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Jongerenviering Lier gaat digitaal! 

 
 
Helaas kunnen we nog steeds niet samen komen om samen te lachen, te zingen, te vieren! We 
blijven voorlopig ‘in ons kot’. Gelukkig kunnen we thuis (samen met het gezin) veel leuke dingen 
doen. Op een ludieke manier het evangelie van vandaag 
ontdekken, bijvoorbeeld. En we beloven het je: Dit wordt 
een beestige editie!  
 

 Wat is jouw lievelingsdier? Waarom?  

 Rarara, wat zou Jezus’ lievelingsdier zijn?  
 
 

Misschien kan het volgende evangelie (zondag 3 mei 2020) 
een tipje van de sluier lichten: 
 
Johannes 10, 1-10: 'Ik ben de deur'  
 
Op een dag zegt Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Echt waar, Ik zeg je: Wie de schaapskooi niet binnengaat 
door de deur maar ergens anders naar binnen klimt, dat is een dief of een rover. De herder van de 
schapen is iemand die door de deur naar binnen gaat, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en 
leidt ze naar buiten. Wanneer al zijn schapen buiten zijn, gaat hij voorop. Al zijn schapen volgen hem, 
want ze kennen zijn stem. Die schapen volgen niemand anders. Van anderen lopen ze weg omdat ze 
hun stem niet kennen.’ Jezus zegt: ‘Echt waar, Ik zeg je: Ik ben de deur voor de schapen. Als iemand 
door Mij binnenkomt, wordt hij gered. Hij zal in en uit lopen, en hij zal malse weiden vinden. Dieven 
komen alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar Ik ben gekomen om aan mijn schapen 
het volle leven te geven zodat ze gelukkig zijn.’  
 
 

Wist je dat… 
 
… een schaapskooi maar één toegang had? Wanneer alle schapen in de kooi waren, ging de herder 
in die toegang zitten, zodat de schapen er niet meer uit konden. Zo werd de herder als een levende 
deur. 
 
…het leven van een herder in Jezus’ tijd best wel hard was? Gras en water waren schaars en er lag 
constant gevaar op de loer (wolven bijvoorbeeld). De herder draagt dan ook zorg voor zijn schapen 

door dik en dun, door weer en wind. Jezus’ gebruikt dit beeld 
graag om zijn relatie met de mensen duidelijk te maken. 
 
… het evangelie van vandaag een ‘parabel’ (of gelijkenis) is? 
Een parabel is een kort verhaal waarbij men een waarde of 
begrip plaatst naast een concreet gegeven dat er gelijkenis 
mee heeft, en het helpt te begrijpen. Een symbolisch verhaal, 
dus. 
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Symbolische personages 

 
Een parabel is dus een symbolisch verhaal. Had je er al eens over nagedacht dat de personages in het 
verhaal misschien wel symbool kunnen staan voor iets of iemand? Vul hieronder aan welk beeld in 
het verhaal wordt gebruikt voor deze verschillende personages en beelden. 
 

1) Het volk van Israël, het volk van God  =  ………………………………………………………………………………… 

2) God/Messias  =  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

3) Rijk van God/koninkrijk der hemelen  =  ………………................................................................... 

4) Farizeeën/valse wetgeleerden  =  ………………………………………………………………………………………….. 

 

Iets om over na te denken…  
 
Een aantal jaren geleden, werd ergens in Engeland een schilderij onthuld. Hierop stond Jezus 
afgebeeld, die voor een huis stond en op de deur klopte. De mensen die het schilderij zagen, vonden 
het heel mooi.  
 
Toen merkte een aandachtige toeschouwer iets bijzonders op. 
Hij ging naar de kunstenaar die het schilderij gemaakt had en 
zei: ‘Ik vind het een mooi schilderij, maar U bent iets vergeten. 
De deur waar Jezus op klopt heeft geen klink. Hoe kan Jezus 
dan naar binnen gaan ?’  
 
De kunstenaar antwoordde: ‘Die deur is de deur van ons hart. 
Ze kan alleen van binnenuit open gemaakt worden!  
 
 

 Laat jij gemakkelijk nieuwe mensen toe? Ben jij gastvrij? Waarom wel/niet? 

 Voor wie open jij de deur van jouw hart? Wie laat jij gemakkelijk binnen?  

