
Markus 12:41-44

Gezinsdagboek
Alles geef ik U!
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BIJBELLEZEN
Het te lezen bijbelgedeelte met een korte uitleg voor de kinderen.
Tip: zorg dat de kinderen die kunnen lezen een eigen bijbeltje voor zich 
hebben, zodat ze zelf kunnen meelezen (evt. hardop ieder een vers).    Ook 
is het met name voor jonge kinderen leuk om platen bij het verhaal te zien. 
Zoek een kinderbijbel/bijbelboekje op met zulke platen en wijs aan of vraag 
wat je ziet.

DOE-OPDRACHT
Beschrijving van een doe-opdracht om met elkaar als gezin uit te voeren. 
De plek van de beschrijving in de folder (voor of na het bijbellezen) geeft 
aan of de opdracht geschikt is om als introductie te doen of juist als afslui-
ting. Het doen van dit soort opdrachtjes is niet alleen leuk, maar ook func-
tioneel. Kinderen onthouden de boodschap beter als deze gecombineerd 
wordt met een stukje ‘ervaring’ en ‘doen’. 
Advies: lees voordat de week begint alle opdrachtjes alvast door in verband 
met de (kleine) voorbereiding die het vraagt.  

GESPREKSVRAGEN
Gespreksvragen om met elkaar door te spreken over het bijbelgedeelte en 
de boodschap.
Probeer het gesprekje met de kinderen zo te leiden dat alle kinderen mee 
kunnen doen, breng de vragen op het niveau van de kinderen. Voor jonge 
kinderen: korte, eenduidige vragen (wie/wat/waar). Bij oudere kinderen kun 
je daarop doorvragen, bijvoorbeeld ‘waarom vind je …’ of ‘hoe denk je …’

BIDDEN EN DANKEN 
Gebedspunten. Tip: laat de kinderen ook zelf hardop bidden.

ZINGEN
Suggesties om te zingen. De nummers verwijzen naar de bundel Op Toon-
hoogte van Boekencentrum/HGJB. De themaliederen staan in dit boekje 
afgedrukt. Zingen helpt kinderen om de inhoud van het verhaal te verwer-
ken. Daarnaast brengt zingen vreugde: door te zingen kun je God de lof en 
dank brengen. Het is belangrijk om de vreugde van het samen zingen ook 
in je gezin een plek te geven. 
Tip: laat de kinderen zelf meespelen op hun instrumenten, laat hen gebaren 
maken (eventueel zelf te verzinnen) bij de liederen en zing het lied indien 
mogelijk in canon.

Gezinsdagboek

Hoe werkt het gezinsdagboek?
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GEDICHT
MARKUS 12:41-44

Dank God voor alles wat leeft,
voor alle zegen die Hij ons geeft.

Dank God, Hij maakt ons blij:
Hij zorgt voor alles, voor jou en voor mij!

Jezus ziet dat op het tempelplein
veel mensen aan het offeren zijn.

Jezus ziet ook een vrouw met verdriet.
Twee muntjes geeft zij. Meer heeft ze niet.

Dank God voor alles wat leeft,
voor alle zegen die Hij ons geeft.

Dank God, Hij maakt ons blij:
Hij zorgt voor alles, voor jou en voor mij!  

Jezus zegt nu: 'Zij gaf toch veel meer.
Zij gaf uit liefde voor God de Heer.
Zij gaf God alles wat zij nog had.
Zij gaf van harte, haar hele schat.'

Dank God voor alles wat leeft,
Voor alle zegen die Hij ons geeft.

Dank God, Hij maakt ons blij:
Hij zorgt voor alles, voor jou en voor mij!

Tekst: Roel Bartels

(te zingen op de melodie van ‘Zing, zing, zingen maakt blij’ (OTH 565))



Vandaag is het dankdag. Er zijn heel veel dingen op te noemen om voor te 
danken. Het dankbaarst mogen we zijn voor wat Jezus voor ons wilde doen. 
Daarom vraagt Jezus ook iets aan ons: Hij vraagt of wij ons leven willen 
geven aan Hem. Hij vraagt of we Hem willen dienen en van Hem willen 
houden. De Heere zegt tegen ons: ‘Mijn zoon, Mijn dochter, geef Mij je hart!’ 
Wat mooi als jouw antwoord is: ‘Alles geef ik U!’

