad

Dankdag 2021 

Kun je je voorstellen hoe jij je zou voelen als zo’n 
heftige storm richting jouw woonplaats raast? Dat je 
je huis uit moet vluchten omdat het niet meer veilig 
is? Dat mensen die je kent overlijden omdat ze niet 
snel genoeg weg kunnen komen? Voor ons lastig voor 
te stellen, maar voor de ongeveer 200 kinderen in 
Dolores was dit wel de harde realiteit. Waar moet 
je met je angst en wanhoop heen? Ja, ook dan 
naar God Die er is, wát er ook gebeurt. 

Spaar jij mee voor goed, christelijk
onder wijs voor kinderen op de Filipijnen? 
Download op de site het spaarhuisje en doe 
je best! 

›  Vandaag staat er een mooie puzzel op
over de namen van de Heere Jezus.

 Openbaring 1:9-18

Bijbelstudiemethode Woorden die 
opvallen, zie

 Jongeren

Dit zijn
de Filipijnen. 

Hier ligt het 
dorp Dolores.

Doen

 Jongeren

>> Psalm 32:6

>> Dank U voor deze nieuwe morgen

Daar zit Johannes op het eiland Patmos, hij is verbannen, 

weg uit de stad Efeze. Dit is zijn straf. Maar hij kon toch 

niet anders? Hij kan toch niet zwijgen over zijn Meester? 

Hij begrijpt het niet, de Heere Jezus had de opdracht 

gegeven om de mensen over Hem te vertellen, maar hoe 

moet dat nu? Nu zit hij hier, eenzaam, alleen. 

Maar dan... een luide stem klinkt tot Johannes: ‘Ik ben 

de Alfa en de Omega…’ Johannes schrikt, maar de 

stem gaat verder ‘Wees niet bang…’ God spreekt!

Johannes krijgt te zien wat er in de toekomst gaat gebeu-

ren. En hij krijgt de taak om dit op te schrijven, zodat wij 

het ook nu nog kunnen lezen. Johannes mocht niet meer 

preken in zijn gemeente in Efeze, maar God zorgt ervoor 

dat hij nu een nog veel grotere taak krijgt. Dank vandaag 

met elkaar dat ook wij Gods Woord hebben ontvangen en 

de Bijbel  wereldwijd al in zoveel talen beschikbaar is.

Johannes werd naar het eiland Patmos 

verbannen. Wist je dat de Filipijnen, 

één van de landen waar Woord en 
Daad werkt, uit wel meer dan 7.000 

eilanden bestaat? De Filipijnen is een 

prachtig land met veel mooie natuur, 

maar er zijn ook grote problemen. 
Natuurgeweld als tyfoons (enorm 
heftige stormen) verwoesten ieder 

jaar veel mensenlevens, huizen en 

landbouwgrond. Dan is het wel een stuk 

lastiger om te danken voor gewas en arbeid 

dan wanneer alles goed gaat, dat snap je!

 Openbaring 

 1:1-3, 19-20

De tekst die we deze week met elkaar gaan leren, kun je 

lezen in Openbaring 11:17. 
›  Vergelijk deze tekst eens met Openbaring 1:4 en 1:8, 

welke overeenkomsten zie je? 
› En wie/Wie is er aan het woord? 

De tekst die we deze 
week met elkaar 
gaan leren, hebben 
we op muziek gezet. 
Je kunt deze vinden 
op de website. Zing 

jij ook elke dag mee?

Elke dag is er een andere bijbelstudiemethode 

om het bijbelgedeelte mee te behandelen. Mooi 

om te doen met jongeren.

Actief lezen methode
Beantwoord bij het bijbelgedeelte deze vragen:

1. Wat leer je over Wie God is?
2. Wat leer je over wie de mens is?

3. Welke persoonlijke les trek je? 

Zondag
 Openbaring 

Wij danken U

Doen

 Jongeren

 Hoop op God

>> Psalm 93:4

  >>    Mijn God is zo groot, 

zo sterk en zo machtig

Zou je wel eens willen zien wat er in de hemel gebeurt? 

Johannes mag het zien! In een visioen ziet Johannes de 

deur van de hemel opengaan. Hij ziet een troon. De 

heerlijkheid van God straalt hem tegemoet. Johannes 

beschrijft dit met mooie kleuren van edelstenen. 

Vierentwintig ouderlingen staan rondom de troon van 

God. Samen met de vier bijzondere dieren loven en 

danken ze de Heere. Zonder ophouden buigen ze zich 

steeds voor God neer en werpen hun kronen voor de 

troon. Hoor je de schitterende lofl iederen die klinken? 

‘Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige.’ En: 

‘U bent het waard om alle heerlijkheid en eer en kracht te 

ontvangen. Want U hebt alle dingen geschapen.’ Ze danken 

God om Wie Hij is. Hij heeft alle macht, Hij kan alles! Daar 

hoef je niet aan te twijfelen.
›  God kan alles, maar doet niet alles zoals jij zou willen. 

Hoe kun je Hem toch danken als het anders gaat?

› Hoe merk jij dat God alle macht heeft? Noem om de beurt  

  iets en dank de Heere hiervoor.

God is almachtig. Hij kan helpen en uitkomst 

geven, in Nederland, maar ook op de Filipijnen. 

In 2013 werd de Filipijnen getroffen door een 

supertyfoon: Haiyan. Een groot gedeelte van 

het dorp Dolores is toen opgeslokt door de 

woeste, overstromende rivier. Veel mensen 

raakten alles kwijt, maar bleven hopen op 

God. Bijzonder om ook in zo’n crisissituatie toch 

te kunnen geloven en belijden dat Hij als de 

almachtige God alles in Zijn hand houdt. 

 Openbaring 4:1-11

Er is veel extra materiaal te downloaden op de website: 

www.dankdagkalender.nl. Zet de site op je startscherm of geef 

hem een bladwijzer. Handig voor de hele week. Als er extra’s 

beschikbaar zijn, dan kun je dit herkennen aan 

Met welke liederen loof en dank jij God om Zijn almacht? 

›  Schrijf deze in de notenbalk. Dank zingend met elkaar.

Zweedse bijbelstudiemethode, zie

  Meer

Heere God, almachtigMaandag

Verwoesting door 
een tyfoon.

Natuurgeweld

Bijbel

Daar zit Johannes op het eiland Patmos, hij is verbannen, 

weg uit de stad Efeze. Dit is zijn straf. Maar hij kon toch 

niet anders? Hij kan toch niet zwijgen over zijn Meester? 

gegeven om de mensen over Hem te vertellen, maar hoe 

Maar dan... een luide stem klinkt tot Johannes: ‘Ik ben 

Dinsdag Hier ligt het 
eiland Patmos.
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Danken met Johannes op Patmos

Wij danken U,
Heere God almachtig, Die is, 

en Die was,
en Die komen zal!

dat Gij Uw grote kracht hebt 
aangenomen,
en als Koning
hebt geheerst;

Dankdag


