Les 4

vakantie

Lezen uit de bijbel

Joh.10 :1-7 en 11-16

Dit zegt Jezus:
‘Waarachtig, ik verzeker u: wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur maar ergens anders naar binnen
klimt, is een dief of een rover. Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. Voor hem doet
de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze
naar buiten. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen
hem omdat ze zijn stem kennen. Iemand anders volgen ze niet, ze lopen juist van hem weg omdat ze de stem
van een vreemde niet kennen.’ ….
Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Een huurling, iemand die geen
herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij
een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; de man is een huurling en de
schapen kunnen hem niets schelen. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij,
zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen.
Verklaring:
Huurling = iemand die ervoor betaald wordt.
Ik geef mijn leven voor de schapen.: Jezus stierf voor ons aan het kruis. We zijn geen schapen, maar we zijn net
als schapen.

Kringgesprek

Heb je een huisdier? Hoe zorg je ervoor? Kent het dier jou? Hoe merk je dat?
Is er wel eens bij jullie ingebroken? Vertel er eens over.

Avontuur in de nacht
'Annemarie! Hé, word eens wakker!'
Voorzichtig schudt Sjors zijn tweelingzus wakker.
'Annemarie! Oom is weggegaan. Ik hoorde de deur dichtslaan toen ik moest plassen en nu...'
'Ach, domme jongen,' moppert zijn zus. 'Dat weet je toch! Vannacht zou er een schaap jonkies krijgen en daar
moest hij bij zijn. Ga nou maar slapen. Er is niks aan de hand. En bovendien... De Heer Jezus is toch altijd bij ons. Dat
hebben mamma en pappa ons geleerd.'
Annemarie is rechtop gaan zitten en veegt met haar hand haar losse haren uit het gezicht.
Ze stelt haar broer gerust met: 'Morgen mogen we de lammetjes zien. Leuk, hè?'
'Mmm...' bromt Sjors. 'Waarom lammert Bertha nou juist in de nacht?'
'Als het komt, komt het!' zegt Annemarie eigenwijs, terwijl ze zich weer lekker onder de dekens nestelt.
Ja, de tweeling Van der Wijs, uit de grote stad Rotterdam, logeren een weekje bij oom Herbert in Drente.
Oom Herbert is schaapherder, een wat zeldzaam beroep in Nederland. Hij woont helemaal alleen in een oud huisje
aan de bosrand. Het is heel leuk om met oom over de heide te dwalen en naar zijn verhalen te luisteren.
Oom is erg gesteld op zijn schapen. Hij heeft ze allemaal een eigen naam gegeven. En als hij ze roept, komen ze
vrolijk aangehuppeld om een aai over hun kop te krijgen.
Maar nu het nacht is en ze alleen zijn, vindt Sjors het maar doodeng om in een onbekend huis te zijn. Hij denkt er
niet over om te gaan slapen.
In een laag stoeltje naast het raam met zijn ellebogen op de vensterbank gezeten, tuurt hij de donkere nacht in. Uit
de grote stal rechts, straalt wat licht door de kleine raampjes naar buiten. Als je goed luistert, kun je af en toe het
gemekker van de schapen horen.
Plotseling komt er met gedimd licht een vrachtauto links de B-weg opdraaien. Hij stopt naast het weiland van oom
Herbert. Sjors kijkt ernaar.
'Annemarie!' fluistert hij dan zenuwachtig, 'O, Annemarie! Daar is... daar zijn dieven. Wat moeten we doen?'
Met een schok vliegt Annemarie, die al weer is ingedommeld, overeind.
'Dieven? Doe niet zo gek! Waar dan?'
Samen turen ze naar buiten. En ja. Er zijn twee mannen uit de vrachtwagen gesprongen. Een doet de klep open en
legt een soort loopplank uit en de ander rommelt aan het ijzeren hek op de dam.
'Veedieven!' jammert Sjors zacht.
Ja, nu is Annemarie ook niet meer zo zeker van zichzelf. Ze knijpt in zijn arm en fluistert: 'Stil. Als ze ons horen!'
In de schuur is het warm, benauwd zelfs. Oom Herbert staat met zijn grove knuisten om de houten omheining naar
het schaap Bertha te kijken. Haar flanken bewegen onrustig.
'Vooruit, meid!' bromt oom Herbert, 'Dadelijk ben je moeder van een paar mooie lammeren. Toe maar...'
Ineens wordt de staldeur opengegooid en twee doodsbange kinderen komen binnengerend.
'Oom, hh... Herbert... Er zijn... dieven. Kijk, daar!'
Met een blik uit het venster heeft de herder de situatie overzien.
Veedieven in zijn weiland?
Vlug werken zijn hersens een plan uit.
'Ga naar huis.' fluistert oom, 'Doe de knip op de deur en doe pas weer open als ik kom. Bel de politie en laat ze zo
snel mogelijk naar de oprit op de Beverdijk komen. Ik ga binnendoor en snijdt die dieven het pad af.'
Met bonzend hart sluipen de kinderen de duisternis weer in, terwijl oom Herbert rechts het paadje tussen de
struiken induikt. Och. Wie zal Bertha nu helpen met het krijgen van haar lammeren?
Au! Oei! Voorzichtig, een kuil. Wat is het moeilijk voor de herder om door de bosjes heen te komen zonder zich te
bezeren. Vooral die braamstruiken zijn zo gemeen. Ze blijven aan je kleren haken en slaan weer terug in je gezicht.
Het duurt niet lang of hij voelt overal schrammen en wondjes.
Met grote lenige stappen, links en rechts uitwijkend baant hij zich een pad naar boven. Hijgend en bezweet, maar
precies op tijd, staat oom Herbert bij de oprit. In de verte ziet hij de gedimde koplampen van de dievenwagen al
oplichten.
Snel verbergt hij zich achter een boom.