GESPREKSVRAGEN
 ● Bespreek de leesvraag. 
 ● In het verhaal gaat het over arme en over rijke mensen. Als je rijk bent, 

van wie is dan al dat geld?
 ● Wat heeft Jezus ons allemaal gegeven? 
 ● Waar ga jij op deze dankdag voor danken?
 ● Laat jij je dankbaarheid ook nog op een andere manier zien?

BIDDEN EN DANKEN 
 ● Bid of God ervoor zorgt dat we Hem steeds meer willen dienen.
 ● Dank voor alle zegeningen thuis, op school, op het werk, in de natuur.                         

ZINGEN 
 ● Psalm 116 vers 1 en 10: God heb ik lief
 ● OTH 286 couplet 1 en 6: Neem mijn leven, laat het, Heer
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BIJBELLEZEN
Leesvraag: Waarom was er droogte in Israël?
Lees samen (hardop): 1 Koningen 17:7-16

Weet jij wat een weduwe is? Een weduwe is een vrouw van wie haar man ge-
storven is. Dat is heel verdrietig. Een weduwe mist niet alleen haar man, ze 
mist ook het geld dat haar man verdiende. Dat is ook moeilijk, want ze moet 
wel eten kunnen kopen! In de Bijbel staan duidelijke regels die de Heere aan 
het volk gegeven heeft om goed voor weduwen te zorgen. Maar helaas ge-
beurde dat lang niet altijd. 
In de Bijbel staan veel verhalen over weduwen. Misschien ken jij er wel een 
paar. Vandaag lazen we ook over een weduwe. De vrouw uit dit verhaal is 
arm. Zó arm dat ze nu wat hout bij elkaar aan het zoeken is om haar laatste 
brood te bakken. Daarna is haar voorraad meel en olie op. Dan zal zij samen 
met haar zoon van de honger moeten sterven.
Terwijl ze bezig is, komt er een man naar haar toe. Het is Elia, de profeet van 
God. Elia heeft ook honger en dorst, want het is heel erg droog in het land en 
daardoor groeit er bijna niets meer. Dat is een straf van de Heere God, omdat 
de mensen niet naar Hem geluisterd hebben. 
‘Mevrouw, haal toch wat water voor mij!’ roept hij. ‘En breng alstublieft ook 
een stuk brood voor mij mee.’ Maar… dat kan toch niet? De vrouw heeft niet 
eens genoeg om zelf van te leven! Luister eens wat Elia nog meer zegt: ‘Dit 
zegt de Heere, de God van Israël: het meel dat u hebt zal niet opraken en de 
olie die u nog hebt ook niet!’
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Alles geef ik U! 
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De vrouw heeft zó’n groot geloof in de God van Israël dat ze doet wat Elia 
zegt. Van het kleine beetje olie en meel dat nog in haar kruiken zit, bakt 
ze een brood voor hem. En dan ziet ze dat de kruiken niet leeg zijn. Er is 
genoeg over voor haar en haar zoon. Elke keer als ze een brood bakt, is 
er nog meel en olie over. Elke dag weer. Zo zorgt God voor deze mensen. 
Het vertrouwen van de weduwe in de God van Israël wordt door de Heere 
gezegend! 

GESPREKSVRAGEN
 ● Kom terug op de leesvraag.
 ● Wat vraagt Elia aan de weduwe? 
 ● Wat denk jij dat ze toen dacht? 
 ● Hoe laat de vrouw merken dat ze op God vertrouwt?
 ● Hoe laat jij merken dat je vertrouwen hebt in God?

DOE-OPDRACHT
De weduwe bakte een broodkoek voor Elia. Ook jullie gaan vandaag 
koekjes bakken. Maar let op: wanneer ze klaar zijn, mag je ze niet op-
eten. Morgen gaan jullie iets met de koekjes doen.
Voor de ouders: Zet van tevoren de benodigdheden voor het bakken van 
de koekjes klaar. Je kunt de koekjes bakken met een kant-en-klaarpakket 
of samen een recept opzoeken.

BIDDEN EN DANKEN
 ● Bid dat de Heere ons geloof in Hem steeds sterker wil maken.
 ● Dank dat we elke dag opnieuw genoeg te eten hebben.   

ZINGEN       
 ● Psalm 31 vers 15 en 17: Hoe groot is ’t goed, dat Gij zult geven
 ● OTH 291: ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God

DOE-OPDRACHT
Maak vandaag het testje op de vorige pagina en ontdek hoe makkelijk jij iets 
weggeeft! 
Voor de ouders: Als u meer kinderen hebt, dan kunt u de pagina kopiëren of 
de vragen en antwoorden voorlezen.  

