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Ouders: 
les 11 • bijlage 3

Beste ouders en verzorgers,

De goede herder geeft wat nodig is

Als een schaap te veel eet of een te zware vacht heeft, kan het omvallen en 
op zijn rug terecht komen. Het kan dan zelf niet overeind komen. Ook vreten scha-
pen een stuk grond helemaal kaal, zodat er niets meer kan groeien. Als ze niet naar 
andere weiden gebracht worden, zullen ze van honger sterven. Een herder doet dus 
heel veel voor zijn schapen om ze te beschermen en gezond te houden. Jezus, onze 
goede herder, beschermt en voorziet ons nog beter dan een herder zijn kudde. 
Hij voorziet elke dag in wat we nodig hebben.

• Lees met elkaar eens de verhalen over schapen en hun herder, die in kinderbijbels 
 staan, o.a. Lucas 15:4–6. Je ziet dan hoe goed een herder voor zijn schapen zorgt. 
 Jezus wil net zo en nog beter voor ons zorgen, als we zijn schapen willen zijn.

• Kinderen in ontwikkelingslanden zijn al heel blij met een dak boven hun hoofd 
 en eten. Wij, in het rijke Westen, hebben veel meer en zijn dan nog vaak onte-
 vreden. Praat er eens met je kind over wat echt nodig is om te leven en wat een 
 luxe wij hebben. Bijvoorbeeld: je moet plotseling vluchten en kunt alleen één 
 rugzak per persoon meenemen. Wat zou iedereen dan mee nemen?

• Geef je een deel van je inkomen aan goede doelen, vertel dan eens aan je 
 kind waarom je geeft aan deze doelen. Onze kinderen moeten leren dat ze hun 
 rijkdom mogen delen, daarom is het goed dat ze weten dat hun ouders ook 
 regelmatig geven en waaraan. Laat kinderen ook af en toe van hun eigen geld 
 iets aan een goed doel geven.

• Het sleutelvers van deze week: ‘De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan 
 niets’, Psalm 23:1. Leer het samen uit het hoofd. Weten we het vers van twee 
 weken geleden ook nog (Psalm 23:1a)? En van vorige week (Psalm 23:4)? 

• Maak eens een lijst waarvoor jullie allemaal dankbaar zijn en dank iedere dag 
 met elkaar voor een paar punten. Zijn er ook punten om voor te bidden?

Geven aan een goed doel, 
Breng het geld 
naar de collectezak!

Gods zegen,
namens het kinderwerkteam 


