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Dank
Marije Vermaas



Wat is er mooier dan een boek over het 
onderwerp ‘dank’ te beginnen met een dank-
woord? Een leven wordt nooit alleen geleefd, 
een boek nooit alleen geschreven. Er is altijd 
iemand om te danken, iemand die je heeft 
gesteund, iemand op wie je leunt! 

Mijn eerste dank gaat uit naar jou, de lezer 
van dit boek. Dank je wel dat je dit boek hebt 
opengeslagen. Zonder lezers geen boeken! 

Bij het schrijven heb ik veel hulp gehad. Al-
lereerst heb ik het als een geschenk ervaren 
dat zoveel schrijvers direct bereid waren om 
een stukje te schrijven voor dit boek. André, 
Désanne, Marinus, Carol, Nynke, Margriet 
W., Joke, Margriet v.d. K., Sam, Madelaine, 
Matthijn – allemaal ontzettend bedankt voor 
jullie waardevolle en inspirerende bijdrage! 
Ik dank de mensen die op mijn oproep 
reageerden om kort iets te zeggen over wat 
de woorden ‘dank’ en ‘dankbaarheid’ bij hen 
oproepen – deze citaten vind je terug in het 
boek als notitieblaadjes. Dank aan Pauline, 
Ellen, Nynke, Jacqueline, Frouckje, Mariël, 
Christien, Sam, Laura, Leantine, Marieke, 
Kris, Barbara en Aukje. 
 

Een dankwoord richt je aan 
mensen die je 

erkentelijk bent vo
or hun steun. Als blijk 

van waardering noem je hun namen op een 

plek in je scriptie,
 boek of cd-hoes.

 Als jij 

een dankwoord van jouw leven tot op hede
n 

zou schrijven, aan
 wie zou je dat dan

 rich-

ten en waarom? 

Dankwoord
Ik ben mijn vriendinnen Nynke, Jolanda, 
Jantine en mijn moeder Ingrid dankbaar 
voor het meelezen en voor hun waardevolle 
aanvullingen en suggesties ter verbetering. 
Ik dank God voor ouders die mij leerden ge-
loven, voor familie die God eert, voor de wolk 
van getuigen (Hebreeën 12). Ik dank God 
voor het geschenk van het huwelijk, voor een 
maatje dat bij mij past: Kris, het leven met 
jou is een feest – bedankt voor al je steun en 
bemoediging tijdens het schrijfproces! 
 
Blij verrast was ik met de cadeaus die God 
tijdens het schrijven op mijn pad bracht. Of 
dat nou in materiële zin was (een nieuwe 
laptop toen de oude het begaf) of een nieuw 
inzicht tijdens een gezellig gesprek met een 
vriend of vriendin, een mail vol tips over 
literatuur (dank je wel, Ruben), een kinder-
boek over dankbaarheid, een open deur bij de 
uitgever (dank, Inge en Arjen), een precieze 
corrector of een enthousiaste vormgeefster 
(Sam). God, onze Maker – dank U wel!

 



Mijn vader wilde op zijn sterfbed het lied 
‘Breng dank aan de Eeuwige’ zingen. Al acht 
jaar vraag ik me af hoe het kan dat iemand 
van achtenvijftig jaar, die zo ziek is en af-
scheid moet nemen van het leven en gelief-
den, toch dankbaar kan zijn. Dat hij zelfs 
aan het einde van zijn leven de Eeuwige wil 
bedanken. In al die jaren heb ik veel gelezen, 
opgezocht en nagedacht over dankbaarheid. 
Ik las onderzoeken die uitwijzen dat dank-
bare mensen vaak gelukkiger zijn en meer 
voldoening ervaren in hun dagelijks leven. Ik 
zocht naar inspirerende, dankbare mensen. 
Ik probeerde het geheime recept van dank-
baarheid te ontrafelen. Want net als iedereen 
zocht ik naar meer voldoening, zin en blijd-
schap in mijn dagelijks leven.  Als ik mensen 
over dit boek vertel, vragen ze me vaak: 
‘Dank… kun je daar een boek mee vullen 
waar je een heel jaar mee aan de slag kunt?’ 
Ja, dat kan. Het kan eigenlijk niet anders. 
Een vreugdevoller, dankbaarder mens 
word je niet zomaar. Daar hebben we 
wilskracht, ambitie en doorzettingsvermo-
gen voor nodig, zodat danken steeds meer 
onderdeel van ons leven wordt, een way of 
life. Dat heeft tijd nodig – dat red je niet met 
een serie preken of tien Bijbelstudieavonden. 

