De bouwstenen van de zondag

Jezus is de goede herder
In de kerkdienst

In de kinderdienst
7. OM TE BEGINNEN

6. MOMENT MET DE KINDEREN IN DE DIENST
Stemherkenning
Jezus zegt dat de schapen de stem
van de herder herkennen. Herkennen
de kinderen de stem van één of meer
personen in de kerk?
Wat heb je nodig?
-	een microfoon
Vooraf:
- Plaats in de kerkzaal een microfoon, uit
het zicht van de kinderen.
- Vraag voor de kerkdienst één of twee
mensen om mee te doen. Je kunt denken
aan de predikant, een kinderwerker,
een muzikant, de koster, een volwassen
gemeentelid of een jongere.
- Deze persoon of personen stellen zich
op achter de microfoon.

Aan de slag:
- Vraag de kinderen of ze gemakkelijk
iemand herkennen als ze die persoon
zien. Maar herkennen de kinderen ook
gemakkelijk iemand alleen aan zijn of
haar stem?
- Vraag de kinderen eventueel hun
ogen dicht te doen en zich goed te
concentreren.
- De gevraagde persoon of personen
zeggen na elkaar in twee of drie zinnen
iets algemeens.
- Vraag of er kinderen zijn die de
stem(men) herkennen. Als dit niet zo is,
vraag dan aan de persoon achter de
microfoon of hij of zij kan vertellen welke
taak hij of zij in de kerk heeft en waarom
dit zo leuk is.
- De persoon of personen komen naar
voren. Hebben de kinderen de stem of
stemmen herkend?
- In het bijbelverhaal dat de kinderen
vandaag horen, vertelt Jezus dat
schapen de stem van hun herder heel
goed kunnen herkennen.

4-8 jaar
Herder, kijk uit voor de wolf!
Een goede herder past goed op zijn schapen. Maar o wee, als er een wolf
komt! Lukt het de herder in dit spel zijn schapen op tijd in veiligheid te
brengen?
Aan de slag:
- De kinderen zitten in een kring.
- Een van de kinderen is de herder. Dit kind gaat even naar de gang.
- Kies uit de overgebleven kinderen een wolf. Alle overige kinderen zijn
schapen.
- Vertel de kinderen dat als de wolf naar een van de schapen kijkt, dat het
kind naar wie de wolf kijkt zijn beide ogen dichtknijpt en weer opent,
daarna de kring uitloopt en aan de kant gaat zitten.
- De wolf moet voorkomen dat de herder hem ontmaskert.
- De herder wordt naar binnen geroepen en gaat in de
kring zitten.
T ip
- Lukt het de herder om snel te ontdekken wie de
Jonge kinderen
wolf is?
vinden het leuk wa
nneer
- Hoeveel schapen blijven bij de herder en hoeveel
ze als herder herke
nbaar
gaan er met de wolf mee?
zijn. Gebruik bijvoor
beeld
- Herhaal het spel eventueel nog een paar keer.
een theedoek met
een
Welke herder heeft het snelst door wie de wolf is?
breed elastiek erom
als
hoofddoek voor de
herder.
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In de kinderdienst (vervolg)
8-12 jaar
Herdersfluitje
Schapen herkennen de stem, of soms het
fluitje, van hun eigen herder. De kinderen fluiten een liedje.
Wordt het herkend?
Wat heb je nodig?
- 	een stopwatch
Aan de slag:
- Verdeel de kinderen in drie groepen.
- Iedere groep krijgt een minuut de tijd om een liedje te
bedenken dat ze gaan fluiten.
- De eerste groep begint het door hen gekozen liedje te
fluiten. Ze krijgen hiervoor een minuut de tijd.
- De twee andere groepen luisteren of ze de melodie
herkennen. Wie denkt het liedje te weten, fluit mee.
- Daarna komen de twee andere groepen aan de beurt.

8. GEBED ALS DE
KINDERDIENST
BEGINT
Goede God,
Een goede herder
zorgt voor zijn schapen.
Een goede herder
kent zijn schapen.
Een goede herder
geeft zijn leven voor zijn schapen.
Jezus zegt dat Hij
zo’n herder is
voor de mensen.
Dank U wel
dat Jezus voor ons zorgt.
Dank U wel
dat Jezus ons kent.
En dat Hij zijn leven voor ons gaf.
Amen.

