Beroepen
in de Bijbel
Dankdag voor gewas en arbeid

Dankdagkalender voor de dankdagweek

Veehouder
Zondag
Lees
Genesis 13:1-11

uitleg
Abram is een rijke veehouder. Zijn kuddes
worden steeds groter. Ook neef Lot heeft veel
dieren. Op een dag krijgen de herders ruzie. Er is
te weinig plaats voor al die dieren. Ze kunnen niet
allemaal genoeg eten en drinken. Hoe moet
dat verder?
Abram heeft een plan. Als het niet meer past,
moeten ze uit elkaar gaan. Lot mag kiezen: gaat hij naar links of
naar rechts? Lot kiest de kant waar het meeste gras groeit. Dat lijkt
slim. Maar toch is het niet goed van Lot. Hij kiest met zijn ogen. Hij
vergeet te vragen wat de Heere God wil. Lot gaat bij de goddeloze
stad Sodom wonen. Abram gaat de andere kant op. Tegen hem zegt
de Heere: Dit land zal Ik u geven. Abram krijgt van de Heere álles.
Dan ben je rijk!

Vraag
• Hoe zie je in vers 18 dat Abram dankbaar is?

Zing
• Psalm 16:3
• Welzalig de man

Doen
1. Maak een woord van de letters die je vindt op de koeien:
2. Tel hoeveel schapen je ziet:
3. Maak een woord van de letters die je vindt op de kamelen:
4. Tel de ezels:
5. Lees deze tekst. Wat wordt gezegd over een goede veehouder?
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Josiane is de ‘biggenboerin’ uit Benin
Josiane is een jonge ‘biggenboerin’ uit Benin,
een land in Afrika. Het is in Benin helemaal
niet gebruikelijk dat vrouwen varkens gaan
fokken. Het is daar eigenlijk echt een beroep
voor mannen. Woord en Daad biedt samen

met organisaties in de projectlanden trainingen
aan mannen en vrouwen. ‘Ik ben blij dat ik goede
trainingen heb gevolgd, zodat ik nu goed voor mijn
men
varkens kan zorgen. Ik weet veel over voer en het voorko
ik
van dierziektes. Er is veel vraag naar varkensvlees, dus
ar
verdien hier een goed jaarinkomen mee. Daar ben ik dankba
voor en trots op!’
voor werk
Lees deze week meer over Woord en Daad-projecten
en opleiding, landbouw en visserij.

Dokter
Maandag
Vraag
• Wanneer ben jij voor het laatst bij de dokter geweest?
• Ken jij iemand uit de Bijbel die ziek was? Noem om de beurt
een persoon.

Weetje
God had het volk Israël gezondheid beloofd als zij gehoorzaam
waren aan Zijn wetten. Ze kregen daarvoor verschillende
gezondheidswetten en geloofden dat ze bij ziekte moesten bidden
tot God. Dokters zoals wij die kennen, waren er nog niet. Later

gingen ze steeds meer natuurlijke medicijnen gebruiken. Van kruiden
werd bijvoorbeeld zalf of een pijnstillend middel gemaakt. Steeds
meer steden in Israël en daarbuiten kregen een dokter. Lukas, de

schrijver van het Evangelie, was een arts uit Griekenland.

uitleg
Het lijkt een vreemd gedeelte bij het thema van vandaag. Maar lees
nog eens vers 31.
• Was Levi ziek?
• Wat bedoelt de Heere Jezus met deze woorden?
• Is dit ook voor jou nodig? Waarom?

Dank
Levi had Jezus nodig om ‘genezen’ te worden van zijn zonden,
net als wij. Heb jij de Heere wel eens gedankt voor deze ‘genezing’?
Wanneer heb jij de Heere voor het laatst gedankt voor gezondheid
of genezing van ziekte? Dank vandaag opnieuw!

Zing
• Psalm 147:2
• Wees ook jij een discipel

Doen
Welke drie woorden uit vers 31 kun je in deze
puzzel invullen?

Lees
Lukas 5:27-32

Gabriël wil dokter worden

Als klein jochie wist Gabriël al wat hij wilde worden:
dokter! Hij groeide op in Riviere Blanche, een klein
dorpje in Haïti. Zijn ouders konden geen onderwijs
betalen voor hun acht kinderen. Toen Gabriel 9 jaar was,
werd hij toegelaten tot het sponsorprogramma van P&A
26
Haïti, een partnerorganisatie van Woord en Daad. Nu,
met
en
rs
sponso
zijn
van
hulp
j
jaar later, is hij huisarts! Dankzi
naast
hij,
biedt
en
de zegen van God kon hij zijn droom waarmaken
zijn baan, nu vrijwillig medische zorg aan de allerarmsten.
Lees meer over kinderen zoals Gabriel!

