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Miniviering voor 3 mei, de zondag van de Goede Herder. 

Ook a.s. zondag gaan de kerkdiensten niet door i.v.m. het coronavirus. 
Daarom maakten we een kleine viering, die je thuis als gezin kunt 
houden, zo kun je samen stilstaan bij alles wat er gebeurt.                          
Ook in deze miniviering is Jezus bij ons aanwezig, gedachtig Zijn 
woorden: ‘Waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn ben IK in jullie 
midden’.  We wensen je een mooie viering!                                                                                   

Opening  
Ga samen aan tafel zitten rond een lichtje. Dit kan een gewone kaars 
zijn of een waxinelichtje, als teken dat God in ons midden is. Steek het 
lichtje aan en luister samen naar het liedje: ‘ Met mijn handen samen’ 

Zie: https://www.youtube.com/watch?v=uP7G-w54WnE 
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Inleiding                                                                                                                  
Praat, voordat je het verhaal vertelt, even met de kinderen over 
hoe je een huis in gaat. En een schuur? En een stal? Het 
antwoord moet steeds weer zijn: door de deur. En wat zou je 
eigenlijk denken als iemand door het raam jouw huis 
binnenging? Jezus dacht daar het volgende over. 

Lees dan onderstaande navertelling volgens Johannes 10, 1 – 10    

          

Op het eind van een mooie dag zag Jezus een herder met zijn 
schapen aan het werk. De herder bracht de schapen naar binnen, 
de veilige schaapskooi in. In de schaapskooi was het warmer dan 
buiten. Bovendien konden de wilde dieren zo niet bij de schapen 
komen. Aan het eind van de dag wilde de herder natuurlijk 
weten of hij al zijn schaapjes nog had. Hij ging daarom zijn 
schapen tellen. Dat was een grappig gezicht, want de herder 
deed dat heel slim. Hij ging met zijn benen wijd in de 
deuropening staan en liet de schapen één voor één tussen zijn 
benen door naar binnen stappen. “Eén, twee, drie, vier,” zo 
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telde hij, terwijl de schaapjes naar binnen gingen. En elk schaap 
kreeg een liefkozend tikje op zijn rug. Toen alle schapen binnen 
waren ging de herder zelf bij de deur zitten. 
 
“Kijk,” zei Jezus tegen de mensen, “zo hoort het. Je brengt je 
schapen naar binnen en naar buiten door de deur. Als iemand 
probeert om door een raam of door een gat in de schaapskooi 
naar binnen te komen, dan is hij vast iets slechts van plan. Hij wil 
dan misschien wel een schaap stelen. Hij is een dief. Maar als hij 
gewoon door de deur komt, dan kan de herder zijn schapen 
roepen en dan komen ze meteen. Wat ze weten dat hij het is, de 
goede herder. Dat horen ze aan zijn stem. Ze vertrouwen hem en 
lopen achter hem aan. Als er een vreemde komt, dan lopen ze 
juist weg.” 
 
Jezus ging verder: “Heb je goed gekeken hoe de herder zijn 
schaapjes telde? Hij maakte een deur van zijn benen en hij liet ze 
allemaal even weten dat hij van ze hield met een lief klopje op 
hun rug. Ik wil voor jullie zo’n herder zijn en Ik wil voor jullie 
zo’n deur zijn. Een deur waardoor je naar buiten en naar binnen 
loopt. De herder heeft de schaapjes geteld toen ze tussen zijn 
benen naar binnen liepen en nu zijn de schaapjes veilig. Zo zijn 
jullie ook veilig als jullie langs Mij heen naar binnen en naar 
buiten gaan. Dan zal Ik voor jullie zorgen en dan zullen jullie 
altijd van alles genoeg hebben.” 
 
• Probeer het uit in de deuropening. Klopt het dat als je met je 
benen wijd in de deur gaat staan, dat je dan goed kan tellen 
hoeveel schaapjes, of kinderen op handen en voeten er binnen 
zijn? Geef ieder ‘schaapje’ dat door jouw deur loopt ook even 
wat lieve aandacht, een aai, een lief woord van welkom, een 
complimentje. 
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In gesprek met de kinderen    

Praat dan met de kinderen door over het werk van een herder.   
- Wat doet een herder zoal met en voor zijn schaapjes                          
- Wat lijkt de kinderen mooi aan het werk van een herder? 
- En wat lijkt ze moeilijk? 
- En de volwassenen, wat lijkt hen mooi of moeilijk aan het werk  
van een herder? 
- Wat vind je van het idee dat Jezus voor ons een herder wil 
zijn?  
- Hebben alle mensen een herder zoals Jezus nodig? 

Luister naar het lied: Jezus is de Goede Herder,                           
door Elly en Rikkert Zuidervelt 

Zie www.youtube.com/watch?v=2lfrW-gUdag         
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Bid samen een gebedje:                                                                           
Goede God, 
Wij danken U voor een plaats                                                                    
waar wij ons thuis voelen, 
veilig als schapen in een stal. 
Wij bidden U: voor mensen die zoeken, 
voor iedereen die zoekt naar vrede en veiligheid,  
voor iedereen die zoekt naar een plek  
om te rusten als schapen in een stal. 

Help ons voor elkaar te zorgen,                   
zoals Jezus voor zijn schapen zorgt. 
Laten wij Jezus volgen, 
zoals de schapen hun herder volgen. 
 
Wees bij ons, overdag en 's nachts  
en leidt ons door de deur 
naar een ruimte van vrede en liefde. 
 

Eindig met het samen bidden van het Onze Vader. 

Sluit af door het lichtje uit te blazen. In je hart blijft het    
branden.  

Tot slot het spel: Wie moet ik volgen?                                                           

Nodig: 
Twee (ondoorzichtige) plastic bekers of kopjes 
Een balletje of een knikker.  
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Spel: 
1. Zet de twee kopjes zo ver mogelijk uit elkaar in de ruimte. 
2. Stuur iemand even naar de gang. 
3. Verstop het balletje onder een van de kopjes. 
4. Kies nu twee kinderen uit. 
5. Het ene kind krijgt de taak om te zorgen dat het kind op de 
gang naar het kopje zonder knikker loopt. 
6. Het andere kind krijgt de taak om te zorgen dat het kind naar 
het kopje toe loopt met de knikker er onder. 
7. De andere kinderen moeten proberen niets te verklappen. 
8. Haal het kind van de gang en vertel hem of haar naar het 
kopje toe te lopen waar de knikker onder ligt. Hij/zij mag daarbij 
advies vragen aan de twee kinderen die uitgekozen zijn. 

Je kunt dit spel een aantal keer herhalen of maar een keer doen. 
Leg uit dat je vaak kunt voelen, wie je echt aan het helpen is en 
wie je de verkeerde kant op duwt. Maar sommige mensen zijn 
heel goed in het ompraten. Je kunt niet altijd zien of je wel de 
goede keuze maakt. Als je het echt niet weet vraag, dan vraag je 
raad aan goede vrienden en familie. Het is niet voor niets een 
‘schapenkudde’. Dat betekent: we zijn een gemeenschap; 
iedereen heeft soms hulp nodig bij het nadenken over wat goed 
en fout is. 

                                          