BIJBELLEZEN
Leesvraag: Waarom geeft de weduwe méér dan de rijke mensen?
Lees samen (hardop): Markus 12:41-44
 
Vandaag is het dankdag. De arme weduwe dankt God door de laatste munt-
jes die ze had weg te geven voor de tempeldienst in Jeruzalem. Nu heeft ze 
geen geld meer. Nee, het is niet veel wat zij kon geven. Maar ze liet die laat-
ste muntjes met de liefde van haar hart in de offerkist vallen. 
De Heere Jezus ziet wat de vrouw doet en roept Zijn discipelen bij Zich. Hij 
wil hen iets leren.  Want Jezus kijkt anders naar wat mensen geven dan wij. 
Wij vinden het vaak heel bijzonder als iemand veel geld weggeeft. Maar 
Jezus kijkt naar het hart van de mensen. Hij zag dat de weduwe alles gaf, 
omdat ze de Heere dankbaar was voor alle zegeningen van elke dag. De 
rijke mensen gaven wel veel, maar die hielden meer dan genoeg voor zich-
zelf over.
Weet je Wie écht alles gegeven heeft? Dan moeten we aan de Heere Jezus 
denken. Want Hij gaf Zijn eigen leven. Hij wilde aan het kruis sterven om 
daardoor onze zonden te kunnen vergeven. 



neem mijn leven, laat het heer 
THEMALIED DANKDAG 2018

Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

Neem mijn handen, maak ze sterk
door uw liefde tot uw werk.
Maak, dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

Neem mijn stem, opdat mijn lied,
U, mijn Koning, hulde bied'.

Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.

Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets daarvan behoud'.

Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in uw hand.

Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.

Maak mijn hart tot uwe troon,
dat, o Heer, uw Geest er woon'.

Neem ook mijne liefde, Heer;
'k leg voor U haar schatten neer.

Neem mij zelf, en t' allen tijd
ben ik aan U toegewijd.
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gerinkel. En dan gooit ze ook het andere muntje in de kist. Nu heeft ze geen 
geld meer. Ze heeft alles wat ze had als een dankoffer aan God gegeven. 
Blij gaat ze naar haar huis terug.

GESPREKSVRAGEN
 ● Kom terug op de leesvraag.
 ● Waarom gaf de vrouw alles wat ze had?
 ● Hoe kan het dat ze blij was? 
 ● Kleine dingen tellen bij God mee. Kun je een paar kleine dingen noemen 

waar God blij mee is?

DOE-OPDRACHT
Vandaag gaat het over geven. De weduwe in de tempel gaf alles wat ze 
had. Gisteren hebben jullie koekjes gebakken. Vandaag mag je ze weg-
geven. Pak de koekjes mooi in en doe er een klein kaartje aan. Bespreek 
samen met je ouders aan wie je ze gaat geven. Ga je alle koekjes wegge-
ven? Of …?
Voor de ouders: Vandaag gaan jullie de koekjes die jullie gisteren gebakken 
hebben weggeven. Bespreek samen met de kinderen aan wie. Wat schrijf je 
op het kaartje? En worden alle koekjes uitgedeeld?

BIDDEN EN DANKEN 
 ● Bid dat we niet alles zelf willen hebben, maar ook willen delen.
 ● Dank ervoor dat kleine dingen voor God van waarde zijn.

ZINGEN 
 ● Psalm 139 vers 1 en 12: Niets is, o Oppermajesteit 
 ● OTH 265: Abba Vader, U alleen

(OTH 286)

Melodie: Justin Heinrich Knecht
Tekst: naar Frances Ridley Havergal

Vertaling: C.B. Burger
© ISK (NH’38); Gezang 228
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Weinig is veel!