Voorwoord

Zoals een ruwe steen pas glad wordt door 
jarenlang in de stroom van de beek te liggen, 
zo worden wij gevormd door onszelf telkens 
te herinneren aan de dingen waarvoor we 
dankbaar zijn. Dat vraagt om een dagelijk-
se routine, om een oefening in dagelijkse 
dankbaarheid. Daarom gaan we een jaar lang 
elke week aan de slag met een aspect van 
dankbaarheid. Ga met me mee op reis om te 
ontdekken waarom een dankbare levensstijl 
helpt om meer zin en voldoening in je leven 
te ervaren. We denken na over de dingen 
waarvoor je dankbaar kunt zijn en laten ons 
inspireren door juweeltjes uit de Bijbel, wijze 
fi losofen, liederen en bekende auteurs. We 
leren hierdoor om elke dag te leven vanuit 
dankbaarheid – ook als dat niet vanzelf gaat. 

Ik hoop dat je de uitdaging aangaat om jezelf 
te trainen in dankbaarheid! Lees en laat je 
inspireren, maar ik wil je ook aanmoedigen 
om te doen. Jouw actieve inbreng maakt 
dit boek de moeite waard. Neem de tijd 
om de stukjes te laten landen – je hebt er een 
heel jaar voor! Veel hoofdstukken bevatten 
een creatief element, dat je kan helpen om 
de tekst van je hoofd naar je hart en handen 
te brengen. Veel plezier!

Marij e Vermaas
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Denken over 
danken

We beginnen onze reis bij het denken 
over danken. We verkennen ons terrein: 
wat is dankbaarheid? Waar denk je aan 
bij dankbaarheid en waar heeft danken 
mee te maken? Ook je eigen plaats in het 
veld van dankbaarheid nemen we onder 
de loep: vind jij jezelf een dankbaar per-
soon? 

Deel 1 



Dankbaarheid, vreugde 
en nederigheid 

vormen een eenheid.¹ 
-Otto de Bruijne-

 

Dankbaarheid is een glimlach. 
Danken is je (kleinste) zegeningen tellen.

Dankbaar zijn is een groot geluk.
-Aukje-
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Ik ben dankbaar voor:.........................................................................................................................................................................................................................



  Wat is danken?
De

nk
en

 o
ve

r 
da

nk
en

 
Week 

1 Of je nou toerist bent of volleerd taalkundige, de eerste woorden die je in een 
andere taal leert zijn meestal: ja, nee, hallo en bedankt. ‘Bedankt’ opent overal 
ter wereld deuren en harten. Als je niets anders weet te zeggen en met handen 
en voeten je broodje vis bestelt, maar daarna in de lokale taal ‘dank je’ zegt, 
ben je verzekerd van een lach – je onhandigheid wordt charmant. Het is de 
investering waard om het woord te leren. Geldt dit ook voor je innerlijke 
geloofstaal? Gaan er deuren open als je dank leert zeggen?  

Dankbaarheid kent verschillende aspecten. Dit zegt het woordenboek 
(Van Dale) erover²:

.........................................

Dankbaar
1 dank voelend, 
2 voldoening gevend: een dankbare taak
   dank (de; m); (betuiging van) goede 
   gezindheid tegenover iemand vanwege 
   een geschenk, bewezen dienst enz.

Danken
(werkwoord; dankte, heeft  gedankt)
1 dank betuigen: dat heb ik aan hem te 
   danken
2 (christendom) in een gebed dank 
   uitspreken: de Heer danken; we gaan 
   nu danken

Ik dank, dus ik ben. –Jacqueline-



Laten we deze oefening in dankbaarheid 
eens simpelweg beginnen met het uit-
spreken van het woord ‘dank’. Woorden 
hebben kracht – als je een woord vaak 
achter elkaar zegt, kan het voor je gaan 
leven. Zeg daarom nu eens meerdere 
keren hardop: ‘Dank.’ 

