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Hallo kinderen, 

fijn dat jullie weer in de kerk zijn!!

De Here
Jezus is de 

Herder
en wij zijn
de schapen. 
Hij zorgt
voor al zijn
schapen,
boven in de hemel en hier 
beneden over de hele wereld. 

In de kerk heb je ook helpers. 
Jij bent ook een helper! We 
mogen de Here Jezus allemaal 
helpen. Door naar elkaar om te 

kijken en voor elkaar te zorgen.

De Goede Herder gebruikt in de kerk ook speciale helpers. Dat 
zijn hulp-herders. Dat zijn de 
ouderlingen en diakenen.

Je kunt alleen hulp-herder
zijn als je veel van de Here
Jezus houdt en goed naar
Hem wilt luisteren. 
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Ouderlingen heten in de bijbel 
oudsten of opzieners. De dominee is ook
een oudste.
Ze helpen ons om dicht bij Herder Here
Jezus te blijven. 
De satan wil ons van de kudde
wegtrekken... Daarom moeten we dicht bij
de Herder blijven! We moeten naar God
luisteren (uit de bijbel lezen en naar de
kerk gaan bijvoorbeeld). We moeten geen
verkeerde dingen in ons leven doen. Daar
helpen de ouderlingen en de dominee ons
bij. Ze wijzen ons de goede weg en ze
moeten opletten dat er geen woeste
wolven op de kudde afkomen.

Diakenen helpen ons (achter de Goede Herder aan) dicht bij elkáár 
te blijven.
Ze helpen ons om elkaar te helpen en veel voor
elkaar over te hebben, omdat we alles van de
Here gekregen hebben. Liefde. Aandacht. Tijd.
Geld. Daarom halen de diakenen in de kerk
geld op. Dat geven ze dan aan mensen die dat
nodig hebben.

We hebben een stukje uit de bijbel gelezen, uit Handelingen 20.
Paulus heeft vroeger drie jaar in Efeze gewerkt. Hij weet dat hij niet 
meer naar de gemeente zal kunnen gaan en roept daarom de oudsten 
van Efeze bij hem. Hij neemt afscheid van ze. Hij vergelijkt de 
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gemeente met een kudde en de oudsten met herders. En hij zegt hen 
dat ze goede herders moeten zijn voor de kudde. Dat ze goed voor de 
gemeente moeten zorgen. Omdat hij weet dat er woeste wolven zullen 
komen. Ze hoeven het niet zelf te doen: de Heilige Geest helpt ze! 

In deze kerkdienst worden er 3 ouderlingen en 1 
diaken bevestigd. 
Eerst lezen we dan een formulier waarin heel duidelijk wordt verteld 
waarom we ouderlingen en diakenen hebben en wat ze moeten doen. 
Dan worden er vragen gesteld aan de nieuwe ouderlingen en de diaken.
Ze moeten beloven dat ze een goede ouderling en diaken zullen zijn.

Vragen: 
1. Uit welk bijbelboek hebben we gelezen? ______________________________________________
2. Is dat uit het Oude of Nieuwe Testament? __________________________________________
3. Paulus roept de oudsten uit ….................. bij zich.
4. Bedenk eens een paar voorbeelden van hoe de satan de schapen bij de kudde 

probeert weg te halen?? ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

5. Hoeveel nieuwe ouderlingen krijgen we? _____________________________________________
6. Hoeveel nieuwe diakenen? ______________________________________________________________
7. Weet je ook hoe ze heten? ______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
8. Wat is de taak van een ouderling?_____________________________________________________
9. En van een diaken? ______________________________________________________________________
10. Zij zijn hulp-herders van de Here. Ben jij ook een helper van de Here? 

Hoe kan jij de Here helpen in de kudde? _____________________________________________

Schrijf op de volgende bladzijde bij elke letter een 
woord op dat je in de preek hoort:
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A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q deze letter hoeft niet!☺

R
S
T
U
V
W
X
IJ
Z

Het stukje 'de schaapskooi'
komt uit het boekje 'Samen in
de kerk' van Anje de Heer –
de Jong

Tot de volgende keer in de
kerk!
Een hele fijne zondag!!
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