Handelaar
Dinsdag
lees
Handelingen 16:11-15

Dank
Lydia kon als handelaar haar geld verdienen. Dank God als jouw
vader of moeder een baan heeft, zodat ze voor jou kunnen zorgen.
Bid voor je ouders of verzorgers als werk vinden juist lastig is.

Zing
• Psalm 144:6
• Amazing Grace

uitleg
Het is sabbat. Paulus, Silas, Timotheüs en Lukas zijn

Doen

aangekomen in Filippi, een belangrijke stad in Macedonië.

Speel het appel en ei ruilspel en haal hiermee geld op voor het

Zoals ze gewend zijn, gaan ze ook vandaag op zoek naar

project van Woord en Daad. Begin met een appel of ei en ruil

andere christenen en zo komen ze bij een rivier buiten

steeds je nieuwe voorwerp voor iets dat meer waard is.

de stad. Daar is een gebedsplaats, waar iedere sabbat
een groep vrouwen samenkomt om te bidden. Tussen de
vrouwen zit Lydia, een purperverkoopster uit Thyatira

Lees op de site wat de kleur purper was, hoe het gemaakt werd
en hoe je het zelf kunt maken.

(Turkije). Omdat ze handelt in purperverf en -kleding
woont ze nu in Filippi. Ook zij luistert deze morgen naar
de preek van Paulus. Haar hart wordt door de Heere
Jezus geopend. Hij zorgt ervoor dat ze de woorden die
Paulus spreekt, gelooft. Nog diezelfde dag wordt ze door
Paulus gedoopt en dringend vraagt ze of Paulus bij haar
wil komen logeren. Ze wil zorgen voor de mensen die
het Evangelie bij haar gebracht hebben. Daar heeft ze
haar geld en tijd graag voor over.

De zaken gaan goed bij Yamtebaye

van
Het repareren van mobiele telefoons en het verkopen
beltegoed is goede handel in Tsjaad, een land in Afrika.
Veel inwoners hebben inmiddels een mobiele telefoon.
Yamtebaye heeft in een felrode zeecontainer een paar
De
stoelen en een klein bureau gezet. Dit is zijn kantoor.
ande
container staat op een slimme plek: aan een doorga
weg. Genoeg klanten die dagelijks langs rijden! De zaken
gaan goed. Toch wil Yamtebaye later liever groenten
gaan verbouwen, buiten de stad. Hij krijgt nu
van een partnerorganisatie van Woord en
Daad in Tsjaad training en begeleiding om
een plan te schrijven, zodat hij een goede
start kan maken met zijn tuin.
Download op de site jouw
spaargeldkistje!

Visser
Woensdag - Dankdag
lees
Lukas 5:1-11

uitleg
Wat een verandering na het bevel van de Heere Jezus: ’s Nachts niet
één vis gevangen en nu zit het net boordevol. De Heere spreekt met
macht! Simon knielt voor Jezus neer. Hij zegt eigenlijk: ‘Heere, U bent
God! Ik ben het niet waard dat ik zo dicht bij U mag zijn.’

Vraag
In vers 10 zegt de Heere Jezus dat Simon mensen zal gaan vangen. In
Mattheüs 4:19 staat het zo: ‘Ik zal u vissers van mensen maken.’
• Wat zou de Heere Jezus daarmee bedoelen?
• Hoe kun jij een visser van mensen zijn?

Weetje
In de tijd van de Heere Jezus werd er veel vis gegeten.
Vissers waren blij en dankbaar met een goede vangst die
ze daarna konden verkopen. Na het vissen werden de
netten gespoeld, uitgespreid en zo nodig gerepareerd.

Dank
Dank de Heere voor de mensen die dagelijks bezig zijn voor ons eten.
Dank de Heere voor de kracht van het Evangelie waarmee Hij mensen
tot Zich trekt en bid dat Hij dit ook vandaag zal doen.

Zing
• Psalm 67:1
• Voor al Uw goede gaven Heer’

Doen
De vroege christenen gebruikten als eersten de vis als symbool van
hun geloof in God.
De Griekse letters (ICHTUS=vis) werden deze belijdenis:
Jezus
Iesous
(I)
I
Christus
Christos
(CH)
X

Θ

(TH)

Theou

Gods

Y

(U)

Uios

Zoon

Σ

(S)

Sotèr

Redder

Zie jij de Griekse letters? Geef ze maar een opvallende kleur.
Kijk op de website voor leuke knutseltips.