 Zijn er ook mensen die niet (meer) welkom zijn in jouw hart? Waarom? 
 

 
En… actie! 
 
Beeld voor je broer of zus, mama of papa onderstaande spreekwoorden rond deuren uit. Kunnen zij 
binnen één minuut raden om welk spreekwoord het gaat? 
 

 Mijn deur staat altijd open (betekenis: Je kan bij mij altijd terecht) 

 Het verloren schaap is terecht (betekenis: Iemand is teruggevonden) 

 Met de deur in huis vallen (betekenis: Meteen zeggen waar het om gaat) 

 Hij is een wolf in schapenvacht (betekenis: Hij doet zich onschuldiger voor dan hij is) 

 Voor een gesloten deur staan (betekenis: Er is niemand thuis) 
 
 
Een schapenmopje… 
 
Er lopen twee schapen in een weiland.  
Zegt het ene schaap tegen het ander: “Hé, wat loop jij mank!”  
Waarop het andere schaap zegt: “Tja, ik ben vroeger lam geweest.” 
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Psalm 23: De Heer is mijn herder 
 
Bij het evangelie van vandaag hoort ook een psalm. In Psalm 23 wordt God gezien als een herder die 
waakt over zijn schapen, de mensen: 
 
Een psalm van koning David  
 
De HEER is mijn herder.  
Er ontbreekt mij niets.  
Hij laat mij rusten in groene weiden  
en zorgt ervoor dat ik water kan drinken.  
Hij geeft mij kracht  
en leidt mij langs veilige paden  
want God is zijn naam.  
 
Al gaat mijn weg  
door een donker dal,  
ik ben niet bang,  
want Jij God, bent bij mij.  
Jouw bescherming  
geeft mij moed.  
Jij nodigt mij uit aan tafel  
Je zalft mijn hoofd met olie,  
en vult mijn beker tot de rand.  
En dat allemaal voor het oog  
van wie tegen mij is.  
 
Geluk en genade  
volgen mij alle dagen van mijn leven,  
En altijd kom ik terug  
in het huis van de HEER  
daar wil ik voor altijd wonen.  

 
Wist je dat… 
 
… David de meest geliefde koning van Israël was? Zijn heerschappij viel samen met een relatieve 
vrede in Israël. David wordt in de Bijbel ook vernoemd als psalmenschrijver, maar het is niet zeker of 
hij zelf psalm 23 heeft geschreven.  
 
… Koningen en andere leiders in Jezus’ tijd soms ook herders werden genoemd? De Bijbel (Oude 
Testament) schrijft over Jahwe als de eigenlijke herder van Israël: Hij zorgt voor zijn volk zoals een 
goede herder op zijn schapen past.  
 
… het woord 'herder' in het Latijn 'pastor' betekent? Een woord dat je kunt terugvinden in 'pastoor'. 
Een 'pastoor' is iemand die voor een groep gelovigen zorgt als een herder voor zijn schapen.  

 
 

 ‘Al gaat mijn weg door een donker dal, ik ben niet bang, want Jij God, bent bij mij’. Vertrouw 
je op God als alles even mis loopt? Waarom wel/niet? 

 ‘Altijd kom ik terug in het huis van de Heer, daar wil ik voor altijd wonen’. Kan jij thuis komen 
in de kerk, het huis van God? 
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De parabel van het verloren schaap 
 
Jezus vertelde wel vaker parabels. Ook de volgende parabel sluit mooi aan op het evangelie van 
vandaag: 
 
Lucas 15, 3-7: Het verloren schaap  
 
Daarom gaf Jezus dit voorbeeld. Hij zei: ‘Stel dat je honderd schapen hebt, maar je raakt er één kwijt. 
Dan ga je dat ene schaap toch zoeken? Je laat de 99 andere schapen achter in het veld. En je gaat dat 

ene schaap zoeken totdat je het vindt. Als je het schaap gevonden 
hebt, dan ben je blij. En je draagt het op je schouders naar huis. 
Thuis roep je de buren en je vrienden. En je zegt: ‘Laten we 
feestvieren! Want ik heb het schaap gevonden dat ik kwijt was.’ 
Luister naar mijn woorden: Zo is het ook met God in de hemel. Hij 
is heel blij met één slecht mens die zijn leven verandert. Meer nog 
dan met 99 goede mensen die hun leven niet hoeven te 
veranderen.’  

