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Ouders: 
les 13 • bijlage 2

Beste ouders/verzorgers,

De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen

De laatste vijf weken hebben de kinderen van de middenbouw geleerd dat de 
Bijbel ons vergelijkt met schapen die een herder nodig hebben. We hebben geleerd 
dat Jezus de goede herder is, die ons troost, beschermt en geeft wat wij nodig 
hebben. 

Vandaag hebben de kinderen gehoord dat God vriendschap met ons wil sluiten. 
Jezus heeft zijn leven voor ons gegeven en de straf voor onze zonden gedragen. 
Door dit te doen, heeft Hij de weg vrijgemaakt om vrienden met Hem te worden. 

We hebben besproken dat er drie dingen nodig zijn om christen te worden. 
We onthouden dit door drie letters I, J en K ofwel: het IJK-punt voor ons leven. 
De I staat voor inzien. Inzien dat je verkeerde dingen - zonden - gedaan hebt, 
waarvoor je vergeving moet vragen. De J staat voor Jezus. Geloven dat Jezus, de 
Zoon van God, aan het kruis stierf om onze zonden te vergeven. De K staat voor 
kiezen. Ervoor kiezen om Jezus te volgen, vergeving accepteren en zijn Woord 
gehoorzamen. Vandaag kregen de kinderen tijdens het programma de gelegen-
heid om te bidden, Gods vergeving te accepteren en vrienden van God te worden.

• Leer samen het sleutelvers: ‘Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.’ 
 Johannes 10:11. 
• Bekijk het boekje ‘Wie is de goede herder?’ dat de kinderen in de kleine 
 groepen hebben gemaakt. Dit illustreert Gods reddingsplan. Vraag je kind 
 om je het boekje uit te leggen.
• Praat met je kind over het reddingsplan dat hen vandaag is uitgelegd. 
 Bemoedig je kind om vragen te stellen en in de Bijbel naar antwoorden te 
 zoeken.
• Zoek de volgende bijbelteksten op. Ze geven uitleg over hoe je voor altijd Gods 
 vriend(in) kunt worden.
 - Johannes 3:16
 - Johannes 14:6
 - Romeinen 3:23
 - Romeinen 5:8
 - Romeinen 6:23
• Bid deze week voor en met je kind. Bemoedig hem/haar om eerlijk met God te 
 praten. Herinner je kind eraan dat God altijd bij ons wil zijn, bij alles wat we 
 meemaken. 
• Bevestig en bemoedig je kind als hij/zij stappen onderneemt om Jezus te volgen.

Gods zegen,
namens het kinderwerkteam