BIJBELLEZEN
Leesvraag: Wat geeft de weduwe?
Lees samen (hardop): Lukas 21:1-4 

De Heere Jezus is in de tempel in Jeruzalem. Daar praat Hij met Zijn dis-
cipelen. De mensen die eromheen staan kunnen het ook horen. ‘Pas op 
voor de Schriftgeleerden!’ zegt Jezus. ‘Ze laten graag aan iedereen zien 
hoe vroom ze zijn door lang hardop te bidden op de hoek van een straat. 
Ze zitten graag overal vooraan. Maar intussen doen ze dingen die heel erg 
verkeerd zijn. Ze zorgen niet voor de arme mensen.’
Jezus zit met Zijn discipelen op het tempelplein, dicht bij een offerkist. Hij 
kijkt vol aandacht naar de mensen die hun giften met luid gerinkel in de 
offerkist gooien. De ogen van Jezus zien wat de mensen geven en wat ze 
overhebben voor de dienst van God. Kijk, de rijke mensen laten veel geld 
in de offerkist vallen. Je kunt het niet alleen zien, maar ook horen. Er was 
in die tijd alleen maar muntgeld, en dat rinkelde als het in de offerkist viel. 
Maar kijk ook eens hoeveel de rijke mensen nog in hun portemonnee laten 
zitten. Eigenlijk geven ze helemaal niet zoveel, want ze houden ook nog 
heel veel geld voor zichzelf. 
Dan ziet Jezus een weduwe komen. Je kunt aan haar kleding wel zien dat 
ze arm is. Haar sandalen zijn versleten. De vrouw heeft maar twee kleine 
muntjes in haar hand. Dat is het laatste geld dat ze nog heeft. Ze kan 
er een paar sneetjes brood voor kopen. Deze vrouw heeft veel verdriet, 
maar ze is de Heere God heel dankbaar dat Hij elke dag voor haar zorgt. 
En daarom wil ze uit dankbaarheid iets aan de Heere geven. Als ze bij de 
offerkist komt, laat ze eerst het ene muntje vallen. Dat is maar een zacht 
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TEST: Hoe makkelijk geef jij iets weg? 
Geef jij makkelijk iets weg of maakt het jou niet zoveel uit als 

iemand anders iets minder heeft? Doe de test! 

1. Je bent uitgenodigd voor de verjaardag van je vriend. 
Je vriend heeft een verlanglijstje. Wat doe je?
A Ik ga meteen kijken of ik iets van zijn lijstje kan kopen. (3)
A Een cadeautje, is dat nodig? Het is toch al leuk dat ik op 
zijn feestje kan komen? (1) 
A Ik geef iets wat ik vooral zelf leuk zal vinden. Dat zal hij 
ook wel leuk vinden, toch? (2)

2. Vanm
iddag heb je te horen gekregen dat er 

een sponsoractie is voor een goed doel.
A

 A
ls je thuiskom

t, vraag je of je ouders je w
illen 

sponsoren, m
aar m

eer ga je echt niet doen. (2)
A

 Zodra je uit school kom
t, bedenk jij m

eteen een plan 
hoe je snel aan zoveel m

ogelijk geld kan kom
en. (3)

A
 O

p de dag dat je het geld m
oet inleveren, kijk je 

of er nog w
at kleingeld in je spaarpot zit. (1) 

3. Je ziet in de pauze dat je klasgenoot 
haar eten is vergeten. Wat ga jij doen?
A Ik kijk eerst of er iemand anders is die 
misschien gaat delen. (2 punten)
A Zo snel mogelijk ga je naar haar toe en je 
deelt je eigen eten. (3 punten)
A Ik eet mijn eigen eten zelf op. Ik moet toch 
ook genoeg eten? (1 punt) 

4. Je bent alleen thuis als er iemand aanbelt voor een col-
lecte. Je pakt je eigen portemonnee, maar ziet dat daar 
alleen nog maar een briefje van €5 in zit. Wat doe je?
A Ik vertel dat ik geen kleingeld heb en dat ze maar een 
andere keer moet terugkomen. (1) 
A Ik geef toch maar mijn briefje van €5. (3) 
A Ik vraag of ze misschien kan wisselen. (2) 

5. Je doet boodschappen voor je moeder. Je hebt extra 
geld gekregen om er zelf iets lekkers van te kopen. Bij 
de ingang van de supermarkt staat een straatkrantver-
koper. Wat denk jij? 
A Die staat er volgende week ook nog wel. Vandaag heb ik 
zin in iets lekkers! (1)
A Jammer van dat lekkers, maar ik koop een straatkrant. (3)
A Ik koop iets voor mezelf. De straatkrantverkoper krijgt het 
muntje van het boodschappenwagentje. (2) 
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Tel je aantal punten bij elkaar op. H

eb jij:
12 punten of m

eer, dan ben jij echt een gulle gever. Jij zet je in om
 an-

deren die het m
inder hebben te helpen. Je w

ilt graag m
et andere delen. 

6-11 punten, dan probeer je al heel goed om
 anderen te helpen. 

S
om

s vind je het nog w
el lastig, m

aar je bent goed op w
eg!

M
inder dan 5 punten, jij hebt niet zo’n zin om

 je druk te m
aken om

 
w

at anderen hebben of m
issen. M

isschien kun je vandaag begin-
nen m

et iets m
eer te delen van w

at je hebt ontvangen…


