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Bijbeltekst om uit het hoofd te leren: 
 

“Door niemand anders kunnen wij worden gered,  
want Zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt. ” 

Handelingen 4:12.  
 

Je kunt de Bijbeltekst iedere dag oefenen. 
Kleur de smiley in als je de tekst hebt opgezegd ☺ 

 

Ma Di Wo Do Vr 

     

 
  



Jezus is de Goede Herder 
Tegenwoordig zie je ze maar heel weinig rondlopen: herders met hun schaapskudde.  

Maar je hebt vast wel eens een plaatje gezien, zoals bijvoorbeeld deze: 
 

  
 

Een herder zorgt ervoor dat de kudde steeds op het juiste moment op de juiste plek graast.  
Wat doet een herder nog meer?  

Hij is waakzaam, zodat hij de vijanden (wilde dieren) opmerkt. 
Hij verdedigt de schapen tegen de vijanden die aanvallen. 

Als schapen gewond of ziek zijn zorgt hij voor ze. 
Zoekgeraakte schapen zoekt hij en brengt hij terug. 

Hij wint het vertrouwen van de schapen en deelt zijn leven met hen. 
Hij houdt van de schapen. 

 
Klik op deze link om een filmpje te kijken over de gelijkenis van het verloren schaapje. 

https://www.youtube.com/watch?v=iKnU6m1bFmc 
 

Jezus zegt: Ik ben de Goede Herder.  
Hij wil voor jou zorgen zoals een herder voor zijn schapen. 

 
Vragen om over na te denken en samen te bespreken: 

• Hoe merk je dat Jezus van je houdt en voor je zorgt? 

• Wat kan een vijand zijn in jouw leven? Hoe kan Jezus jou daarvoor beschermen? 

• In het filmpje werd het schaap afgeleid door een vlinder.  
Wat leidt jou af om dicht bij Jezus te blijven? 

  

https://www.youtube.com/watch?v=iKnU6m1bFmc


Tijd met God 

 

 

 

 

 
- Dank God dat Hij elke dag voor je zorgt. 

- Bid dat je Zijn liefde vandaag ervaart. 
- Vraag om Zijn bescherming tegen 

‘vijanden’. 

 
Lees het verhaal over De Goede Herder in Johannes 10. 

 

 
 

Zing een lied.  
Zoek Mij en leef 

https://www.youtube.com/watch?v=47gDXA4i9LU 

Er is niemand die zo van je houdt 

https://www.youtube.com/watch?v=-i-qCnumj6Q 

 

https://www.youtube.com/watch?v=47gDXA4i9LU
https://www.youtube.com/watch?v=-i-qCnumj6Q


Knutsel 

Via deze link kom je bij een puzzel over David en zijn schapen. 
https://www.opkijken.nl/puzzel-psalm-23-jezus-de-goede-herder-2/  

De herder op deze plaat kun je gebruiken voor deze knutsel. 
Neem een wit A4tje.  

Knip de herder uit de plaat.  
Plak deze met kneedgum op het A4. 

Vul het papier met verf.  
Je kunt strepen maken in de kleuren die passen bij psalm 23: 

Wit: De Heere is mijn herder (schaap) 
Groen: Hij leidt mij aan grazige weiden 
Blauw: Hij leidt mij aan stille wateren 

Geel: Hij verkwikt mijn ziel (vrolijk) 
Zwart:  Al ga ik door het dal van de schaduwen van de dood 

Bruin: Uw stok en Uw staf vertroosten mij 
Oranje: U zalft mijn hoofd met olie 

Paars: Mijn beker vloeit over 
Goud/zilver:  Ik zal in het huis van de Heere verblijven tot in lengte van dagen 

 

 

Je kunt ook een schaapje knutselen met watten. 
 

 

https://www.opkijken.nl/puzzel-psalm-23-jezus-de-goede-herder-2/


 