 
 
Rollenspel: De nieuwe leerling 
 
Het Coronavirus is eindelijk onder controle en iedereen mag weer naar school gaan. Ondertussen is 
er een nieuwe leerling in je klas. Tijdens de pauze staat de nieuwkomer helemaal alleen tegen de 
muur. De andere jongeren staan allemaal in groepjes bij elkaar en babbelen. De nieuwkomer voelt 
zich duidelijk alleen en uitgesloten.  
 
Opdracht: Speel deze situatie na en maak hier een vervolg op. Wat zijn de mogelijkheden? Speel 
verschillende situaties. 
 

 Welk rollenspel vond jij het beste? Welke situatie is ideaal voor iedereen? 

 Wat is het verband tussen de laatste parabel en dit rollenspel? 

 Voel jij je ook al wel eens het verloren schaap? Waarom wel/niet? 

 Heb jij je al wel eens een goede herder gevoeld? Vertel. 
 
 
Neem eens een selfie met een schaap 
 
Bij dit onderdeel hoort een opdracht. Maak eens een wandeling door Lier. Wandel van jouw huis 
naar de Heilig Kruiskerk. De kerk is elke dag geopend van 9 uur tot 18 uur. Brand in de kapel een 
kaarsje voor iemand die zich al wel eens een verloren schaap voelt. Trek een foto van je kaarsje en 
post deze op Instagram, TikTok, WhatsApp … Gebruik de hashtag #jongerenvieringgaatdigitaal. Een 
voorbede schrijven mag natuurlijk ook altijd. Als je daar dan toch bent, mag je gerust een kaartje in 
de brievenbus steken bij pastoor Jan. Op zondag 3 mei is het immers roepingenzondag en zetten we 
dus graag alle priesters eens in de bloemetjes. En pastoor Jan is eigenlijk 
ook een beetje onze ‘goede herder’, toch? Vergeet geen selfie te trekken 
met je kaartje! Vervolg je weg door Lier. Trek een selfie met het logo van 
Lier dat je onderweg tegen komt. Jaja, dat logo met de schapenkop 
erop! Hiernaast vind je een voorbeeld. Ook dit post je op sociale media 
met de bovenstaande hashtag. Voor de laatste foto moet je een selfie trekken met echte schapen! 
Maar waar kan je in Lier nu echte schapen vinden..? Aan jou om dat uit te zoeken! Wie oh wie zal als 
eerste zijn of haar vier foto’s posten?  
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Extra creatieve opdracht: Maak zelf een schattig schaapje! 
 
Kan je geen genoeg krijgen van al die schaapjes? Maak dan zelf eens een schaapje! Het is helemaal 
niet moeilijk en ongelooflijk schattig! 
 
Materiaal: 

 Witte wol 

 Wiebelogen (of knoopjes, of draad waarmee je oogjes kunt 
borduren) 

 Dikke naald waar verschillende draden wol door kunnen 

 Witte en zwarte vilt 

 Schaar 

 Karton 

 Textiellijm 
 

Werkwijze: 
Knip twee cirkels met een diameter van 6,5cm uit een stuk karton. Knip een ronde opening in het 
midden van beide cirkels. Maak deze opening niet te klein. Wikkel de wol zo gelijkmatig mogelijk 
rond de kartonnen schijven. Doe dit zo lang tot het gat in het midden goed vol is. Gebruik hiervoor 
een dikke naald. Knip dan de wol tussen de twee kartonnetjes. Houd daarvoor je duim stevig op de 
wol en verplaats je duim voorzichtig tijdens het knippen. Neem twee draden wol en trek die tussen 
de twee cirkels door. Trek ze stevig aan en knoop goed vast. Trek dan voorzichtig de kartonnen 
cirkels uit de pompon of scheur ze open. Knip de pompon bij zodat die mooi rond wordt. Knip dan 
een schapenkopje uit vilt. Plak er met textiellijm twee oogjes op of naai er twee kleine knoopjes op. 
Plak het kopje op de pompon. Maak vier pootjes van stevig karton. Plak die daarna vast onder het 
schaapje. Klèèèèir!  
 
Heb je zelf een schaapje gemaakt? Show het resultaat op sociale media! Uiteraard met de hashtag 
#jongerenvieringgaatdigitaal 

 

 
 


