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Ouders: 
les 10 • bijlage 5

Beste ouders/verzorgers,

Bange schapen

Hoe vaak staat er in de Bijbel: ‘Wees niet bang’? Heel vaak! En waarom? 
Wij mensen worden nu eenmaal gauw bang. We lijken echt op schapen. 
Eén konijn dat opspringt, kan een hele kudde op de vlucht doen slaan. 
Wat doen schapen als ze bang worden? Ze gaan er vandoor. Wat kalmeert de 
schapen? De aanwezigheid van de herder. Wij weten dat God van ons houdt 
zoals we zijn, en voor ons kan en wil zorgen. Vandaag hebben de kinderen 
gehoord dat Jezus onze goede herder is en wij zijn schapen. Jezus is bij ons, 
ook als we bang zijn, en we kunnen Jezus bidden om ons te troosten.

• Lees uit een kinderbijbel het verhaal van de goede herder uit Johannes 10. 
 Wij mogen weten dat Jezus onze goede herder is en dat Hij voor ons zorgt.

• Leuk om een bezoek te brengen aan een kinderboerderij of waar lammetjes 
 geboren zijn. Let eens op hoe er voor de lammetjes en schapen gezorgd 
 wordt.

• Het sleutelvers van deze week is: ‘Ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij, 
 uw stok en uw staf, zij geven mij moed’, Psalm 23:4. Maak een tekening van 
 een herder met zijn stok en zijn staf en schrijf de tekst daar onder. Hang de 
 tekening op een goed zichtbare plaats en leer de tekst uit het hoofd.

• Zing met elkaar eens alle liederen die jullie kennen en die gaan over schapen 
 en de goede herder. Speelt iemand een muziekinstrument, gebruik het er 
 dan bij. Bv. ‘Jezus is de goede herder’ van Elly en Rikkert, en Psalm 23 in 
 verschillende versies.

• Als je ergens bang voor bent kun je daar met elkaar over praten, anderen 
 kunnen je helpen om niet meer bang te zijn. Als er niemand is met wie je 
 over je angst kunt praten, kun je het aan Jezus vertellen, Hij wil je helpen. 
 Praat eens met elkaar over dingen waar je bang voor bent of was en hoe 
 anderen dat zouden oplossen, of hoe je van een angst afgekomen bent. 
 Bijvoorbeeld: bang in het donker, een nachtlampje laten branden.

Gods zegen,
namens het kinderwerkteam 