T ip

Ga in een kring zitten
voor dit gebed. Je
kunt
een kaars aansteken
, of de
kaars die je meenee
mt
uit de dienst in het
midden zetten.
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9. BIJBELVERHAAL
4-8 jaar
Bij Johannes 10:11-16
Vertel het verhaal. Bekijk tijdens of na het verhaal
met elkaar de plaat bij dit verhaal. Vraag de kinderen
om goed te kijken en te vertellen wat ze zien. Je kunt
eventueel de weetjes uit het bovenbouwmateriaal
gebruiken om wat meer uit te leggen.

Jezus is de goede herder
‘Witje, kom nou! Kom nou hier!’ Mattias probeert het
lammetje mee te trekken, maar Witje heeft een lekker
plukje gras gezien, vlak bij het water. ‘Nee, Witje, niet
doen! Dat is veel te gevaarlijk, zie je niet hoe snel dat
water stroomt?’ Witje buigt steeds verder naar voren.
Onder hem spat het water tegen de rotsen. Het stroomt

snel en is diep. ‘Witje!’ Mattias’ stem klinkt bang, Witje
zet zijn voorpootjes nu wel heel dicht bij het water. Als
hij uitglijdt…
Dan ketst er een steentje op de rots vlak bij Witje. Witje
schrikt, hij mekkert en springt snel terug de helling op.
Mattias kijkt om. Daar staat Simon. Simon is een echte
herder, en Mattias helpt hem. Simon geeft Witje een
duwtje richting de andere schapen en Witje huppelt
naar zijn moeder. Mattias klimt de helling op naar Simon.
‘Wat een eigenwijs beestje, zeg,’ moppert hij tegen
Simon. ‘Ik probeerde hem bij dat gevaarlijke water weg
te krijgen, maar luisteren, nee hoor!’ Simon lacht. ‘Goed
dat jij zag dat Witje wegliep, Mattias. Gelukkig zijn nu
alle schapen weer bij elkaar.’
‘Waarom zijn schapen zo eigenwijs, Simon? En waarom
luistert Witje altijd wel naar u, maar niet naar mij?’
Mattias gaat naast Simon op een grote platte steen
in de schaduw zitten. Simon kijkt Mattias aan en zegt:
‘Toen ik afgelopen winter in Jeruzalem was vertelde
Jezus daarover. Je kent Jezus toch nog wel?’ Mattias
knikt. Nou en of!
‘Jezus vertelde dat schapen luisteren naar de stem van
de herder,’ gaat Simon verder. ‘De schapen kennen de
herder en de herder weet precies wat elk schaap nodig
heeft.’
‘Hm,’ bromt Mattias. ‘Ik ben zeker geen echte herder,
want Witje luistert niet naar mij.’ Opnieuw lacht Simon.
‘Witje is een eigenwijs lammetje dat nog veel moet leren.
En jij bent aan het leren hoe je een goede herder wordt.’