Elisabeth is visser
Zie je die grote krab? Die heeft Elisabeth
uit Sri Lanka zelf gevangen, goed hè? Ze is
56 jaar oud en heeft samen met haar man
zes dochters om voor te zorgen. Vanaf
haar 15e is ze dagelijks langs de kust te
vinden om vis te vangen. Haar man kan
door zijn slechte gezondheid helaas niet
meer werken, dus Elisabeth moet al het
geld zelf verdienen. Ze is de tel kwijt
van alle vissen die ze in haar leven al

gevangen heeft, dat snap je! Begin 2022
is Elisabeth, samen met nog 55 andere
vrouwen ofﬁcieel geregistreerd als visser.
Dat is heel bijzonder in Sri Lanka!
Lees meer over de toekomstplannen van
Elisabeth!

PoTTenbakker
Donderdag
In de tijd van de Bijbel was het beroep van pottenbakker heel
bekend. Regelmatig had elke familie nieuwe potten en kruiken nodig.
Daar bewaarden ze eten en drinken in.

Lees
Jeremia 18:1-6

uitleg
Jeremia gaat naar het huis van een pottenbakker. Hij is druk
bezig. Razendsnel laat hij een draaischijf ronddraaien en met
zijn vingers boetseert hij een pot. Maar dan gaat het fout.
De pottenbakker begint opnieuw. Jeremia merkt dat de Heere
iets tegen hem zegt: ‘Zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo
bent u in Mijn hand.’ Jeremia moet aan het volk uitleggen wat deze
woorden betekenen. Zoals de pottenbakker niet tevreden was met
zijn eerste pot, zo is de Heere niet tevreden met Zijn volk Israël. Als
het volk zich bekeert, zal God genadig
zijn. Maar als ze dat niet doen, zal
Hij kwaad over hen brengen. Wat een
waarschuwing! Hoe zit dat met jou? De
Heere zegt ook tegen jou: ‘Geef Mij je
hart!’ Zoals een pottenbakker wil God
ook jouw leven vormen. Het is Zijn
doel dat je leeft tot Zijn eer!

Zing
• Zoals klei in de hand van de
Pottenbakker
• Psalm 139:1 en 14

Doen
Maak van klei een potje en beschilder
deze.
Bekijk het ﬁlmpje over het werk
van pottenbakker.
Download de kleurplaat van
de site.

Ambia vlecht nu mand
en

Heb jij op school welee
ns
iets moois met je han
den
gemaakt? Een pot van
klei of
een mandje van riet?
Ambia
uit Bangladesh, een lan
d in
Azië, vlecht thuis vier
tot vijf
manden per dag, nadat
ze
klaar is met het huisho
uden. Ze
verdient hiermee 80 tak
a per
mand (omgerekend ong
eveer
€0,80). Kleine ondernem
ers
zoals Ambia worden doo
r
partneror ganisaties van
Woord
en Daad ondersteund
om
passend werk te vinden
en te
zor gen dat ze hun pro
ducten
voor een goede prijs kun
nen
verkopen. Met haar
extra inkomen

kunnen hun drie
kinderen nu
naar een goede
school. Mooi hè?

Fareena naait blouses

Kleermaker
Vrijdag
Lees
Handelingen 9:36-43

uitleg
In Joppe woont Tabitha, een volgeling van Jezus. Misschien ken jij
haar wel als Dorkas, dat is haar Griekse naam. Tabitha is iemand die
veel om de mensen om zich heen geeft. Maar er gebeurt iets ergs.
Tabitha wordt ziek. Ze wordt zo ziek, dat ze sterft. De mensen in
Joppe horen het en twijfelen niet: Petrus is in Lydda! Twee mannen
gaan naar hem toe en vertellen wat er is gebeurd. Petrus gaat mee
naar Joppe. De vrouwen in Joppe laten hun kleren zien. Allemaal
gemaakt door Tabitha. Tabitha was een kleermaakster, ze naaide
kleding voor weduwen in Joppe. Dan gebeurt een wonder. Petrus

bidt voor Tabitha. ‘Tabitha, sta op!’ Ze doet haar ogen open en
gaat overeind zitten. Ze leeft! Veel mensen komen tot geloof door
dit wonder. Ze danken de Heere voor dit grote wonder. Nog steeds
komen er mensen tot geloof. Dank je mee en vraag je de Heere om
dat geloof voor jezelf en anderen?

Vraag
Welke situatie in jouw leven zal je nooit vergeten? Heb je de Heere
toen ook gedankt?

Zing
• Psalm 9:1

Doen
Bedenk iets wat jij deze week voor een ander kunt doen
en voer het uit!

