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Ouders: 
les 12 • bijlage 3

Beste ouders/verzorgers,

Dwalende schapen

De afgelopen weken hebben we gezien dat schapen het in hun eentje niet 
redden. Als de schapen in de buurt van de herder blijven, zijn ze veilig, gelukkig 
en gezond. Maar schapen zijn geneigd af te dwalen van de herder en zijn goede 
zorgen. Wij hebben net als schapen ook de neiging van onze herder, Jezus, af te 
dwalen. Daarom geeft een herder grenzen aan, hij zorgt voor een omheining. 
In de Bijbel geeft Jezus grenzen aan. Als we binnen die grenzen blijven, zijn we 
veilig. Met de kinderen hebben we over de grenzen uit de Bijbel gesproken en 
er een spel bij gespeeld.

• Lees met elkaar uit een kinderbijbel Exodus 20:1-21, de 10 geboden. Hierin 
 geeft God zijn grenzen voor ons aan. Het belangrijkste gebod om te onthou-
 den is te vinden in Marcus 22:36-40. God liefhebben en je naaste als jezelf. 
 Als je dat onthoudt en probeert te doen, blijf je binnen Gods grenzen. 

• Lees ook nog eens met elkaar het verhaal van de barmhartige Samaritaan, 
 zo kunnen we beter begrijpen wie onze naaste is. Namelijk ieder die op je 
 weg komt. Lucas 10:25–38.

• De sleuteltekst van deze week is: ‘Wij dwaalden rond als schapen’, Jesaja 
 53:6. Waarom hoeven we nu niet meer rond te dwalen? (Jezus wil onze 
 goede herder zijn. Als wij voor Hem kiezen, zal Hij ons helpen, beschermen 
 en troosten en geeft Hij ons grenzen aan.)

• Laat iedereen iets noemen waar hij of zij toch afgelopen week over de 
 ‘grens’ gegaan is, dus iets gedaan heeft waarvan we weten dat Jezus eigen-
 lijk niet wil dat we dat doen. (Ruzie gemaakt, liegen, niet geluisterd, enz.) 
 Bid met elkaar en vraag vergeving. Jezus vergeeft en we mogen weer dicht 
 bij Hem zijn. Daarvoor kunnen we Hem telkens weer bedanken. 

Gods zegen,
namens het kinderwerkteam 