‘Hm,’ bromt Mattias nog een keer. Maar hij voelt zich al
beter. ‘Denkt u dat ik net zo’n goede herder kan worden
als u, Simon?’
‘Zeker. Jij let goed op de schapen. Jij wilt dat ze zich
geen pijn doen en dat ze goed te eten en te drinken
hebben.’ Mattias knikt.
‘Jezus zei dat Hij zelf de goede herder is,’ zegt Simon.
Mattias is verbaasd. ‘Jezus? Maar Hij is toch geen
herder? Ik bedoel, Hij heeft toch geen schapen?’
‘Ik denk dat Jezus dat bedoelde als voorbeeld. Dat Hij
net als een herder zorgt voor de mensen die bij Hem
horen. Hij vertelde dat een goede herder iemand is die
alles voor zijn schapen doet: hij zorgt dat ze goed eten
hebben, dat ze kunnen drinken en uitrusten. En als het
moet, waagt hij zelfs zijn leven voor de schapen.’
Mattias denkt aan wat er had kunnen gebeuren als
Witje daarnet was uitgegleden en in het snelstromende
water gevallen was. Zou hij zelf dan ook in het water
gesprongen zijn? Brr, het water is diep en gevaarlijk en
hij kan niet zo goed zwemmen. Maar Witje zou zeker
verdrinken… nee, dat mag niet gebeuren!
Mèèh. Mèèèh!! Voordat Mattias iets kan zeggen klinkt
er geblaat uit de struiken een eindje verderop. Meteen
springen ze allebei op. Mattias rent naar de plek waar
het geblaat klinkt. Hij buigt de struiken opzij, en…
‘Witje!’ Witje was het plukje gras nog niet vergeten en
had geprobeerd langs een andere weg bij het water
te komen. Maar nu zit hij vast in een struik met grote
gemene doorns.
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‘Witje, domoor!’ moppert Mattias. Een
grote doorn steekt in het voorpootje
van Witje. Auw, dat doet vast pijn!
Simon is er nu ook, hij hurkt neer
naast Mattias. ‘Ik houd de takken
opzij, dan kunnen we er misschien wel
bij,’ zegt hij. Maar Witje zit diep in de
doornstruiken en het is niet makkelijk
om hem te pakken te krijgen.
‘Wacht.’ Mattias laat zich op zijn buik
vallen en schuift half onder de struik.
Hij steekt zijn armen naar voren en
reikt naar Witje. ‘Kom maar, Witje.’ De
doorns maken lelijke schrammen op
zijn armen, maar hij wringt nog verder
naar voren. Bijna! Eén doorn haalt zijn
wang open, maar dan… Ja! Hij kan
Witje bij zijn vacht grijpen en zachtjes
naar zich toe trekken. Even later staat
Witje in het gras naast hem. ‘Goed
gedaan, Mattias!’ Simon geeft hem een
schouderklopje. ‘Kijk, dit is precies wat
een goede herder doet!’

10. OM TE WETEN

8-12 jaar
Johannes 10:11-16
Jezus is de goede herder
Jezus zei: ‘Ik ben de goede herder.
Luister! Een goede herder geeft zijn
leven om zijn schapen te redden.
Maar iemand die ervoor betaald wordt
om op de schapen van een ander
te passen, doet dat niet. Dat is geen
echte herder. Hij zorgt niet goed voor
de schapen, want ze zijn niet van
hem. Als er een wolf aan komt, laat
zo iemand de schapen in de steek
en vlucht weg. Dan valt de wolf de
schapen aan een jaagt ze uit elkaar.
Ik ben de goede herder. Zoals een
herder voor zijn schapen zorgt, zo zorg
ik voor de mensen die bij mij horen. Ik
geef mijn leven voor die mensen. Want
ik ken hen, en zij kennen mij. Net zoals
ik de Vader van dichtbij ken, en zoals
hij mij van dichtbij kent.
Ook buiten Israël zijn er mensen die
bij mij horen. Ook voor hen moet
ik zorgen. En ook zij zullen naar mij
luisteren en mijn volgelingen worden.
Alle mensen die bij mij horen, zullen
één grote kudde met één herder zijn.’

