
Kinderbijbelclub “De verborgen Schat” – verslag clubmiddag    

      
Datum :  2 februari 2022 
 
Naam kind ………………………………………………………………………………….. 
 

Waar het over ging: 
Jezus vertelt een gelijkenis, een verhaal waar we wat van kunnen leren. 
Het gaat over een afgedwaald schaap. Het is z’n eigen weg gegaan en is de herder met de kudde 
kwijtgeraakt. Als de herder ’s avond thuis komt telt hij 99 schapen die terug gaan in de kooi, terwijl 
hij met 100 schapen vertrokken is die ochtend. De herder gaat op zoek, ondanks dat het donker is 
en er veel gevaren zijn, net zolang totdat hij het verloren schaap gevonden heeft. Hij tilt het op en 
draagt het naar de kooi, waar ook de andere schapen zijn. Dan roept hij van blijdschap zijn 
vrienden en buren om te komen om samen vrolijk te zijn over zijn terug gebrachte schaap. 
Jezus wil de vrome mensen leren dat er zo ook grote blijdschap in de hemel zal zijn als er één 
zondaar zich bekeert, meer dan over alle mensen die de Herder niet nodig denken te hebben. De 
vrome joden ergerden zich aan Jezus omdat ook tollenaren en hoeren en andere grote zondaars 
naar Hem mochten luisteren, omdat ze niet door Hem weggestuurd werden. Ze kenden hun eigen 
zonden niet. Ze dachten dat ze zelf goed waren en vanzelfsprekend bij Hem hoorden.  Maar 
zonder het werk van de Goede Herder kan niemand bij God komen. Dan zijn we verloren! 
Ken jij deze Goede Herder al als jouw Herder? Hij zoekt het verlorene. Ook nu nog! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De leertekst is: 

“ En als Hij het (verloren schaap) gevonden heeft, legt Hij het op Zijn schouders 

verblijd zijnde”  Lukas 15 vers 5 

 
Opdracht:  Help de herder het verdwaalde schaap te vinden.  Trek een lijn over de goede weg. 

 
Let op: De volgende keer (16 februari) wordt iedereen thuis opgehaald in verband met 

het UITJE en rond 5 uur weer thuis gebracht! 


