
Er is groot verdriet bij de Egyptenaren. In ieder huis is het oudste 
kind gedood. Maar niet bij de Israëlieten. Ze hebben het bloed van 
het geslachte lam aan de deurposten gestreken. Daarachter waren ze 
veilig. Zo had God het gezegd. Nu vertrekken ze haastig. Ze hebben 
geen tijd om eten klaar te maken. Het brooddeeg nemen ze in doeken 
op hun schouders mee. Weg uit Egypte! Eindelijk vrij!
  
Ook nu nog herdenken de Joden elk jaar deze dag door feest te vieren. 

Het lammetje moest geslacht worden, zodat de Israëlieten veilig waren. 
De Heere Jezus stierf aan het kruis, zodat jij met je zondige leven 
naar Hem kunt gaan. Hij verlost, uit genade, van zonde en schuld. 

- Weet jij wat het woord Pascha/
Pesach betekent? 

- Wat is het verschil tussen het 
Joodse feest Pascha en ons 
Paasfeest?

 dankdagkalender.nl

Bak matzes! Of koop ze in de supermarkt. Deze crackers lijken op de 
ongegiste broden die de Joden tijdens het pascha eten. Bij hun vertrek 
uit Egypte hadden de Joden geen tijd om hun deeg te laten rijzen en 
te laten gisten. Zo werd het ‘ongezuurd brood’. De Joden eten de 
matzes zonder beleg, maar jij kunt er ook honing of jam op doen. 

 dankdagkalender.nl

Boeren in Tsjaad eten vaak hetzelfde voedsel: rijst, couscous en ‘la 
boule’: de bal. Verschillende rijstsoorten worden gekookt in een pot 
en op een grote schaal gelegd voor het hele gezin. Je pakt met je 
rechterhand een stukje van ‘de bal’ en doopt dit in een sausje van 
vlees of vis. Tsjaad is een droog land. Daarom is er weinig te eten. 
Sommige gezinnen eten maar één maaltijd per dag. Bid jij mee voor 
deze families? 

FEEST!
in de Bijbel
FEEST! DINSDAGDINSDAGPascha

DANKDAG 2019 – WOENSDAG 6 NOVEMBER
Met deze nieuwe dankdagkalender kun je als gezin 7 dagen stilstaan bij de 
betekenis van dankdag. Het thema ‘danken’ wordt uitgewerkt aan de hand 
van Bijbelse feesten, waarin danken en gedenken centraal staat. Juist door 
feestdagen te vieren, druk je waardering en dank uit voor het leven en 
voor God Die het leven schenkt. Deze kalender werd door Woord en Daad 
ontwikkeld met de jeugdbonden de HHJO, het HJW, de JBGG en het LCJ.

JE ZEGENINGEN DELEN MET JE NAASTE VER WEG
Dankbaarheid en het delen van zegeningen met je naaste dichtbij en ver 
weg horen bij elkaar. We nemen daarom een kijkje bij een project van 
Woord en Daad met boeren in Tsjaad. Deze boeren houden bijen om 
olifanten te verjagen – en ze verdienen er geld mee voor hun gezin. Ze 
wonen en leven heel anders dan wij. Zij kunnen een steuntje in de rug 
goed gebruiken tijdens deze dankdagweek. Doe je mee?

 LEZEN  •   ZINGEN  •   BESPREKEN  •   DOEN
Elke dag bevat naast de Bijbellezing en een liedsuggestie ook vragen 
voor kinderen, gebedspunten, weetjes en een doordenker voor jongeren. 
Op de website van Woord en Daad staan achtergrondinformatie, 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.

FEEST!
in de Bijbel
FEEST! ZONDAGFeest!ZONDAG

FEEST!
in de Bijbel
FEEST! MAANDAG

PoerimfeestMAANDAG

Deze dankdagweek denken we samen na over ‘Feest!’. Pak een groot 
vel papier en schrijf in het midden ‘feest’. Schrijf of teken er samen 
zoveel mogelijk woorden of beelden omheen. Waar denk jij aan bij 
‘feest’? En wat hoort er vanuit de Bijbel bij ‘feest’?