Chanoeka
Misschien heb je weleens van het Lichtjesfeest of Chanoeka gehoord.
Dat wordt door Joodse mensen ieder jaar in november of december
gevierd. Als Jezus zijn verhaal vertelt over de goede herder, zijn de
mensen in Jeruzalem om dit feest te vieren. In de Bijbel wordt het
‘Tempelfeest’ genoemd.
Chanoeka betekent ‘inwijding’. Tijdens dit feest wordt de herinwijding
van de tempel in Jeruzalem in 164 voor Christus gevierd. Er wordt
teruggedacht aan de gebeurtenissen die in de boeken Makkabeeën 1 en
2 worden beschreven. Die boeken gaan over de tijd dat het Joodse volk
werd onderdrukt door Griekse overheersers. Zij verboden het Joodse
volk om hun eigen godsdienst uit te oefenen en namen hun tempel in
bezit. Maar Judas Makkabeüs komt tegen de bezetters in opstand. In
164 voor Christus herovert hij de tempel, waarna de tempeldienst in ere
wordt hersteld.
Stemherkenning
Is het je weleens opgevallen dat bij een kudde schapen de herder
vooroploopt? De herder loopt niet achter zijn schapen aan om in de
gaten te houden of alle schapen bij elkaar blijven. Hij rekent erop dat de
schapen achter hem aankomen. Schapen herkennen de stem (of soms
het fluitje) van hun eigen herder. De stem van een andere herder zouden
ze niet herkennen en ze zouden dus ook niet achter die herder aan gaan.
Jezus vertelt in dit verhaal dat de schapen de goede herder kennen, en
dat de goede herder zelf zijn schapen ook heel goed kent. Jezus legt uit
dat Hij die goede herder is. De mensen die naar Hem luisteren zijn de
schapen die Hem volgen.
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11. OM OVER TE PRATEN
Bij de gespreksvragen staan verschillende soorten vragen:
‘weetvragen’ en ‘denkvragen’. Antwoorden op de weetvragen kun
je opzoeken, bijvoorbeeld in het verhaal. Over de denkvragen kun je met elkaar wat
langer doorpraten. Op denkvragen zijn er dus ook geen foute antwoorden!
4-8 jaar
-	Heb jij weleens een herder gezien? Of een schaapskooi? Of een hele kudde
schapen, misschien wel met lammetjes?
-	Jezus vertelt ook over een herder. Een herder die heel goed is. Wie is die goede
herder?
-	Als Jezus de goede herder is, wie zijn dan de schapen?
-	Wat kan een goede herder heel goed? Als een herder niet goed is, wat doet hij dan
verkeerd?

12. OM TE ZINGEN
Zing met elkaar Jezus is de goede herder
(Elly en Rikkert) en Jezus is… (Marcel en Lydia).

8-12 jaar
-	Waarom zegt Jezus dat Hij de goede herder is?
-	Jezus zegt dat Hij de mensen kent, zoals een herder zijn schapen kent. Hoe kan het
dat Jezus ons kent?
- Wat zou je Jezus als eerste over jezelf vertellen?
- Waaraan zou jij Jezus hebben herkend als je in de tijd van Jezus leefde?
- Hoe zou jij Jezus nu herkennen?
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13. OM TE DOEN
4-8 jaar
Ik ben de goede herder
Een goede herder heeft een staf.
Met de kromming van de staf kan
de herder een schaap redden dat
in een rotsspleet of in een ravijn is
gevallen. De kinderen maken een
staf met de woorden van Jezus: ‘Ik
ben de goede herder’.
Wat heb je nodig?
Per kind:
-	het werkblad met de staf op
stevig bruin A4-papier
-	het werkblad met het hart en de
schapen op stevig wit A4-papier

Aan de slag:
- De kinderen knippen de staf
uit.
- Ze kleuren en versieren het hart op
het werkblad.
- Ze knippen het hart en de
schaapjes uit.
- De kinderen plakken het hart
bovenaan de staf, net na de
kromming.
- Ze plakken de schaapjes er in de
juiste volgorde onder.
- Eventueel kleuren en versieren de
kinderen de schaapjes.

4-8 jaar
Verschil in herders
De kinderen zoeken
verschillen tussen een goede
herder en een herder die niet
goed voor de schapen zorgt.
Wat heb je nodig?
Per kind:
- 	het werkblad
- 	een potlood

En verder:
-	kleurpotloden
-	eventueel versierspullen voor het
hart: veertjes, diamantjes, stickers,
plakkertjes
-	scharen
-	lijm
-	groen en ander gekleurd
papier voor bloemen of vrolijke
plakkertjes

