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Ontwikkeld door Karen Holford (FM, TED) Departement Jongeren & Gezinnen

Knip kleine stukjes papier uit in de 
vorm van een rechthoek. Teken op 
één kant een schaap en schrijf op 
de andere kant een woord uit 
Matteüs 18:14. Vraag iemand om 
al de woorden te verstoppen in de 
woonkamer. Kijk hoe snel je alleen 
of met je gezin alle of met je gezin alle woorden kunt 
vinden en ze in de juiste volgorde 
kunt leggen. Je kunt dit vaker 
doen om te kijken of je je tijd 

kunt verbeteren.

Er zijn meerdere schapen 
verstopt op deze placemat. Leg 
een knoop of iets anders op elk 
schaap dat je vindt. Bij elk schaap 
vertel je een manier waarop 

Jezus voor ons zorgt als schapen. 
Psalm 23 heeft 
wawat aanwijzingen.

Maak een schaap van het eten op je 
bord. Of breek een stuk brood in de 
vorm van een schaap. Bekijk de 
schapen die je hebt gemaakt. 

Maak een foto van je eetbare kudde. 
‘Verstop’ nu je schapen door ze 

op te eten!

Schapen geven ons warme wol om 
kleren te maken. Bedank God voor alle 
planten, dieren en mineralen die iets 
hebben bijgedragen aan wat op jullie 
tafel ligt. Denk aan de bomen voor hout 
en papier, katoen voor het tafelkleed, 
klei om borden mee te maken, etc. 
Bedank uiBedank uiteraard ook voor het 
eten dat op je bord ligt.

Lees Lukas 15:3-7. Vertel om de beurt 
het verhaal van het verloren schaap 
op de manier zoals jij dat wilt. Zoek 
naar speelgoedschaapjes en andere 
dingen om je verhaal te vertellen. 
Vraag je gezinsleden om geluiden toe 
te voegen. Vertel het alsof jij het 

veverloren schaap bent, of de herder, of 
de vriend van de herder die met hem 
kwam vieren. Welk deel van het 
verhaal vinden jullie het mooist? 
Wat is de belangrijkste boodschap? 
Wat zegt dit verhaal jou over Gods 
liefde? Waarom noemde Jezus 

zichzelf de Goede Herder? Hoe lijken 
wij op schapen?

Zijn er in jouw gezin afspraken als jullie elkaar 
ergens kwijtraken? Help elkaar nog eens aan die 
afspraken te herinneren of bedenk nieuwe ideeën. 
Bijvoorbeeld door te blijven staan op de plek waar 
je je ouders bent kwijtgeraakt of op zoek te gaan 
naar een andere moeder met kinderen die kan 
helpen. Zorg ervoor dat je een nummer kent dat 
je je kunt bellen of draag een armbandje met het 
nummer van je ouders erop. Vergeet niet om te 
bidden als je verdwaald bent, want Jezus weet 
waar je bent en Hij zal dichtbij je zijn.

Zoek wat balletjes van wol of 
maak ze van samengeknepen 
stukjes papieren zakdoek. 
Blaas door een rietje en 
‘herder’ je schapen naar de 
stallen die je bijvoorbeeld van 
karton kunt maken. Het is 
moeilijk om een hemoeilijk om een herder te zijn! 
Hoe denk je dat God zich voelt 
als wij de verkeerde kant 

opgaan, of zijn instructies niet 
volgen? Het goede nieuws is 
dat Hij toch nog van ons 
houdt, en Hij zal ons altijd 
zzoeken en naar huis brengen 
als we verdwaald zijn.

Er staan veel verhalen over schapen in de 
bijbel. Bedenk om de beurt een 
bijbelverhaal dat over schapen gaat. 
Elke keer als iemand het woord ‘schaap’ 
noemt, dan moeten de anderen 

‘mèèèèè’ zeggen.

Iedereen heeft zich weleens verloren gevoeld of is 
verdwaald geweest in zijn leven. Het goede 
nieuws is dat jullie allemaal zijn teruggevonden. 
Vertel over een keer dat je verdwaald was? 

Wat gebeurde er? Hoe voelde het en hoe voelde 
het om weer gevonden te worden? 

Onthoud dat Jezus altijd weet waar je bent, 
en en Hij wil dat je veilig bent.


