
Lesfragment: oefening in dankbaarheid 
(in samenwerking met meester Ron Burgers) 

 
 

In de Tibetaanse cultuur vragen mensen vaak naar hoe 
het met je moeder gaat. Je moeder heeft ons op de aarde 
gezet, verzorgt en helpt ons. Je moeder staat voor 
compassie. Evenals vaders natuurlijk. De Dalai Lama 
heeft een mooi prentenboek geschreven waarin hij zijn 
moeder beschrijft als de grootste bron voor zijn 
compassie (Het Zaadje van Compassie). De volgende 
oefening sluit daarbij aan.  
 

 
 

 
We doen nu een concentratieoefening, waarin we dankbaarheid gaan beoefenen. 
 Ga maar in de zithouding zitten (als je wilt, kun je de aandachtspunten voor het zitten 

nog kort doornemen). Doe rustig je ogen dicht. 
 Adem nu diep en langzaam door je neus in, houdt de adem even vast en adem dan weer 

door je mond langzaam uit. We doen de oefening 3 keer (dit is bedoeld om het lichaam 
te ontspannen en rustig van binnen te worden). Blijf na de drie keer rustig doorademen. 

 Luister nu naar het geluid van de klankschaal en tel rustig in gedachte hoe lang je het 
geluid kunt horen. Als je het geluid niet meer hoort, doe dan je armen over elkaar (dit is 
bedoeld om concentratie te ontwikkelen). 

 Vertel dan aan de kinderen dat als ik de klankschaal weer luidt ze het volgende gaan 
doen: Denk aan iemand, die je heel lief vindt, waar je veel van houdt of die je veel helpt. 
Bijv. je papa of mama.  
Je kunt de naam van papa of mama even in jezelf noemen, zonder geluid te maken 
(bijvoorbeeld ‘mama’). En misschien zie je mama wel als een soort fotootje in je hoofd. 
Blijf rustig ademen en zeg dan in jezelf, zonder het hardop te zeggen, in stilte dus, 
"Bedankt.......lieve (naam) voor alles wat U of je voor mij doet en gedaan hebt." 

 
Laat de klankschaal zachtjes klinken en vertel de kinderen dat we de oefening drie keer gaan 
doen. 
o Vertel de kinderen: “Adem weer rustig in en uit en denk aan een persoon, die een 

belangrijke rol in jou leven speelt, die jij lief vindt of die je helpt of heeft geholpen. 
o Denk je al aan iemand, steek dan je vinger omhoog. 
o Je kunt zijn/haar naam in jezelf noemen, zonder geluid te maken. En misschien zie je die 

persoon wel als een soort foto in je hoofd. 
o Zeg dan in jezelf, zonder het hardop te zeggen, in stilte dus, " Bedankt.......lieve (naam) 

voor alles wat U of je voor mij doet en gedaan hebt." 
 
Paar seconden wachten. 
 
Laat de klankschaal weer horen. We gaan de oefening voor de tweede keer doen. 



o Denk weer aan iemand anders, die een belangrijke rol in jou leven speelt, die jij lief vindt 
of die je helpt of heeft geholpen.  

o Denk je al aan iemand, steek dan je vinger omhoog. 
o Je kunt zijn/haar naam in jezelf noemen, zonder geluid te maken. En misschien zie je die 

persoon wel als een soort foto in je hoofd. 
o Zeg dan in jezelf, zonder het hardop te zeggen, in stilte dus, " Bedankt.......lieve (naam) 

voor alles wat U of je voor mij doet en gedaan hebt." 
 
Paar seconden wachten 
 
Laat de klankschaal weer horen. We gaan de oefening voor de derde keer doen 
o Denk nu weer aan iemand die je lief vindt of die je geholpen heeft. Het kunnen papa en 

mama, opa of oma, je broertje, zusje, vriendje, vriendinnetje, iemand van school of zelfs 
een dier die je lief vindt. 

o Je kunt zijn/haar naam weer in jezelf noemen, zonder geluid te maken. En misschien zie 
je die persoon of dier ook wel weer als een soort foto in je hoofd. 

o Zeg dan in jezelf, in stilte dus, " Bedankt.......lieve (naam) voor alles wat U of je voor mij 
doet en gedaan hebt." 
 

Laat de klankschaal weer klinken. 
o Tot slot: Wie help jij zelf wel eens of wie heb je wel eens geholpen. Je kunt denken aan 

thuis, school, familie, vrienden en vriendinnen, clubjes en, dieren enzovoorts.  
o Je kunt zijn/haar naam in jezelf noemen, zonder geluid te maken. En misschien zie je die 

persoon of dier ook weer als een soort foto in je hoofd. 
 


