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Vandaag is het goed wandelweer.  
Misschien gaan jullie wel samen op pad. 
Als je samen weggaat, gaat iedereen dan zijn/haar eigen weg? 
Nee, we letten op elkaar of iedereen erbij blijft. 
En wat als iemand valt of in het water belandt? 
Voordat we erop uit gaan lezen we eerst in Gods Woord. 

 
 
 

Zullen we een kaarsje aansteken? 
 
 
 
 

We groeten de Heer door het kruisteken te maken.  
“In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest Amen.” 

 
 
 
 
 



Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus 
volgens Johannes. 

 
Verteller:  Op een dag zei Jezus tegen zijn leerlingen: 
Jezus:  “Ik ben de goede herder. 

De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. 
Maar een huurling is geen echte herder. 
De schapen zijn niet van hem. 
Als die een wolf ziet aankomen, laat hij de schapen in de steek en 
vlucht weg. 
De wolf rooft ze en jaagt ze uiteen. 
Dat komt, omdat hij alleen maar een huurling is. 
Hij heeft niet alles over voor zijn schapen. 
Ik ben de goede herder. 
Ik ken mijn schapen en zij kennen Mij, juist zoals de Vader Mij kent 
en Ik de Vader ken.  
Ik geef mijn leven voor de schapen. 
Ik heb ook nog andere schapen. 
Die zijn niet uit deze schaapstal. 
Ook voor hen moet Ik de Herder zijn. 
Zij zullen luisteren naar mijn stem. 
Zo komt er één kudde met één herder. 
De Vader houdt van Mij, omdat Ik mijn leven geef, om het later 
weer terug te nemen. 
Niemand neemt het leven van Mij af, maar Ik geef het vrijwillig uit 
Mijzelf. Ik heb niet alleen de macht om het te geven, 
maar ook om het terug te nemen. 
Dat is de opdracht die Ik van mijn Vader heb ontvangen.” 
 

Woord van de Heer. 
 
 
 

 

OM TE DOEN 
   

Gesprekje: 
Wat heeft het inleidend woordje nu met het verhaal te maken? 
We noemen deze zondag Roepingenzondag. 
Hoe kun jij Jezus “roep” horen? 
 
 
 



Bidden 
Lieve Jezus,                                                                                 
wij zijn uw ‘schaapjes’. Dank U wel. 
Sommige van ons roept U op een speciale manier,                   
om U te volgen als priester, diaken, religieus. 
Jezus leer ons goed naar Uw roepstem te luisteren. 
Amen. 
 
 
 

Liedje: 
 
De schapen luisteren naar een stem 
(tekst en muziek: Hanna Lam/ Wim ter Burg 
 ”Alles wordt nieuw”, bijbelliederen voor de jeugd) 
 

De stem van de herder. 
Zij kennen hem uit duizenden, 
de stem van de herder, 
een stem die roept, 
een woord dat leidt, 
wie luistert raakt de weg niet kwijt. 
De schapen luist'ren naar een stem: 
De stem van de herder. 
 
De mensen leven van het woord, 
het woord van de herder. 
't Is een kompas, het leidt hen voort, 
het woord van de herder. 
En wie dat woord voorgoed verstaat, 
weet dat het niet verloren gaat. 
De mensen leven van een woord, 
het woord van de herder. 
 
Het woord wordt uitgedeeld als brood, 
het woord van de herder. 
Het gaat door liefde heen en nood, 
het woord van de herder. 
Het woord draagt een geheimenis 
dat God de goede herder is!                             
Het woord wordt uitgedeeld als brood, 
het woord van de herder. 

Wil je het liedje horen? 
Kinderwoorddienst - Liedje: De 
schapen luisteren naar een stem  
                                                                       
 

 
 

 

 

https://www.kinderwoorddienst.nl/jaar-c/vierde-zondag-van-pasen-jaar-c/extras/liedje-de-schapen-luisteren-naar-een-stem.html
https://www.kinderwoorddienst.nl/jaar-c/vierde-zondag-van-pasen-jaar-c/extras/liedje-de-schapen-luisteren-naar-een-stem.html


 
 
 
 
 

          

 

 

 

 
Maak voor ieder gezinslid een schaapje. 

Schrijf de naam erbij en zet dan het schaapje bij het Kruis. 
 
 
 
 

Tip van de week: 
 


