
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertelschets 10.2 – De goede Herder 

 

Beginzin: Het is avond. De zon gaat bijna 

onder. In het veld, ver van de stad, midden in 

de wildernis, ligt een schaapskooi.  

  

De schaapskooi 

• Herders brengen hun kudden in de 

schaapskooi.  

• Alle schapen lopen door elkaar. Je kunt 

nooit meer zien welk schaap bij welke 

herder hoort. 

• Herders gaan weg om ergens anders te 

slapen.  

• Eén herder blijft. Hij houdt de wacht. 

• Probeert daar iemand over de muur te 

klimmen? Dan is hij een dief, een 

moordenaar.  

• Als alles rustig is, gaat hij liggen in de 

opening. Hij is de deur.  

• De Deur is de Heere Jezus. Bij Hem ben je 

veilig.  

 

De weide 

• ’s Ochtends komen de herders terug. Eén 

herder roept zijn schapen bij hun naam. 

Dan neemt hij de kudde mee. Hij gaat 

voor hen uit. Zo doen alle herders. Een 

vreemde zullen de schapen beslist niet 

volgen.  

• De goede herders brengen hun schapen 

bij goede weidegrond en bij rustig water.  

• Als ze door een donker dal gaan, waar 

doodsgevaar dreigt, vertrouwen ze op de 

goede herder die voorop gaat. Ze horen 

aan de tik van de staf op de grond waar 

hij is. Ze volgen hem.  

• De Heere Jezus is de goede Herder. Ga 

met Hem mee. Wat er dan ook gebeurt: 

Hij weet de weg. Vertrouw  op Hem. Ook 

in een donker dal. 

• De Farizeeërs begrijpen niet dat Jezus hen 

vergelijkt met een dief en moordenaar of 

een vreemde, slechte herder. 

 

De goede Herder 

• Jezus zegt nog een keer dat Hij net is als 

zo’n goede Herder. ‘Ik ben de goede 

Herder’.  

• Hij waagt zelfs Zijn leven voor de 

schapen. 

• Een huurling, een knecht, doet dat niet. 

Die vlucht als er een wolf komt. Dan 

komen de schapen om. Hij heeft geen 

zorg voor de schapen. 

• Jezus kent al Zijn schapen. En de schapen 

kennen Hem. 

• Hij zal gaan lijden en sterven voor Zijn 

schapen. Dat is nodig om de zonde te 

vergeven. Wat is Zijn liefde groot. Houd jij 

van die goede Herder?  

• Ook andere schapen, mensen uit andere 

volken dan Israël, zullen schapen worden 

van de goede Herder. Het zal één kudde 

worden, met één Herder. 

• Iedereen die deze Herder volgt, zal voor 

altijd gelukkig worden in het huis van de 

Heere, de hemel.  

 

Slotzin: Volg daarom de Heere Jezus. Hij is de 

goede Herder. ‘Laat mij van Uw grote kudde, 

toch een heel klein schaapje zijn’. 

 


