
 

 

 

 

 

 

Hoi tieners, 

A.s. zondag 25 april is de jongerenviering met het thema: 

Deze viering is gebaseerd op het verhaal in Johannes 10: 11-16: 

Jezus zei: ‘Ik ben de goede herder. Luister! Een goede herder geeft zijn leven om zijn schapen te 

redden. Maar iemand die ervoor betaald wordt om op de schapen van een ander te passen, doet dat 

niet. Dat is geen echte herder. Hij zorgt niet goed voor de schapen, want ze zijn niet van hem. Als er 

een wolf aan komt, laat zo iemand de schapen in de steek en vlucht weg. Dan valt de wolf de schapen 

aan en jaagt ze uit elkaar. 

Ik ben de goede herder. Zoals een herder voor zijn schapen zorgt, zo zorg ik voor de mensen die bij 

mij horen. Ik geef mijn leven voor die mensen. Want ik ken hen, en zij kennen mij. Net zoals ik de 

Vader van dichtbij ken, en zoals hij mij van dichtbij kent. 

Ook buiten Israël zijn er mensen die bij mij horen. Ook 

voor hen moet ik zorgen. En ook zij zullen naar mij 

luisteren en mijn volgelingen worden. Alle mensen die bij 

mij horen, zullen één grote kudde met één herder zijn.’ 
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Herders worden heel wat keren genoemd in de Bijbel, van Genesis tot aan Openbaring. Abel 

was de eerste waarvan verteld wordt dat hij herder is, maar ook Abraham, Mozes en David 

waren herders. De enige herderin die bij naam genoemd wordt in de Bijbel is Rachel. 

In de tijd van Jezus waren er ook nog veel herders en Jezus gebruikte vaak de eigenschappen 

van een goede herder om belangrijke lessen duidelijk te maken. Zo ook in het verhaal dat 

centraal staat in de jongerenviering. 

  

De taak van de herder is niet te wijzen waar de kudde heen moet om te grazen, zij weten zelf 

wel welk gras lekker is, maar een herder moet ervoor te zorgen dat de kudde veilig is en blijft. 

En in ruil voor goede zorg van de herder voorzagen de dieren in voedingsmiddelen zoals melk 

en vlees, en andere basisbehoeften zoals de vacht en de huid die gebruikt werden om kleding 

en zakken van te maken. 

Goede herders waren ijverig, betrouwbaar en moedig. Ze riskeerden zelfs hun leven om de 

kudde te beschermen. Zie je de gelijkenis met Jezus? 

 

 

Luister, kijk & beleef de jongerenviering op 25 april om 10 uur 

via de livestream op 

 

Wil je er bij zijn in de kerk?  

Geef je dan op voor vrijdagavond 23 april via www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl.  

Let op er is plaats voor max. 30 personen. 

http://www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl/


 

 

PLAYLIST van de week 

 

Op YouTube Music staat de nieuwste playlist voor je klaar. 

Check de onderstaande link voor de nummers van deze week. 

Playlist_YOUNG_9 

****** 

Heb je zelf een nummer of clip waarvan je denkt: 

Deze muziek is zo goed, die moet ik delen? 

Zet het in de tiener-appgroep of  

 naar tienerdienst@ontmoetingskerk-dordrecht.nl  

****** 

 van de week  

Deze keer is de clip van de week  

You'll Never Be Alone - Capital Kings 

I'm the street lights that guide you home, 

I'll be the G.P.S. when you've lost your phone, 

I'll be the song that's rockin' into your headphones, 

I'll show you the signs to let you know, 

you'll never be alone.  

 

Ik ben de straatverlichting die je weg verlicht als je naar huis gaat, 

Ik zal je GPS zijn als je je telefoon bent verloren 

Ik ben de muziek die klinkt in je koptelefoon 

Ik zal je een seintje geven zodat je weet 

Dat je nooit alleen bent 

https://music.youtube.com/playlist?list=PLTI5P0ERNjzkOrkaEMHluAjN1WEbMpqQN&feature=share
mailto:tienerdienst@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
https://music.youtube.com/watch?v=klf_k_pxWoE&list=RDAMVMklf_k_pxWoE

