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WELK VERHAAL LEZEN WE?

Jezus zegt dat hij een goede herder is,
die zijn leven geeft voor zijn schapen.
Hij kent zijn schapen en zijn schapen
kennen hem.

Tussen Pasen en Pinksteren
We leven in een bijzondere periode,
tussen Pasen en Pinksteren. We hebben
gevierd dat Jezus is opgestaan, over een
tijdje zullen we vieren dat hij naar de
hemel ging en dat de Heilige Geest werd
uitgestort. In de tussentijd lezen we
over wat Jezus vóór zijn dood gezegd en
gedaan heeft. Niet als een herinnering
aan wat geweest is, maar ook als
vooruitblik: Dit is wat Jezus nog steeds
voor ons betekent.

Slechte herders

Andere kudde

Het herderschap wordt dus vaak gebruikt
als positief beeld, voor koningen en voor
God zelf. Maar de Bijbel vertelt ook over
slechte herders. Dat gebeurt bijvoorbeeld
in de oudtestamentische lezing van deze
zondag, uit Ezechiël 34:1-10. De profeet
richt zich tot de leiders van Israël, als hij
zegt: ‘Jullie hebben alleen jezelf geweid!’
Ezechiël verwijt hun dat ze wel profiteren
van de ‘kudde’ die hun is toevertrouwd,
maar dat ze het nalaten om te zorgen
voor wie zwak is. Daarom zal God
zelf voor zijn kudde gaan zorgen. Die
belofte klinkt mee in de evangelietekst
uit Johannes. Als Jezus zegt dat hij de
goede herder is, is hij daarmee eigenlijk
ook de vervulling van wat Ezechiël ooit
geprofeteerd heeft.

Aan het eind van de lezing vertelt Jezus
dat hij ook nog andere schapen heeft, ‘uit
een andere schaapskooi’. Daarmee wordt
duidelijk dat hij niet alleen een herder is
voor Israël, maar ook voor mensen uit
andere volken. Hij zal die verschillende
kuddes samenvoegen als één herder met
één kudde. Daarin klinkt het visioen
door van een gemeente die niet uit
afzonderlijke groepjes bestaat, maar één
geheel is.

Herderschap
Het herderschap is een terugkerend
thema in de Bijbel. Bijvoorbeeld als het
gaat over koningen: een goede koning
zorgt voor mensen zoals een goede
herder voor zijn schapen zorgt. Ook
Mozes en koning David waren ooit
herder. Later deden ze voor mensen wat
ze ook voor hun kuddes gedaan hadden:
de weg wijzen, leiden, beschermen.

God als herder
Ook God wordt in de Bijbel vergeleken
met een herder. Het meest bekend is
natuurlijk de tekst van psalm 23: De
Heer is mijn herder. Maar ook op andere
plekken valt te lezen dat God voor zijn
volk zorgt zoals een herder voor zijn
schapen zorgt. Als Jezus dus zegt dat
hij de goede herder is, treedt hij in de
voetsporen van koningen en leiders van
vroeger, maar ook van God zelf.
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Wolf
Het woord herder roept misschien mooie
romantische beelden op, van een man
met een baard die met een strootje in zijn
mond naar de ondergaande zon kijkt.
Maar zo romantisch is de werkelijkheid
niet; niet voor een gewone herder en ook
niet voor de herder die Jezus belooft te
zijn. De tekst komt op scherp te staan
door het beeld van de wolf: een indringer
die de kudde aanvalt. Een goede herder is
iemand die dan geen eieren voor zijn geld
kiest en ervandoor gaat, maar iemand die
zijn kudde blijft beschermen - zelfs al zou
het hem zijn eigen leven kosten.

Meer weten over deze tekst? Kijk op
www.tijdschriftvoorverkondiging.org.

Vieren

Schaap zoekt herder

Kindermoment in de dienst
GEZOCHT: Volgzaam schaap
zoekt goede herder. Voor
onbeperkte tijd. Betrouwbaar en
dapper.

Zingen

Werkblad en tips

Zing samen (een bewerking van) Psalm 23.
Of zing het lied ‘De schapen luisteren naar
een stem’ van Hanna Lam/Wim ter Burg,
uit Alles wordt nieuw.

Gebed
Projecteer de advertentie ‘Schaap zoekt
herder’, zie www.kindopzondag.nl.
Vraag: Waar zou jij deze advertentie
plaatsen? Ken jij misschien iemand die
een goede herder zou zijn? Zit er toevallig
iemand in de kerk die geschikt is?
Laat kinderen en volwassenen reageren en
suggesties geven.
In hun eigen ruimte horen de kinderen
een verhaal. Jezus vertelt over twee herders.
Een herder die goed voor zijn schapen
zorgt en een herder… die eigenlijk niets
om zijn schapen geeft.