En verder:
- 	kleurpotloden

Aan de slag:
- De kinderen zoeken de tien
verschillen tussen de beide
platen.
- Zodra de kinderen een
verschil hebben gevonden,
kleuren ze bovenaan
het werkblad een van de
rondjes met een schaapje
erin.
- Als alle rondjes zijn
gekleurd, zijn alle
verschillen gevonden.
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4-8 jaar
Veilig bij de kudde
De kinderen spelen een spel waarbij ze als een goede
herder hun schapen veilig in de schaapskooi moeten
zien te krijgen.
Wat heb je nodig?
Per groepje van drie kinderen:
- 	het bordspel
- 	een dobbelsteen
- 	negen pionnen in drie verschillende vormen of
kleuren
Vooraf:
- Vergroot het bordspel eventueel naar A3-formaat.
- Knip de goede herder uit, vouw het strookje onder
de herder om, en plak de strook
in het midden van de
schaapskooi zodat de
Ti ps
herder rechtop in de
schaapskooi staat.
Jonge kinderen kunnen
entueel
de betekenisvakjes ev
dat ze
overslaan. Het doel is
ooi
psk
aa
sch
de
in
e
als eerst
het eerst
aankomen. Wie heeft
nen? Ook
alle drie de schapen bin
nen en
kunnen zij gelijk begin
n
hoeven ze niet eerst ee
de
t
me
n
oie
go
te
zes
dobbelsteen.

Aan de slag:
- Verdeel de kinderen in groepjes van drie.
- Ze krijgen het bordspel en een dobbelsteen.
- Ieder kind krijgt drie pionnen (dat zijn de schapen) van
dezelfde kleur en vorm.
- De kinderen leggen hun drie pionnen bij elkaar bij een
van de pijltjes.
- Wie zes gooit, mag zijn pion op het pijltje zetten.
- Bij een volgende worp wordt de pion verzet in de
richting van de pijl.
•K
 om je op een wolf, dan ben je gepakt
en uit het spel. Je moet opnieuw
beginnen.
•K
 om je op een wegrennende herder,
dan laat de herder jou in de steek en
ben je in paniek! Je verstopt je en moet
één beurt overslaan.
•K
 om je op het herdersfluitje, dan luister
je naar de goede herder. Je mag drie
stappen vooruit.
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8-12 jaar
Herkenbare rol
Jezus zegt dat Hij ons kent en dat wij Hem
kunnen kennen. Hoe goed kennen de kinderen
zichzelf en elkaar eigenlijk, en welke rol speelt God in
hun leven?
Wat heb je nodig?
Per kind:
- 	de werkbladen A en B dubbelzijdig gekopieerd tot
één A4
- 	een pen
En verder:
- 	viltstiften of kleurpotloden
- 	lijm of plakband
Vooraf:
- Kopieer de beide werkbladen dubbelzijdig tot één
A4 op stevig papier.
Aan de slag:
- De kinderen vullen het werkblad aan beide kanten in.
- Ze versieren het werkblad eventueel.
- Ze knippen de raampjes uit.
- De kinderen plakken het werkblad als koker vast.
- Werkblad A is de buitenkant van de koker, werkblad
B zit binnenin.
- De kinderen lezen elkaars rollen, om elkaar beter te
leren kennen.

8-12 jaar
Ken(nis)-quiz
Jezus zegt dat Hij als herder zijn schapen kent. En zijn
schapen kennen Hem. Zo kunnen de mensen Hem
ook kennen. Met deze quiz oefenen de kinderen hun
kennis over Jezus.
Wat heb je nodig?
Per groepje:
- 	een vel papier
- 	een pen
En verder:
- 	het werkblad met de quizvragen
- 	drie keer een A4-papier met op ieder blad een
grote letter A, B of C
- 	viltstiften
Aan de slag:
- Verdeel de kinderen in twee of meer groepjes,
afhankelijk van de groepsgrootte.
- De kinderen verdelen zich over de ruimte.