Deze psalm is een feestlied én een klaaglied. Let tijdens het lezen op 
wanneer het feestlied overgaat in een klaaglied. 

- Welke woorden uit (het begin van) de psalm horen bij ‘feest’? 
- Lees vers 4 en 11. Welke Joodse feesten horen hierbij?
- Lees vers 12. Hoe komt het dat het lied verandert in een klaaglied? 

Wat leer jij van dit vers? 
- Deze week hopen we dankdag te vieren. Hoe is dankdag een feest?

Luther zag op elke bladzijde van het Oude Testament Christus terug. 
Hoe zie je dat in deze psalm? 

Deze week nemen we een kijkje bij boeren 
in Tsjaad, een erg arm land in Afrika. Deze 
boeren verjagen op een bijzondere manier de 
olifanten van hun landbouwgrond. Weet je hoe?

De olifanten worden verjaagd door bijen! Wat 
slim! De groenten worden niet vertrapt en 
tegelijk geeft de honing extra inkomsten. De 
honing kan verkocht worden, zodat kinderen van 
de boeren naar school kunnen. 

Op het Poerimfeest eten Joden Hamansoren. Dat zijn koekjes, gevuld 
met chocoladepasta of dadelpasta. Doordat de hoeken omkrullen lijken 
ze op oortjes. Je kunt ze zelf maken! Lees het recept.
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Wil je meer weten over het Poerimfeest? Lees dan verder op:
 dankdagkalender.nl 

De armen mogen de feestvreugde op het Poerimfeest niet missen. Dit 
is zelfs een speciale opdracht: zorg tijdens het feest vooral goed voor 
de armen. Die opdracht geldt nog steeds! Bedenk met jullie gezin een 
originele manier om deze week geld te sparen voor arme boeren in Tsjaad. 

Ken je de verhalen over koningin Esther uit de Bijbel? Haman wil alle 
Joodse mensen in het Perzische rijk laten doden. Hij kiest zelfs precies 
een dag daarvoor uit, door middel van loten. Maar… zijn plan mislukt! 
God zorgt voor Zijn volk. Om dat niet te vergeten, vieren de Joden 
elk jaar het Poerimfeest. Poerim betekent: het lot laten vallen. In de 
synagoge wordt tijdens het feest het hele boek Esther gelezen. Telkens 
als de naam van Haman klinkt, stampen de mensen op de vloer en 
maken ze lawaai, zodat zijn naam niet goed gehoord wordt. De naam 
van Mordechai wordt juist steeds herhaald door de mensen. Tijdens het 
Poerimfeest vieren ze de verlossing. God verlost. Toen en nu.

 

Poerim is voor de Joden het feest van de verlossing. Als jij denkt aan 
Gods plan om zondaren te verlossen, aan welk (christelijk) feest denk 
jij dan? Hoe vier jij dit?

EXODUS 12: 1-14

PSALM 81

ESTHER 9: 20-32

BAK MATZES

WOORD/TEKENWEB

PSALM 105 VERS 5, 19 EN 24

BESPREKEN

BESPREKEN

BESPREKEN

MEER

 PSALM 81 VERS 2, 3 EN 4

PSALM 98 VERS 1 EN 2

KOEKJES MAKEN

Voor sommige dagen is er 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 

Colofon – De dankdagkalender is een gezamenlijke uitgave van 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 | © Illustraties Julia Visser, Veenendaal. Foto cover: Shutterstock.com

www.dankdagkalender.nl

FEEST!
in de Bijbel
FEEST!

EEN BAL OP JE BORD

JE BLIJDSCHAP DELEN 

DOORDENKER

HOE VERJAAG JE EEN OLIFANT?

3 november

4 november

5 november

Vier jij   
  dankdag 
  mee?

Welk feest 
  zie je hier? Welk feest 
  zie je hier?

