
 

 

 

Het verloren schaap 

Voor de kleinsten: 

Leestip: het kartonnenboekje het verloren schaap van Laura Zwoferink.  

Kort beschreven voor peuters van de kijk en luisterbijbel over het verhaal van 

de goede herder/ het verloren schaap. 

 

Een lied met de kinderen zingen:  

1. De herder heeft zich niet vergist,  2. De herder neemt zijn stok en staf 

de schapen zijn geteld.    en zoekt het overal. 

Maar een klein schaapje wordt vermist, Kwam er een wolf op 't schaapje af, 

dat dwaalt nog op het veld.   of maakte het een val? 

3. Het is al donker en al laat   4. Hij draagt het op zijn sterke rug 

als Hij het schaapje vindt.   ver buiten de woestijn. 

Hij streelt het zacht en is niet kwaad, Hij brengt het naar zijn kooi terug, 

maar draagt het als een kind.   daar zal het veilig zijn. 

5. Al is het schaapje eigenwijs 

en gaat het honderd keer 

niet met de kudde mee op reis, 

de herder zoekt het weer. 

 

Kinderen 

In de blauwe kijk en luisterbijbel blz. 156-161 lezen we het verhaal over het 

verloren schaap. Bespreek met de kinderen het verhaal.  

- Waar zijn de schapen veilig?  

- Wat kan er allemaal met het schaapje gebeuren?  

- Wat neemt de herder onderweg mee?  

- Wie nodigt de herder allemaal uit op het feest? 

Laat de kinderen mee tellen tot 10. 

Het lied, de herder heeft zich niet vergist, met de kinderen zingen. 

Print het schaap uit. Laat de kinderen een mooie achtergrond tekenen. Bijv. een 

schaap in de woestijn met zand enz.  

beplak daarna het lijfje van het schaap met watten of opvulsel van een kussen.  



 

 

 

Tieners: 

Bijbelstudie Lukas 15:1-7 

Lees het bijbelstuk. 

Vragen:  

- Er zijn 4 groepen mensen bij de Heere Jezus. Welke mensen zijn dat? 

- Wat zeggen de Farizeeërs en de Schriftgeleerden? Zijn ze daar blij mee? 

Uit welk woord weet je dat? 

- Wat is een gelijkenis? 

- Wat is er zo bijzonder aan dat ene schaap wat verloren is, dat die herder 

het zo graag weer terug wil? 

- Wie zijn die schapen en wie is de herder?  

- Wat doet de herder? 

- Wat voor gevaren zijn er in jou leven? (een wolf?) Wat is er voor jou een 

wolf en moet je voor oppassen? (bijv. iets waar je veel tijd in stopt en 

waar je juist die tijd beter kan invullen door God te zoeken?)  

- Net zoals die herder blij is, is er blijdschap in de hemel. Waarom? 

- Wat is ‘bekering’? 

- Heb jij ook bekering nodig? Hoe weet je dat? 

- Ben jij al een schaapje dat door Hem gevonden is? Hoe kun je dat worden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