Zodra de vrachtauto hem voorbij is en bij de hoek afremt, springt hij achterop, wat levensgevaarlijk is. Hij trekt zich
omhoog aan het rek en duikelt buiten adem achter in de bak bij zijn schapen, die hem direct besnuffelen en
herkennen.
'Maaike en Bep!' fluistert de herder blij. 'Hier ben ik om jullie te redden.'
In de cabine praten de dieven luidruchtig met elkaar. De radio staat aan. Ze hebben niks gemerkt. Plotseling ziet de
bijrijder een politieauto boven aan de dijk.
'Daar!' roept hij schor, 'Politie! Doe je lichten uit! Zet de wagen hier aan de kant. Misschien hebben ze ons niet in de
gaten. Ik smijt de beesten uit de bak. Mij te link!'
Met een lenige sprong, onhoorbaar door zijn sportschoenen, komt hij in het gras terecht.
Net wil hij de achterklep neerlaten als...
Wams! Daar springt de herder op zijn nek.
'Zo, daar heb ik je, vuile dief! Dierenbeul!' hijgt hij. 'Ik zal je afleren om mijn Maaike en Bep te stelen.'
'Stop! Politie!' klinkt het bars en dan staan de twee vechtersbazen in het felle licht van de koplampen.
De dieven worden opgepakt en de vrachtwagen in beslag genomen. Die was ook al gestolen, nota bene!
Wat een opluchting voor Annemarie en Sjors als oom Herbert na niet al te lange tijd weer voor de deur staat.
Ze zijn toch wel zenuwachtig geweest ook al hadden ze samen gebeden.
Natuurlijk duiken ze nu direct de stal in om te zien hoe Bertha het maakt.
En... ja hoor! Bertha heeft twee lammeren geworpen. Ze zijn nog helemaal vies en nat en kunnen nog niet op eigen
pootjes staan. Vol verbazing staan de kinderen ernaar te kijken. Terwijl oom Herbert ze een voor een op hun kop
houdt en het slijm van hun kopjes veegt, zegt hij: 'Jullie mogen ze een naam geven.'
Wat leuk! Annemarie noemt haar lam Beertje, maar Sjors zegt vol trots: 'Mijnes noem ik Herbert, want er is geen
betere herder dan u, oom!'
Daar is Annemarie het helemaal mee eens. Maar oom Herbert antwoordt ernstig.
'De allerbeste herder? Nee, dat is toch Jezus. Hij gaf zelfs zijn leven voor ons mensen.'