DANKDAGKALENDER
2019

dagen feest!
7

DANKDAGKALENDER
2019

dagen feest!7

Er is groot verdriet bij de Egyptenaren. In ieder huis is het oudste 
kind gedood. Maar niet bij de Israëlieten. Ze hebben het bloed van 
het geslachte lam aan de deurposten gestreken. Daarachter waren ze 
veilig. Zo had God het gezegd. Nu vertrekken ze haastig. Ze hebben 
geen tijd om eten klaar te maken. Het brooddeeg nemen ze in doeken 
op hun schouders mee. Weg uit Egypte! Eindelijk vrij!
  
Ook nu nog herdenken de Joden elk jaar deze dag door feest te vieren. 

Het lammetje moest geslacht worden, zodat de Israëlieten veilig waren. 
De Heere Jezus stierf aan het kruis, zodat jij met je zondige leven 
naar Hem kunt gaan. Hij verlost, uit genade, van zonde en schuld. 

- Weet jij wat het woord Pascha/
Pesach betekent? 

- Wat is het verschil tussen het 
Joodse feest Pascha en ons 
Paasfeest?

 dankdagkalender.nl

Bak matzes! Of koop ze in de supermarkt. Deze crackers lijken op de 
ongegiste broden die de Joden tijdens het pascha eten. Bij hun vertrek 
uit Egypte hadden de Joden geen tijd om hun deeg te laten rijzen en 
te laten gisten. Zo werd het ‘ongezuurd brood’. De Joden eten de 
matzes zonder beleg, maar jij kunt er ook honing of jam op doen. 

 dankdagkalender.nl

Boeren in Tsjaad eten vaak hetzelfde voedsel: rijst, couscous en ‘la 
boule’: de bal. Verschillende rijstsoorten worden gekookt in een pot 
en op een grote schaal gelegd voor het hele gezin. Je pakt met je 
rechterhand een stukje van ‘de bal’ en doopt dit in een sausje van 
vlees of vis. Tsjaad is een droog land. Daarom is er weinig te eten. 
Sommige gezinnen eten maar één maaltijd per dag. Bid jij mee voor 
deze families? 

FEEST!
in de Bijbel
FEEST! DINSDAGDINSDAGPascha

DANKDAG 2019 – WOENSDAG 6 NOVEMBER
Met deze nieuwe dankdagkalender kun je als gezin 7 dagen stilstaan bij de 
betekenis van dankdag. Het thema ‘danken’ wordt uitgewerkt aan de hand 
van Bijbelse feesten, waarin danken en gedenken centraal staat. Juist door 
feestdagen te vieren, druk je waardering en dank uit voor het leven en 
voor God Die het leven schenkt. Deze kalender werd door Woord en Daad 
ontwikkeld met de jeugdbonden de HHJO, het HJW, de JBGG en het LCJ.

JE ZEGENINGEN DELEN MET JE NAASTE VER WEG
Dankbaarheid en het delen van zegeningen met je naaste dichtbij en ver 
weg horen bij elkaar. We nemen daarom een kijkje bij een project van 
Woord en Daad met boeren in Tsjaad. Deze boeren houden bijen om 
olifanten te verjagen – en ze verdienen er geld mee voor hun gezin. Ze 
wonen en leven heel anders dan wij. Zij kunnen een steuntje in de rug 
goed gebruiken tijdens deze dankdagweek. Doe je mee?

 LEZEN  •   ZINGEN  •   BESPREKEN  •   DOEN
Elke dag bevat naast de Bijbellezing en een liedsuggestie ook vragen 
voor kinderen, gebedspunten, weetjes en een doordenker voor jongeren. 
Op de website van Woord en Daad staan achtergrondinformatie, 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.

FEEST!
in de Bijbel
FEEST! ZONDAGFeest!ZONDAG

FEEST!
in de Bijbel
FEEST! MAANDAG

PoerimfeestMAANDAG

Deze dankdagweek denken we samen na over ‘Feest!’. Pak een groot 
vel papier en schrijf in het midden ‘feest’. Schrijf of teken er samen 
zoveel mogelijk woorden of beelden omheen. Waar denk jij aan bij 
‘feest’? En wat hoort er vanuit de Bijbel bij ‘feest’?