Als je het woord uitspreekt, wat voel je 
dan? Krijg je een spruitjeslucht in je neus 
of word je er blij van? Ben je iemand die 
zich door allerlei omstandigheden hele-
maal niet dankbaar kan voelen? Als ik het 
woord probeer voor me te zien dan worden 
de letters die het woord ‘dank’ vormen heel 
groot, en word ik zelf steeds kleiner. Er is 
zoveel om dankbaar voor te zijn, en toch 
voel ik me vaak ontevreden. Het wordt 
tijd om vaker dank te zeggen! Als je 
dank uitspreekt, ook hardop tegen God en 
de mensen om je heen, sta je bewust stil bij 
wat je wordt gegeven, wat je ‘toevalt’. Wat 
is het fi jn om woorden te hebben waarmee 
je uitdrukking kunt geven aan het gevoel 
van dankbaarheid! 

  Wat is danken?
Koop een mooie vaas, blik of pot. Ver-
sier hem met een lintje, een sticker 
of masking tape zodat hij helemaal 
van jou wordt. Dit wordt jouw dank-
pot! Zet ’m op een plek waar je vaak 
langs komt. Stop dit jaar elke dag 
iets in de dankpot waarvoor je dank-
baar bent. Bijvoorbeeld een bioscoop-
kaartje, een briefje van een collega, 
een mooie gedachte. Op de wat min-
der vrolijke of moeilijke momenten 
kan het je helpen de inhoud te bekij-
ken. Houd je meer van knippen en 
plakken? Maak dan een dankboekje! 
Doe in een ringband allemaal mooie 
papieren blaadjes waar je teksten 
op kunt schrijven of ansichtkaartjes 
tussen kunt stoppen. 

Doen

f Wanneer zeg jij ‘dank je wel’? 
f Wanneer voel jij je dankbaar?
f Doe je ogen dicht en probeer het woord 
    ‘dank’ voor je te zien. Hoe ziet het eruit? 
    Zijn de letters groot of klein, sierlijk of 
    juist heel strak? Hebben ze felle of inge-
    togen kleuren? Waar sta jij ten opzichte 
    van het woord, en wat zegt dat over hoe je 
    tegen het onderwerp dank aankijkt?
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Ik dank, dus ik ben. –Jacqueline-



Week 
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......................................... Dankbaar persoon

De
nk

en
 o

ve
r 

da
nk

en
Ankie Romeijn schrijft: “Dirkje Dankbaarheid” heette hij. Zo kende iedereen 
hem. Was dat de echte naam van die bescheiden Zeeuwse boer met zijn zwarte 
klederdrachtpet? Welnee. Maar dat is wat mensen in hem zagen. Daar praatte 
hij over. In alle eenvoud had hij een groot vertrouwen op God. Al heb ik mijn 
overgrootvader nooit gekend, toch heeft het getuigenis over hem ook invloed 
op mijn leven. Ik ben namelijk jaloers… zo wil ik ook in het leven staan. Zo’n 
bijnaam, daar teken ik voor!’ 3

f Vind jij jezelf een dankbaar 
     persoon: zeg je vaak ‘dank je   
     wel’ of ‘bedankt’, of krijg je 
     de woorden maar met moeite 
     over je lippen? 
f Als je op een schaal van 1 tot 
     10 zou moeten aangeven hoe 
     dankbaar jij bent, waar 
     plaats je jezelf dan? En waar 
     hoop je na dit jaar van oefe-
     nen in dankbaarheid op uit 
     te komen? 

