Kindermateriaal thema-map ‘Alles geef ik U’ (HGJB)
De HGJB heeft voor dankdag 2018 een themamap ontwikkeld met materialen ‘Alles geef ik
U’. In deze themamap zijn allerlei materialen te vinden om met de kinderen van de
gemeente na te denken over het thema vrijgevigheid. Deze materialen zijn bijvoorbeeld te
gebruiken als u overweegt een thema-week over ‘geven’ te organiseren in uw gemeente.
Het centrale Bijbelgedeelte is Markus 12:38-44. Dit gedeelte gaat over de gift van de
weduwe. Ze geeft haar hele levensonderhoud weg. Jezus leert ons hiermee iets over
dankbaarheid en vertrouwen. Jezus leert Zijn discipelen in de tempel hoe Hij kijkt naar dat
wat mensen geven. Bij wat de rijken aan geld in de offerkist werpen, lijkt wat de weduwe
geeft niet veel voor te stellen. Maar wat in de ogen van mensen van weinig waarde is, is
voor God veel. Hij kijkt naar het hart. De weduwe geeft alles wat ze heeft weg; daarmee
geeft ze zichzelf en laat ze zien dat ze vertrouwt op God. Nog geen week na deze
gebeurtenis blijkt Jezus Zelf degene te zijn die alles geeft, als Hij lijdt en sterft.
Omdat God ons alles geeft, mogen wij alles wat we zijn en hebben aan Hem teruggeven. Het
is goed om erbij stil te staan dat ‘geven’ een uiting is van dankbaarheid en vertrouwen. Ook
al lijkt het klein en onbeduidend wat wij geven, Jezus schat het op waarde als het uit liefde
wordt gedaan. Ook daar mogen we blij en dankbaar voor zijn!
Kosten
Om gebruik van deze map te maken, moet een gemeente een abonnement nemen op de
'bid- en dankdagmappen' van de HGJB. Kosten: 35 euro per jaar (van januari tot december).
Dit abonnement is jaarlijks opzegbaar. Als gemeenten rondom dankdag pas een
abonnement nemen, zijn de kosten 20 euro. U kunt de dankdagmap van 2018 bij de HGJB
bestellen door een e-mail te sturen naar info@hgjb.nl.

Inhoud dankdagmap 2018 ‘Alles geef ik U!’ (Markus 12:41-44)
Hoofdstuk

Wat?

Voor wie?

1. Voorwoord

● Inleiding op het thema
● Gebruik en verspreiding van
bid- en dankdagmappen
● Persoonlijke voorbereiding
● Motivatie en keuze
bijbelgedeelte en thema
● Kernboodschap van de map
● Doelstellingen
● Gedachten bij het
bijbelgedeelte
● Vooraf
● Kinderwerk
● Andere bijbelse geschiedenissen
om te
lezen (incl. vertelling en
verwerking)
● Introductie
● Bijbel
● Verwerking
● Afronding
● Liederen
● Gezinnen
Ideeën en tips om op school, op
de club of op de zondagsschool
aandacht te besteden aan het
thema
● Suggesties voor een kerkdienst
met kinderen,
beschreven per liturgieonderdeel.
● Inleiding en context
● Structuur
● Exegese
● Focus en function
● Preekschets
Diverse bijlagen bij de suggesties
uit hoofdstuk
3 en 4

Iedereen

2. Informatie bij het
bijbelgedeelte

3. School en jeugdwerk

4. Eredienst
5. Preekschets

Bijlagen (ook als download)

Iedereen

Met name leerkrachten en
kinderwerkers
Extra bijbelse geschiedenis:
voor het jeugdwerk en/of voor
de dinsdag of donderdag voor/
na dankdag, sluit aan bij het
thema.
Gezinsfolder: uit te delen
door school en/of kerk

Predikanten, werkgroep bid- en
dankdagdienst
Met name predikanten, exegese
ook voor leerkrachten/
kinderwerkers
Iedereen