Deze psalm is een feestlied én een klaaglied. Let tijdens het lezen op 
wanneer het feestlied overgaat in een klaaglied. 

- Welke woorden uit (het begin van) de psalm horen bij ‘feest’? 
- Lees vers 4 en 11. Welke Joodse feesten horen hierbij?
- Lees vers 12. Hoe komt het dat het lied verandert in een klaaglied? 

Wat leer jij van dit vers? 
- Deze week hopen we dankdag te vieren. Hoe is dankdag een feest?

Luther zag op elke bladzijde van het Oude Testament Christus terug. 
Hoe zie je dat in deze psalm? 

Deze week nemen we een kijkje bij boeren 
in Tsjaad, een erg arm land in Afrika. Deze 
boeren verjagen op een bijzondere manier de 
olifanten van hun landbouwgrond. Weet je hoe?

De olifanten worden verjaagd door bijen! Wat 
slim! De groenten worden niet vertrapt en 
tegelijk geeft de honing extra inkomsten. De 
honing kan verkocht worden, zodat kinderen van 
de boeren naar school kunnen. 

Op het Poerimfeest eten Joden Hamansoren. Dat zijn koekjes, gevuld 
met chocoladepasta of dadelpasta. Doordat de hoeken omkrullen lijken 
ze op oortjes. Je kunt ze zelf maken! Lees het recept.

 dankdagkalender.nl 

Wil je meer weten over het Poerimfeest? Lees dan verder op:
 dankdagkalender.nl 

De armen mogen de feestvreugde op het Poerimfeest niet missen. Dit 
is zelfs een speciale opdracht: zorg tijdens het feest vooral goed voor 
de armen. Die opdracht geldt nog steeds! Bedenk met jullie gezin een 
originele manier om deze week geld te sparen voor arme boeren in Tsjaad. 

Ken je de verhalen over koningin Esther uit de Bijbel? Haman wil alle 
Joodse mensen in het Perzische rijk laten doden. Hij kiest zelfs precies 
een dag daarvoor uit, door middel van loten. Maar… zijn plan mislukt! 
God zorgt voor Zijn volk. Om dat niet te vergeten, vieren de Joden 
elk jaar het Poerimfeest. Poerim betekent: het lot laten vallen. In de 
synagoge wordt tijdens het feest het hele boek Esther gelezen. Telkens 
als de naam van Haman klinkt, stampen de mensen op de vloer en 
maken ze lawaai, zodat zijn naam niet goed gehoord wordt. De naam 
van Mordechai wordt juist steeds herhaald door de mensen. Tijdens het 
Poerimfeest vieren ze de verlossing. God verlost. Toen en nu.

 

Poerim is voor de Joden het feest van de verlossing. Als jij denkt aan 
Gods plan om zondaren te verlossen, aan welk (christelijk) feest denk 
jij dan? Hoe vier jij dit?

EXODUS 12: 1-14

PSALM 81

ESTHER 9: 20-32

BAK MATZES

WOORD/TEKENWEB

PSALM 105 VERS 5, 19 EN 24

BESPREKEN

BESPREKEN

BESPREKEN

MEER

 PSALM 81 VERS 2, 3 EN 4

PSALM 98 VERS 1 EN 2

KOEKJES MAKEN

Voor sommige dagen is er 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 

Colofon – De dankdagkalender is een gezamenlijke uitgave van 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 | © Illustraties Julia Visser, Veenendaal. Foto cover: Shutterstock.com

www.dankdagkalender.nl

FEEST!
in de Bijbel
FEEST!

EEN BAL OP JE BORD

JE BLIJDSCHAP DELEN 

DOORDENKER

HOE VERJAAG JE EEN OLIFANT?

3 november

4 november

5 november

Vier jij   
  dankdag 
  mee?

Welk feest 
  zie je hier? Welk feest 
  zie je hier?

DANKDAGKALENDER
2019

dagen feest!
7

DANKDAGKALENDER
2019

dagen feest!7