Als ik aan een dankbaar persoon denk, 
dan komt de herinnering boven aan 
die grijzige zondagmiddag waarop wij 
afscheid moesten nemen van mijn gelief-
de vader. Hij lag in een ziekenhuisbed 
midden in onze woonkamer, zijn eens zo 
sterke lijf aangetast en afgebroken door 
de ziekte die zoveel slachtoff ers maakt. 
Om zijn bed zaten bedroefde mensen. 
Hij nam met persoonlijke woorden een 
voor een afscheid van ons. Daarna zei 
hij: ‘Laten we zingen.’ Zonder ons ant-
woord af te wachten, zette hij in: ‘Breng 
dank aan de Eeuwige, breng dank 
aan de Heilige.’ Voorzichtig zongen we 
mee. Toen het lied uit was, zei hij: ‘Nog 
een keer.’ Zijn helderblauwe ogen waren 
gericht op de hemel. 



 Dankbaar persoon
Het is inmiddels alweer jaren geleden, maar die blik in zijn ogen en zijn zingende krakende 
stem houden mij nog dagelijks bezig. Hoe kan iemand op zijn sterfbed zingen over zwakken 
die sterk worden? Hoe kan iemand wiens lijf op een mensonterende manier in verval raakt een 
lied over dankbaarheid inzetten? Hoe kun je praten over een dankdienst voor je leven, terwijl 
je afscheid neemt van alles wat je hebt en wat je lief is? Kennelijk kun je ook dankbaar zijn als 
je moet loslaten, als de dood intreedt. Dankbaarheid kan het laatste woord zijn. Dankbaar-
heid overstijgt het aardse leven. Dit verdrietige moment van afscheid werd een vreugdevolle 
herinnering doordat hij durfde te kiezen voor dankbaarheid. Hij ging ons daarin voor. Zijn 
leven stond in het teken van dankbaarheid en vreugde, ook toen het einde naderde. Tijdens de 
begrafenis klonk de stem van de dominee: ‘Denk aan uw leiders, die het woord van God aan u 
hebben verkondigd, neem een voorbeeld aan hun geloof en kijk vooral goed hoe hun levens- 
wandel eindigt’ (Hebreeën 13:7). Dat is wat ik wil doen. Leven vanuit dankbaarheid. 
Tot het eind. 

f Verlang je ernaar een dankbare 
       levensstijl te ontwikkelen? 
f Wat wil jij tijdens je leven uitdra-
       gen en waar wil jij aan het einde 
       van je leven op terugkijken? Wat 
       is daarvoor nodig? Hoe kun je daar 
       vandaag mee beginnen? Stel jezelf 
       een concreet doel en deel dit op 
       in dagelijkse streefpunten. Hoe- 
       wel we vaak overschatten wat we 
       in een dag kunnen doen, waardoor 
       we gefrustreerd raken, onderschat-
       ten we meestal hoeveel we in een 
       jaar kunnen verwezenlijken als we 
      elke dag een beetje vooruitgang 
      boeken. 
f Soms lees je op een rouwkaart: ‘In 
      dankbare herinnering’. Hoe wil jij 
      herinnerd worden? 

Breng dank aan de Eeuwige, 
breng dank aan de Heilige. 
Breng dank aan onze Vader 

die ons Jezus zond. 
Breng dank. 

Opwekking 331
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       Eucharisteo.........................................
Het Griekse woord dat het Nieuwe Testament voor danken gebruikt is eucha-
risteo. Wij gebruiken dit woord nog steeds: eucharistie is de viering en herden-
king van het laatste avondmaal dat Jezus met zijn discipelen had voor zijn 
dood aan het kruis (zie week 27). 

Het woord eu-charis-teo is samengesteld uit de woorden ‘eu’, dat goed 
betekent, en ‘charis’. Charis heeft meerdere betekenissen, namelijk genade, 
geschenk, gratis en vreugde. Eucharisteo is danken voor het goede geschenk 
dat Jezus ons heeft gegeven: vrijheid dankzij zijn off er. Door dit off er kunnen 
wij vrij zijn van schuld, schaamte, onreinheid, gebondenheid. Het bloed van 
Jezus nam niet alleen onze zonde weg, maar ook alle andere obstakels om 
tot God te naderen. Ann Voskamp, auteur van het indrukwekkende boek 
Duizendmaal dank4, legt prachtig uit dat het woord eucharisteo drie betekenis- 
lagen heeft: genade, dankzeggen en vreugde. Hiernaast ontdek je wat elke 
laag inhoudt. 

f Schrijver Brennan Manning zei dikwijls   
       dat God dicht bij ons wil zijn, dichterbij 
       dan onze hartslag. Denk daarom, om dit 
       te onthouden, als je inademt ‘Abba’       (Vader, Pappa) en bij het uitademen      ‘I belong to You’ (Ik behoor U toe, ik ben 

      van U). 
f Luister het lied: Th is is the air I breathe 
      (Michael W. Smith) op YouTube en sta       eens stil bij wat dit voor jou vandaag       betekent.