‘Het is heel belangrijk om goed naar je
klanten te luisteren. Als zij tevreden zijn

over een kledingstuk, komen ze vanzelf bij
je terug!’ Fareena’s ogen stralen. Zij en haar

man wonen in een dorp in Sri Lanka, in Azië.
Haar man is dominee en zij verdient wat
extra bij met het naaien van vooral blouses.

Ze heeft hiervoor een cursus gevolgd bij Ygro,
een partnerorganisatie van Woord en Daad. ‘Ik kan
nu heel netjes en snel een blousje naaien en ik heb

geleerd wat ik daarvoor kan vragen. Door deze
training kan ik, met dank aan God, de toekomst
vol vertrouwen tegemoet zien!’

Lees meer over de verschillende vaktrainingen!

Tentenmaker
Zaterd
ag

Lees
Handelingen 18:1-6

geitenhaar werden tenten gemaakt.
Dit waren vooral tenten voor
het grote Romeinse leger.

• Iemand die zendeling is maar ook een
ander beroep heeft, noemen
we een tentenmaker. Zo’n zendeling
doet eigenlijk net als Paulus:
hij zorgt voor zijn eigen inkomen en
verkondigt daarnaast het
Evangelie.

Vraag
Vraag
Vers 1: Waar komt Paulus vandaan en
waar gaat hij naar toe?
Vers 2: Waar komen Aqui lla en Prisc
illa vandaan?
Vers 3: Waarom bleef Paulus bij hen?
Vers 4: Paulus werkt niet alleen als
tentenmaker. Wat doet hij nog
meer?
Vers 5: Wat vertelt Paulus aan de Jode
n?
Vers 6: Wat is de reactie van de Jode
n? Wat doet Paulus dan? Wat
vind jij daarvan?

Zing
• Morgenzang: 3 en 4

Weetje
• Paulus is tentenmaker. Dit beroep
kwam veel voor
in de streek Sicilië waar Paulus vand
aan komt. Er
werden daar veel geiten gehouden en
van het

Aan wie vertel jij het Evangelie?

Doen
Maak een tent, dan ben jij
ook een tentenmaker!
Kijk op de website voor
de omschrijving.

Zalissa leerde tradionele
doeken weven
Als je in Nederland een lichamelijke
beperking hebt, valt het niet altijd
mee om passend werk te vinden. In

een land als Burkina Faso, in Afrika,
is
het zeker niet vanzelfsprekend dat
je
met zo’n beperking een baan krijgt.
Toch is het Zalissa met Gods hulp
en dankzij een training van drie
maanden gelukt! Ze leerde pages,
traditionele doeken, weven en
kreeg een lening voor de aanschaf
van materialen voor haar bedrijf. Ze
kan nu zittend zelf haar geld verdienen
en het schoolgeld van haar kinderen
betalen. Zalissa is hierdoor niet mee
r
afhankelijk van anderen. Daar krijg je
wel zelfvertrouwen van!
Bekijk het mooie ﬁlmpje van Zalissa.

Dankdag
Dankdag voor gewas en arbeid. Wat houdt die arbeid nu precies in?
Met deze nieuwe dankdagkalender kun je als gezin of klas 7 dagen
stilstaan bij de zegen van werk. Het thema dit jaar is: ‘Beroepen uit
de Bijbel – dankdag voor gewas en arbeid’. We staan stil bij zeven
beroepen waar mannen en vrouwen hun geld mee verdienden in de
tijd van de Bijbel. Kinderen leren deze dankdagweek God te danken
voor zijn trouwe zorg voor werk en welke zegen Hij daarmee wil
geven in de gezinnen. Er is daarnaast ook aandacht voor situaties
waarin werk niet vanzelf gaat.
Dankbaarheid en het delen van
zegeningen met je naaste dichtbij en
ver weg horen bij elkaar. We ontmoeten
in deze kalender zeven verschillende
(jonge) mannen en vrouwen uit de
projectlanden van Woord en Daad.
In deze landen is het zeker niet
vanzelfsprekend dat je een baan kunt
vinden. Dankzij een goede training en
opleiding hebben zij wel werk gevonden.
Hoe ervaren zij hun baan? Deze jongeren
kunnen een steuntje in de rug voor
het behalen van hun diploma en vinden
van werk goed gebruiken tijdens deze
dankdagweek.
Gespaard? Maak je geld over naar

Zie je dit icoon?
Elke dag bevat naast
de Bijbellezing en
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Dankdagkalender. Dank!

als PDF.

Stichting Woord en Daad via IBAN:

Colofon
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