- Ieder groepje krijgt een pen en een vel papier.
- L eg de drie A4’tjes met de A, B, en C met
tussenruimte in het midden van de ruimte.
-D
 e kinderen krijgen vijftien vragen of opdrachten.
•A
 BC-vraag: De kinderen kiezen als groep uit de
antwoorden A, B, of C. Ze rennen naar de letter van
hun gekozen antwoord.
Staat de groep bij de juiste letter, dan krijgt die
groep of krijgen die groepen een punt.
•K
 -vraag: de groep die denkt de meeste antwoorden
te weten bij deze kennisvraag, mag als eerste
antwoorden.
Heeft de groep het goed, dan krijgt deze groep een
punt. Is het fout? Dan gaat de punt naar
de andere groep of groepen.
•T
 -vraag: één kind uit iedere groep
Ti ps
tekent na overleg het antwoord.
Het is handig als
Is het antwoord juist getekend,
iemand anders dan
dan krijgt de groep een punt.
de
ge
ne die de quizvragen
•B
 (ehh)-vraag: de groep die als
ste
lt,
de punten voor de
eerste blaat als een schaap,
groepjes bijhoudt.
mag het antwoord geven.
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8-12 jaar
De klank van de herder
De schapen van een kudde herkennen het
fluitje en de stem van de herder. De kinderen
proberen uit of ze een eigen geluid kunnen
maken op een fluitje dat ze zelf maken.
Wat heb je nodig?
- 	een schilmesje
- een satéprikker
- een liniaal
- 	een vingerdik takje van de vlier
(10 centimeter)
- 	een iets dunner takje van de vlier
(4 centimeter)

Aan de slag:
- Schrap met het schilmesje de bast van het
hout af.
- Duw met een satéprikker het zachte gedeelte
uit het houtje, zodat het stukje hol wordt.
- Meet 2 centimeter vanaf een van beide
uiteinden en maak daar in de breedte van het
houtje een diep sneetje in.
- Zet je mes 1 centimeter verder en maak een
schuine snee naar beneden, naar het andere
sneetje toe. Nu heb je een luchtgat.
- Neem het andere takje van 4 centimeter
en snijd het zo bij, dat het precies in de
blaasopening past.

-S
 nijd van de bovenkant een paar
millimeter af.
-S
 teek het takje (waar de luchtopening
het dichtstbij zit) in de pijp tot aan het
luchtgat.
-S
 nijd het uitstekende deel eraf.
-S
 nijd de blaasopening schuin af voor een
goed mondstuk.
-S
 luit de achterkant van de pijp met een vinger
af, en: blazen maar.

Wat heb je nodig?
* een schilmesje * een satéprikker * een liniaal
* een vingerdik takje van de vlier (10 centimeter) * een iets dunner takje van de vlier (4 centimeter)
1

2

3

4

5

Schrap met het schilmesje
de bast van het hout af.

Meet 2 centimeter vanaf één van
beide uiteinden en maak daar in de
breedte van het houtje een diep
sneetje in.

Neem het andere takje van
4 centimeter en snijd het zo bij,
dat het precies in de blaasopening past.

Steek het takje (waar de
luchtopening het dichtstbij zit)
in de pijp tot aan het luchtgat.

Snijd de blaasopening schuin
af voor een goed mondstuk.

Ti p

In de Samenlees
bijbel op bladzijde
1770-1771 vind je nog
meer ideeën.

Duw met een satéprikker het
zachte gedeelte uit het houtje,
zodat het stukje hol wordt.

Zet je mes 1 centimeter verder en
maak een schuine snee naar beneden,
naar het andere sneetje toe.
Nu heb je een luchtgat.

Snijd van de bovenkant een
paar millimeter af.

Snijd het uitstekende
deel eraf.

Sluit de achterkant van de pijp
met een vinger af, en: blazen maar.
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De bouwstenen van de zondag

Jezus is de goede herder

14. ZEGEN
In de Bijbel staat een zegen voor alle mensen. Dat is
een wens die vaak aan het einde van de kerkdienst
wordt uitgesproken. En die zegenwens zeggen wij
hier ook tegen elkaar:

‘De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie
beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor
jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en
jullie vrede geven.’

Ti ps

- Ga in een kring
staan en houd elkaars
handen vast.
- Laat drie kinderen elk
een
zin uitspreken, of spree
k
alles samen uit.

COLOFON
Tekst: Nederlands Bijbelgenootschap
Bijbeltekst: Bijbel in Gewone Taal
Hervertelling bijbelverhaal: NBG/Gesa van Delft
Illustratie: NBG/Mathias Weber
Werkblad 4-8 jaar ‘Ik ben de goede herder’: Linda Bikker
Werkblad 4-8 jaar ‘Verschil in herders’ en ‘Veilig bij de kudde’: Mathias Weber
Strip: NBG/Bart den Heeten
Vormgeving: Frivista
DTP: Villa Grafica
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