Heleen (60) is ongeneeslijk ziek:
 

‘Momenteel voel ik me niet ziek en ge-

niet ik enorm van het leven. Ik ben
 niet 

iemand die stil gaat zitte
n en wacht tot 

hij doodgaat. Maar het doodvonnis 

hangt wel boven mijn hoofd. Daarom 

vergeet ik geen enkele
 morgen God te 

danken voor een nieuw
e dag.’⁸

-Heleen Nijenhuis-  

Doen



       Eucharisteo
Alles is genade
Charis (geschenk, genade) kom je ook 
nu nog tegen in het Italiaanse woord 
grazie (dank), of het Engelse woord 
gratitude.5  Deze woorden lijken op 
ons woord ‘gratis’ of ‘gratie verlenen’ 
(iemand zijn schuld kwijtschelden). 
De naam Grace komt er vandaan.6 
Ook ‘gratifi catie’, een extra beloning 
of geschenk vanwege goed werk, is 
van dit woord afgeleid. Als we al deze 
woorden nu eens samennemen, dan 
kun je zeggen: genade is een geschenk 
dat gratis is, waarmee ons gratie 
wordt verleend. Er is een prijs voor 
ons betaald, we zijn iets waard. Dankzij 
Jezus’ off er zijn wij waarde-volle, waar-
dige mensen. Beth Moore7 hanteert 
deze defi nitie: ‘Datgene wat vreugde, 
plezier, voldoening, genegenheid, ac-
ceptatie geeft (…) winst (…) de volle-
dige onvoorwaardelijke uiting van Gods 
liefdevolle goedheid voor de mens met 
als enige motief de gulheid en goedheid 
van de gever, een onverdiende gunst.’
Een houding van dankbaarheid begint 
daarom met het besef dat alles genade 
is, dat we alles (gratis en voor niets) 
hebben mogen ontvangen, dat alles ons 
gegeven is. Elke dag, elke ademteug is 
een geschenk van God.

Het katholieke eucharistisch gebed, ook wel Grote 
Lofprijzing genoemd, is een centraal onderdeel van 
de katholieke Heilige Mis. Het wordt door de priester 
uitgesproken. Het is vol dankbaarheid. Bid je dit gebed 
mee? 

Van dankbaarheid, Vader, zijn wij vervuld. Waar 
wij ook gaan of staan, U zeggen wij dank door 
Jezus Christus, uw Zoon, in wie Gij uw welbehagen 
vindt. Hij is het Woord, bij U van in het begin, 
door Hem roept Gij tot leven alles wat bestaat. 
Gij hebt Hem gezonden als onze Redder en van 
ons weer vrije mensen gemaakt. Van uw heilige 
Geest heeft de maagd ontvangen, en uw Woord is 
vlees geworden. Zo heeft uw Zoon uw wil vol-
bracht en op het kruis in zijn uitgestrekte armen 
een nieuw en heilig volk voor U verzameld. Zijn 
lijden overwon de dood en zijn opstanding toont 
de weg naar uw heerlijkheid. Daarom zingen wij 
met allen die U volkomen toebehoren, het loflied 
dat de engelen hebben aangeheven: Heilig!9 

Dankzeggen
Dankzeggen is een logische reactie op 
het besef dat alles een geschenk is, dat 
we alles als genadegave uit Gods hand 
mogen ontvangen. 

Vreugde
Dankzeggen leidt vervolgens tot 
vreugde. Vreugde omdat je beseft wat 
je hebt ontvangen, omdat je de dingen 
niet als vanzelfsprekend ziet maar leert 
zien als geschenken. 
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