Goede God,
dank U wel dat wij hier samen mogen zijn.
Dank U dat U bij ons bent en dat U voor ons
wilt zorgen.
Is er gevaar? U bent bij ons.
Zijn we bang? U laat ons niet alleen.
Zijn we verdrietig? U troost ons.
Heer,
wilt U bij ons blijven en ons helpen
om U te blijven volgen
en te leven zoals U dat van ons vraagt?
Laat ons zien
hoe wij anderen kunnen helpen.
Wees bij ons,
bij alles wat we doen, denken en voelen.
Amen

o

Het tijdschrift Kleur in de Kerk biedt
werkbladen bij de verhalen in
Kind op Zondag. Met het werkblad
voor jonge kinderen oefenen de kinderen
een van de eigenschappen van een goede
herder: opletten, kijken en zoeken. Met
het werkblad voor schrijvende kinderen
maken de kinderen een puzzel van
plaatjes en woorden. De oplossing is:
Jezus roept elk schaap bij naam.

Lezen en Zingen

Vierde zondag van Pasen
Jaar A
Lezing uit het Oude Testament

Ezechiël 34:1-10

Antwoordpsalm

65

Epistellezing

1 Johannes 3:1-8

Lezing uit het Evangelie

Johannes 10:11-16

11 april t/m 23 mei 2021 | Kind op Zondag

11

25 april 2021

25 april 2021

Johannes 10:11-16

Vertellen
Schaap zoekt herder

25 april 2021

Johannes 10:11-16

Vertelling 4–7 jaar
De goede herder
Jezus zit met zijn leerlingen onder een boom. Ze rusten uit in de schaduw. En het is
tijd voor een nieuw verhaal. Jezus vertelt over twee herders: een goede herder en een…
nou ja, een slechte herder. Luister maar.
‘Er waren eens twee herders’, vertelt Jezus. ‘Beiden moesten voor een kudde schapen
zorgen. Dat is een belangrijke taak. Overdag moeten de schapen naar een plekje met
groen gras gebracht worden. Hier kunnen ze eten. De herder kan de beste plekjes
uitzoeken. En hij kan de dieren beschermen tegen wolven, die op de loer liggen.
Ook ’s nachts blijft de herder bij de schapen. Hij brengt ze naar de stal. Hier zijn
ze veilig. De herder let op of er geen dieven komen. Ja, voor schapen zorgen is een
belangrijke taak.
De eerste herder was geen goede herder. Op een dag was hij met zijn schapen in de
wei. Er kwam een wolf aan. Gevaar! Maar wat deed de herder? Joeg hij de wolf weg?
Nee. Toen hij de wolf zag, rende hij weg. De schapen bleven achter. De wolf viel de
kudde aan. De schapen vluchtten alle kanten op.’
De leerlingen schudden hun hoofd. Die eerste herder is een slechte herder! Hij geeft
niets om zijn schapen.
Jezus vertelt verder: ‘De tweede herder was heel anders. Hij was een goede herder. Hij
kende zijn schapen. Allemaal. En zijn schapen kenden hem. Hij zou zijn schapen nooit
alleen laten. Hij zou zelfs voor ze sterven als dat nodig was.’
Jezus is even stil. Hij kijkt de kring rond. ‘Ik ben zoals de tweede herder. Ik ben de
herder. Jullie en al die andere mensen, zijn de schapen. Ik ken jullie allemaal. En ik zal
mijn leven voor jullie geven.’
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Werkvormen
4-7 jaar
Gesprek: Wie van de twee herders
in het verhaal zorgt het best voor de
schapen? Waarom vind je dat?
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Spel: Speel zelf de herder. Gebruik hiervoor een staf en een (kleed als) mantel.
De kinderen zijn de schapen en ze lopen
achter de leiding aan. Zing samen een liedje.
Is er ook een schaap dat hulp nodig heeft? Het
schaap (kind) roept bèh.
Tip: maak de wandeling buiten.
Spel: Speel tikkertje. In de stal zijn de
kinderen veilig. De stal kan een tafel op
zijn kant zijn, of een afgezet gedeelte.

Lezen: Lees samen het boek Yep
van Sylvia van den Heede (Ark
Media), of bekijk het filmpje op
www.kindopzondag.nl
Zingen: ‘Zoals een herder’, zie
www.kindopzondag.nl

Gesprek: Maak een woordwolk. Wat
is de taak van de herder? Hoe zorgt
hij voor de schapen? Waar moet een
herder allemaal op letten?
Is de woordwolk af? Bekijk hem nog eens. Wat
past ook bij Jezus en waarom? Zet hier een
cirkel omheen.

l
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Creatief: Slinger maken: knip een
stukje stof van circa 15 bij 8 cm.
Knoop aan elke hoek een touw van
ongeveer 50 cm. Je slinger is klaar. Pak twee
touwtjes van tegenoverliggende punten vast
met je pink, ringvinger en middelvinger. Pak
de andere twee touwtjes tussen je duim en
wijsvinger van dezelfde hand. Leg in het stukje
stof een pompommetje. Draai de slinger
boven je hoofd rond en laat de touwtjes tussen
je duim en wijsvinger los.
Spel: Gebruik de slinger uit de vorige
opdracht. Hang een afbeelding op van de
wolf, zie www.kindopzondag.nl. Probeer
de wolf te raken.
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Tekenen: Hoe zag de herder eruit?
Laat de kinderen een tekening bij het
verhaal maken.

