
Het evangelieverhaal Johannes 10,1-10 naverteld voor kinderen 
Veilig in de schaapskooi 
 
Jezus zei tegen de mensen: “Wie niet door de deur, maar via een andere weg een schaapskooi 
binnen gaat is een dief. Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. Voor de 
herder zal de wachter de deur open doen. De schapen luisteren naar zijn stem. Hij roept zijn schapen 
bij naam en leidt ze naar buiten. En als alle schapen buiten zijn, zal hij vooroplopen. De schapen 
zullen hem volgen, omdat zij zijn stem kennen. Een vreemde man zullen de schapen niet gaan volgen. 
De schapen zullen wegrennen, omdat ze zijn stem niet herkennen.” 
 
Goede herder Jezus vertelde dit verhaal aan de mensen, maar ze begrepen niet wat hij bedoelde. 
Later vertelde Hij de mensen: “Ik ben de deur voor de schapen. Alle andere mensen die vóór Mij zijn 
gekomen, zijn dieven. Maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Als iemand 
door Mij de schaapskooi binnen gaat, zal hij worden gered. Hij zal naar binnen en buiten kunnen en 
lekker de wei in gaan. Een dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en te vernietigen. Maar de 
schapen hebben niet naar hem geluisterd. Ik ben gekomen om ervoor te zorgen dat de schapen 
kunnen leven.” 
 
Bron: www.kinderwoorddienst.nl 
 
Praten en nadenken over dit verhaal 
 
Jezus wordt vaak als herder afgebeeld en alle mensen die hem volgen zijn de schapen zijn. Een goede 
herder zorgt voor zijn schapen. Hij zorgt dat ze veilig zijn, dat ze een huis hebben en voldoende te 
eten en te drinken. Als de schapen ziek zijn probeert de herder ze weer beter te maken. Eigenlijk net 
als ouders voor hun kinderen zorgen. 
 
Iemand die goed voor andere mensen is, voor hen zorgt of hen helpt, lijkt op Goede herder Jezus. 
Eigenlijk zijn we allemaal wel eens schaap, maar ook allemaal wel eens herder.   
 
Vragen om over na te denken: 
- Waarom is Jezus een goede herder? 
- Hoe wordt het zichtbaar dat iemand anders ook een beetje herder kan zijn? Wat doe zo 
iemand? 
- Ken jij mensen die een beetje herder voor jou zijn? 
- Ben je zelf ook wel eens herder voor iemand anders? 
- Wat is fijner: herder of schaap zijn? 
- Jezus praat ook wel over dieven. Wat voor mensen zijn dat? Moet je dieven volgen? 
 
Spiegelverhaal: Kobe de herder   
 
Kobe, de herder, heeft zopas zijn schapen op stal gezet. Hij heeft ze geteld en ze zijn er allemaal. Hij 
geeft ze nog wat eten en wenst ze dan een goede nacht. Het kleinste schaapje komt naar hem toe en 
wrijft met zijn kopje tegen de benen van Kobe. Dan neemt Kobe het in zijn armen en streelt het. Het 
schaapje mekkert van plezier. Dan loopt het terug naar de andere schapen. Kobe sluit de deur en 
grendelt ze goed vast. Kobe gaat nog niet slapen. In de verte heeft hij drie verloren schapen gezien. 
Ze zijn niet die van hem, maar van herder Wout. Kobe ziet Wout: 'Hé, Wout, dicht bij het bos lopen 
drie van je schapen.' 'Ik weet het', zegt Wout, 'ik weet het, laat ze maar lopen.' 'Ga je ze dan niet 
halen?', vraagt Kobe. 'Dat is veel te gevaarlijk', zegt Wout. 'Er is een wolf in de omgeving en ik waag 
mijn leven niet voor drie schapen die toch niet van mij zijn. Mijn baas moet ze zelf maar halen als hij 
ze belangrijk vindt. Kobe kan dit niet begrijpen. Hij aarzelt even en stapt dan naar de rand van het 
bos. 'Wat ga je doen?' vraagt Wout. 'Je schapen halen.', zegt Kobe. 'Je bent gek', roept Wout hem na. 

http://www.kinderwoorddienst.nl/


Kobe komt bij het bos. Hij ziet de schapen tegen het struikgewas. Ze trillen op hun poten. Kobe ziet 
waarom. Hij ziet wat verder een wolf. Die gromt en maakt zich klaar voor de aanval. Kobe stormt er 
op af. De wolf is verrast, draait zich om en springt op Kobe. Kobe vecht als een leeuw. De wolf is 
sterk. Maar Kobe geeft niet op. Tenslotte moet de wolf vluchten. Kobe heeft pijn. Zijn gezicht bloedt. 
Hij gaat naar de drie schapen. Hij praat er zachtjes tegen om ze gerust te stellen. Dan neemt hij ze 
mee naar zijn stal. Wout ziet Kobe komen. Hij is beschaamd. Kobe voegt de schapen bij zijn kudde. 
Hij zorgt goed voor ze en de schapen voelen zich veilig bij hun nieuwe herder, Kobe.  
 
(Bron: www.bijbelin1000seconden.be) 
 
Een mooi liedje over Jezus de Goede Herder staat op You Tube, er staat ook een mooi filmpje bij: 
https://www.youtube.com/watch?v=2lfrW-gUdag 
 
 
Bidden met kinderen 
Ga rustig samen zitten bij een kaarsje. 
Steek het kaarsje aan en bid: 
 
God, hier zijn wij 
(noem de namen) 
Help ons over de drempel te 
stappen, 
door de deur in ons hart 
en binnen te gaan in een 
andere kamer, 
een rustige kamer. 
Hier is het stil. 
Hier is voor alles plaats. 
We zijn hier gekomen om te 
bidden. 
 
We bidden voor… 
(vraag de kinderen voor wie/waarvoor ze willen bidden) 
God, bij U is geduld/vrolijkheid/vriendelijkheid/troost (of iets anders dat aansluit bij waar de 
kinderen voor willen bidden) 
U vergeet ons niet. 
U weet altijd een weggetje voor ons. 
Dank U wel. 
Amen. 
 
 
 
Tot slot hebben we ook nog een kleurplaat en een doolhof. Hiermee kunnen we de komende week 
ook nog even bezig zijn met Jezus de goede herder. 
 
Bij het doolhof: 
Het schaap zit vast in het doolhof. Gelukkig is de herder er altijd om hem te redden. God zorgt voor 
ons, zoals de herder voor zijn schapen zorgt. Als het goed gaat en als het slecht gaat. 
Zoek de weg in het doolhof. Onderweg kom je woorden tegen. De eerste letter van de woorden die 
je op de weg vindt, vormen samen een zin (NB J = H). 
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