Gebed
Omdat u van ons houdt
en voor ons zorgt bent u
onze Goede Herder
Dank u voor het
dagelijks eten.
Danku ook voor
het herstel van ons
lichaam. U hebt er
zoveel dingen
ingebouwd die
kapotte cellen
weer repareren.
Bij voorbeeld een
korstje op een
wond of onze
nagels die weer
aangroeien. Van
sommige ziektes,
genezen we
vanzelf.

Danku ook voor gelukkige
momenten, voor lachen
en genieten, voor troost
als we pijn hebben.
Danku Jezus.

Wij geven onze handen
aan u om zelf ook een
goede herder voor
iemand anders te zijn.
Amen.

Opdracht
Een herder is net zo iets als een baasje voor een hond.
Zoek een baasje uit voor Doeska.
Jimmy heeft een lieve hond, Doeska. Maar die moet hij wegdoen, omdat hij allergisch voor
dieren is geworden.
Doeska moet nu een nieuw baasje krijgen. Wil jij Jimmy helpen en het beste baasje voor
Doeska uitzoeken?
Teken een lijn van de juiste brief naar Doeska

Brief 1 van Henk
Ik wil de hond wel
hebben. Ik hoop dat hij
waaks is, want ik heb hem
nodig om boeven weg te
jagen.
Hij kan toch wel tegen
alleen zijn, hè?

Brief 2 van Sjon
Die hond is juist wat voor
mij. Ik wil met hem gaan
fokken. Dan kan ik geld
verdienen door de jonkies
te verkopen. Hij is toch wel
gezond, hè?

Brief 3 van Miranda
Mag ik Doeska hebben? Ik
zal hem goed te eten
geven en een keer in de
week borstelen,
Als hij ziek wordt ga ik met
hem naar de dierenarts.
We kunnen samen lekker
dollen.

Brief 4 van Yvonne
Ik wil heel graag die
hond hebben. Al mijn
vriendjes hebben een
hond en nu wil ik er ook
één
Hij is toch wel mooi om
te zien, hè? Is het zo’n
hond van de televisie?

Ik kies dit baasje wel/niet,
want….

Ik kies dit baasje wel/niet,
want….

Ik kies dit baasje wel/niet,
want….

Ik kies dit baasje
wel/niet, want….

…Die kent Doeska’s naam.
…Die wil voor de hond
zorgen.
…Die heeft liefde voor de
hond.

…Die kent Doeska’s naam.
…Die wil voor de hond
zorgen.
…Die heeft liefde voor de
hond.

…Die kent Doeska’s naam.
…Die wil voor de hond
zorgen.
…Die heeft liefde voor de
hond.

…Die kent Doeska’s
naam.
…Die wil voor de hond
zorgen.
…Die heeft liefde voor
de hond.
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Johannes 10:14
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Activiteit
*Maak werkblad nr. 29A
*Doe het ganzenbordspel

Herder

*Maak de rebus
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Quiz
Welk vraagnummer hoort bij welk antwoordnummer ?
Vul de antwoorden in en zie de oplossing onderaan deze pagina.
Vragen
Waarom is Jezus de Goede Herder?
Was Kain een goede herder voor zijn broer Abel?
Wat is een huurling?
Hoe merk je dat een goede herder zijn schapen
persoonlijk kent?
5 Hoe noem je een verblijfplaats voor schapen
6 Wat doet Jezus als je bij hem wegloopt?
7 Hoe kom je in de schaapskooi?
8 Moeten wij zelf ook herders zijn voor anderen?
9 Komt een dief door de deur?
10 Wie is er een wolf in schaapskleren?
1
2
3
4

2-

3-

4-

5-

6-

7-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

8-

Antwoorden
Hij kent hun namen.
Omdat hij zijn leven inzet voor zijn schapen.
Hij gaat je zoeken
Door de deur. Jezus is de deur
Ja, wij volgen Jezus
Nee, hij klimt over de muur
De duivel. Hij probeert ons erin te laten lopen.
Nee, hij doodde hem.
Een kooi
Iemand die ingehuurd is om op de schapen te
passen

Antwoorden:

1-

9-

10-

Oplossing:

1-2 2-8 3-10 4-1 5-9 6-3 7- 4 8- 5 9-6 10-7