Filmpje: Ook nu zijn er nog herders.
Bekijk het filmpje over de schaapherder op www.kindopzondag.nl

Zingen: ‘Bij God mag je schuilen’, zie
www.kindopzondag.nl
‘Zorg voor mij’, zie www.kindopzondag.nl.
‘De Heer is mijn herder’ van Marcel Zimmer.
Zie voor de tekst en een filmpje
www.kindopzondag.nl.

Vertelling 8–12 jaar
De herder en zijn schapen
Jezus en zijn leerlingen zitten in de schaduw onder een boom. Ze hebben een stuk
gelopen. Door de heuvels, langs dorpjes. Nu rusten ze uit. Jezus kijkt de groep rond.
‘Ik wil jullie wat vertellen’, zegt hij. ‘Het gaat over twee herders. Een goede herder en
een slechte herder. Luister goed.
Door de heuvels loopt een man. Hij heeft een donkergroene tuniek aan met daar
overheen een bruine mantel van geitenhaar. In zijn hand draagt hij een staf. De man is
niet alleen. Hij is een herder en achter hem lopen een heleboel schapen. De herder en
zijn schapen komen in een dal. Op de hellingen groeit gras. Hier kunnen de schapen
grazen en uitrusten. Onder in het dal stroomt een klein riviertje. Hier kunnen de
schapen drinken.
De herder gaat op een steen zitten om uit te rusten. De schapen staan in groepjes te
grazen. Dan komt er een groep wolven aangeslopen. Ze zijn al aan de rand van het
dal. De herder ziet ze komen. Zijn ogen worden groot van schrik. Zal hij zijn slinger
pakken om de wolven weg te jagen? Nee. De herder graait zijn spullen bij elkaar en
vlucht de heuvels in. De schapen blijven achter. De wolven vallen aan en de schapen
vluchten in paniek alle kanten op.’
Jezus is even stil. Dan zegt hij: ‘Deze eerste herder is geen echte herder. Hij is
ingehuurd om voor de schapen te zorgen, maar voor hem betekenen de schapen niks.
De tweede herder is heel anders. Hij is een goede herder. Ook hij neemt zijn schapen
mee naar een dal vol groen gras. De schapen kunnen rustig grazen. De herder kijkt
om zich heen. Even zijn ogen dicht doen is er niet bij. Voor je het weet, dwaalt er weer
een schaap af. Dan komt er een groep wolven aangeslopen. Ze zijn al aan de rand van
het dal. De herder ziet ze komen. Zijn ogen worden groot van schrik. Snel springt
hij op en hij grijpt zijn slinger. Hij gaat tussen de wolven en de schapen instaan en
slingert de ene steen na de andere richting de wolven. Jankend druipen de wolven
af. De schapen zijn veilig. De herder roept zijn schapen. Ze tillen gelijk hun kop op
en komen aangelopen. Ze kennen zijn stem goed. De herder gaat weer voorop. De
schapen volgen. Even later komen ze bij de schaapskooi. Het is een grote muur met
maar een ingang. Als het donker wordt, is het een veilige plek. Wolven en andere wilde
dieren kunnen niet zomaar binnenkomen. De muur is veel te hoog en de herder houdt
de wacht voor de ingang. De staf en slinger houdt hij bij de hand. Laat de nacht maar
komen, hij zal zijn schapen ook ’s nachts beschermen!’
De leerlingen zuchten. Wat een mooi verhaal. Wat zorgt die tweede herder goed voor
zijn schapen.
Maar Jezus is nog niet uitgesproken. Hij zegt: ‘Ik ben als de tweede herder. Ik ben de
Goede Herder. Ik ken al mijn schapen. Ik zorg voor ze en ik bescherm ze. Ik geef zelfs
mijn leven voor de schapen.’

11-12 jaar
Gesprek: Een herder moet voor de
schaapskudde zorgen. Wat voor
persoon heb je nodig als herder?
Wat moet hij allemaal kunnen? Denk hier
samen over door. Zou een herder in onze tijd
hetzelfde moeten kunnen?
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Spel: Schrijf zoveel mogelijk eigenschappen op van een herder, elke eigenschap
op een eigen briefje. Verzamel de briefjes. Vouw ze dubbel en doe ze in een bak. Trek
om de beurt een briefje. Kun je iets bedenken
waar je deze eigenschap nog meer voor kunt
gebruiken?
Schrijven: Psalm 23 is een lied
dat door koning David geschreven is. Lees de psalm en maak
er samen een rap bij.
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