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Jezus is de goede Herder
Jezus Hij is overal
Jezus is de goede Herder
brengt mij veilig naar de stal

En wanneer je soms alleen bent
en je hart is vol verdriet
denk dan aan de goede Herder
Hij vergeet Zijn schaapjes niet

Als je ’s avonds niet kunt slapen
als je bang in ’t donker bent
denk dan eens aan al die schapen
die de Heer bij name kent

Jezus is de goede Herder
Jezus Hij is overal
Jezus is de goede Herder
brengt mij veilig naar de stal

Jezus is de goede Herder
Jezus Hij is overal
Jezus is de goede Herder
brengt mij veilig naar de stal
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DE GOEDE HERDER
Jezus vertelt een verhaal. Het gaat over een herder. ‘De herder staat
bij de ingang van zijn schaapskooi. Hij roept zijn schapen. “Kom,” zegt
hij, “ik breng jullie naar groen gras!” Daar komen zijn schapen al aan,
ze kennen zijn stem goed. De herder kijkt welk pad het beste voor
zijn schapen is. Dat pad moeten ze maar nemen. Voorzichtig lopen ze
door de bergen. In de verte ziet hij de wei al.
De schapen beginnen gelijk te grazen als ze er zijn. Maar wat doet
dat kleine lammetje daar? Het gaat veel te ver bij de kudde vandaan.
Dat is gevaarlijk. De herder pakt een steen van de grond en stopt die
in zijn slinger. De steen suist door de lucht en vliegt vlak langs de kop
van het lammetje. Het schrikt ervan en rent snel terug naar de kudde.
De rest van de middag zijn de schapen in de prachtige wei. De lammetjes spelen met elkaar. Sommige schapen liggen in het gras. Als
het donker begint te worden, zegt de herder: “We gaan weer terug.”
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Hij pakt zijn staf en de schapen volgen hem in een lange stoet. “Blijf
dicht bij mij”, zegt de herder. Hij let goed op of hij geen wilde dieren
ziet. Eindelijk zijn ze veilig bij de schaapskooi. De schaapskooi is een
fijne plek. Samen met andere herders heeft de herder deze gemaakt.
Ze hebben van stenen een muur gestapeld, zodat de schapen
’s nachts veilig zijn voor de wilde dieren.
De volgende dag gaat de herder opnieuw op stap met zijn schapen.
En ’s avonds brengt hij ze weer terug bij de schaapskooi. Bij de ingang
telt de herder de schapen. Zodat hij zeker weet dat alle schapen veilig
zijn. “… zevenennegentig, achtennegentig, negenennegentig …” Hoe
kan dat? De herder begrijpt er niets van. Heeft hij wel goed geteld? Of
heeft hij een schaapje over het hoofd gezien misschien? Hij telt nog
een keer. Weer komt hij niet verder dan negenennegentig. Een van zijn
schapen is weg. De herder schrikt. Als er maar niets is gebeurd! Hij
gaat meteen op zoek.
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“Schaap, waar ben je?” De herder loopt de weg terug naar de wei. Af
en toe staat hij stil. Hoort hij daar zijn schaap? Nee, het is een ander
geluid. “Schaap! Schaap!” Wacht, daar hoort hij weer wat. Het klinkt
als geblaat. Dat is vast zijn verloren schaap. De herder begint sneller
te lopen. “Waar ben je?” roept hij. Daar ziet hij iets wits. Het is zijn
schaap. Wat is hij opgelucht. Liefdevol tilt hij het op en hij legt het op
zijn nek. “Wat ben ik blij dat ik jou heb gevonden”, zegt hij. “Dit gaan
we thuis vieren.”’
De mensen die bij Jezus staan, hebben geluisterd naar het verhaal
over de herder. Maar ze begrijpen niet goed wat dit verhaal betekent.
‘Ik ben net als de herder uit het verhaal’, zegt Jezus. ‘Ik ben de goede
Herder. Zoals de herder goed voor zijn schapen zorgt, zo zorg Ik goed
voor de mensen die Mij willen volgen.
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Verwerking
Wie zorgt er voor jou? Hoe doet diegene dat?

Gebed
Heere Jezus, zoals een herder voor de

schapen zorgt, zo zorgt U voor mij. U

bent
altijd bij mij. Op fijne momenten, maa
r ook
als het moeilijk is. Dank U wel daarvoo
r.
Amen.
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Lied

JEZUS, OPEN MIJN OREN
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Jezus, open mijn oren
Leer mij Uw stem te verstaan
Leer mij Uw woorden te horen
Te weten waar ik moet gaan
Om Uw licht te verspreiden
Uw naam te belijden
Leer mij Uw stem te verstaan

Jezus, ik open mijn handen
Leer mij een zegen te zijn
Maak mij een hulp voor de anderen
Die leven met honger en pijn
Om aan wie U niet kennen
Genezing te brengen
Leer mij een zegen te zijn

Jezus, open mijn ogen
Leer mij de mensen te zien
Zoals U ze ziet uit de hoge
U bent de Heer die ik dien
Om Uw liefde te geven
Aan wie met mij leven
Leer mij de mensen te zien
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