
In de dankdagkalender 
las je vandaag over 
Fareena, die met het 
naaien van blouses 
extra inkomen verdient. 
Nu mag jij zelf aan de 
slag. Maak met lapjes 
stof, viltstift, verf of 
kleurpotlood een blouse 
die je zo aan zou willen 
trekken. Succes!

Deze verwerking hoort bij de dankdagkalender 2022
Thema: Beroepen in de Bijbel

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?

 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?

Handelaar
Dinsdag

 lees
Handelingen 16:11-15

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

aangekomen in Filippi, een belangrijke stad in Macedonië. 

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

andere christenen en zo komen ze bij een rivier buiten 

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 

(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. 
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Dankdag voor gewas en arbeid

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.

 Lees 
Lukas 5:27-32 

 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

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

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

steeds je nieuwe voorwerp voor iets dat meer waard is. 

 Lees op de site wat de kleur purper was, hoe het gemaakt werd 

en hoe je het zelf kunt maken.

De zaken gaan goed bij Yamtebaye

Het repareren van mobiele telefoons en het verkopen van 

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 

stoelen en een klein bureau gezet. Dit is zijn kantoor. De 

container staat op een slimme plek: aan een doorgaande 

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 partner organisatie 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!

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 

varkens kan zorgen. Ik weet veel over voer en het voorkomen 

van dierziektes. Er is veel vraag naar varkensvlees, dus ik 

verdien hier een goed jaarinkomen mee. Daar ben ik dankbaar 

voor en trots op!’ 

Lees deze week meer over Woord en Daad-projecten voor werk 

en opleiding, landbouw en visserij.

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 

Haïti, een partnerorganisatie van Woord en Daad. Nu, 26 

jaar later, is hij huisarts! Dankzij hulp van zijn sponsors en met 

de zegen van God kon hij zijn droom waarmaken en biedt hij, naast 

zijn baan, nu vrijwillig medische zorg aan de allerarmsten. 

 Lees meer over kinderen zoals Gabriel! 
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Oplossing:

Dankdagkalender voor de dankdagweek 

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 

Stichting Woord en Daad via IBAN: 

NL64 RABO 0385 4870 88, o.v.v. 

Dankdagkalender. Dank!

Zie je dit icoon?

Elke dag bevat naast 

de Bijbellezing en 

liedsuggesties ook vragen 

voor kinderen, gebedspunten 

en doe opdrachten. Op www.

dankdagkalender.nl staan 

achtergrondinformatie, 

uitgebreide projectinformatie 

van Woord en Daad, 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.

Colofon 
De dankdagkalender is een gezamenlijke uitgave van Woord en Daad, de HHJO, het HJW, de JBGG en het LCJ. 

De jeugdbonden 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: Woord en Daad
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