
 

 

Jezus is als een goede herder die zijn schapen kent en 
voor hen zorgt. 

Als hij bij de schaapskooi terugkeert, merkt hij dat er één 
schaap ontbreekt. Hij gaat terug om het te zoeken. 

Hij is moe van de lange werkdag. Toch blijft hij zoeken 
totdat hij het verloren schaap vindt. 

Bob uit Canada vertelt: 
Toen Ik thuis met mijn lego aan het spelen was, begon 
mijn zusje te huilen. 

Ze wilde naar mama, maar die was op de tweede 
verdieping en hoorde haar niet huilen. 

Toen heb ik mijn lego laten liggen om haar te troosten 
en daarna heb ik haar geholpen om de trap op te gaan 
naar mama. 
 

“Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen.” 
(Joh. 10,11) 

De Gen4 zijn de kinderen van de Focolarebeweging. 
Voor meer info zie: www.focolare.be  © Focolare, Valleilaan 3; BE 3110 Rotselaar. 
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