










14Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen 
gekend, 15zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn leven
voor de schapen.



11Dit zegt God, de HEER: Ik zal zelf naar mijn schapen omzien en zelf voor ze
zorgen. 12Zoals een herder naar zijn kudde op zoek gaat als zijn dieren ver-
strooid zijn geraakt, zo zal ik naar mijn schapen op zoek gaan en ze redden, 
uit alle plaatsen waarheen ze zijn verdreven op een dag van dreigende, donkere
wolken. 13Ik zal ze uit alle volken terughalen en uit alle landen bijeenbrengen, 
ik zal ze naar hun eigen land laten terugkeren. Op de bergen van Israël en bij 
de waterstromen zal ik ze weiden, overal in het land waar mensen wonen. 



14Ik zal ze laten grazen op een goede weide, ook hoog in de bergen van Israël 
zullen ze gras vinden; op Israëls bergen zullen ze rusten op groen grasland en 
in een grazige weide. 15Ikzelf zal mijn schapen weiden en ze laten rusten –
spreekt God, de HEER. 16Het verlorene zal Ik zoeken, het afgedwaalde zal Ik 
terugbrengen, het gebrokene zal Ik verbinden, en het zieke zal Ik versterken,
……. Ik zal ze weiden zoals het hoort 



11Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken wat verloren is. 
12Wat denkt u: als iemand honderd schapen heeft, en een daarvan afgedwaald 
is, zal hij niet de negenennegentig andere achterlaten en in de bergen het 
afgedwaalde gaan zoeken? 13En als het gebeurt dat hij het vindt, voorwaar, 
Ik zeg u dat hij zich daarover meer verblijdt dan over de negenennegentig die 
niet afgedwaald waren 



1Ik doe een beroep op de oudsten onder u. …: 2Hoed Gods kudde waarvoor 
u de verantwoordelijkheid hebt, houd goed toezicht – niet gedwongen maar 
vrijwillig, zoals God dat wil, en niet om er zelf beter van te worden maar met 
belangeloze toewijding. 3Stel u niet heerszuchtig op tegenover de kudde die 
aan u is toevertrouwd, maar geef het goede voorbeeld.



28Zorg voor uzelf en voor de hele kudde waarover de heilige Geest u als herder 
heeft aangesteld; u bent de opzieners van Gods gemeente, die hij verworven 
heeft door het bloed van zijn eigen Zoon.



29Ik weet dat er na mijn vertrek woeste wolven bij u zullen binnendringen, 
die de kudde niet zullen ontzien. 30Uit uw eigen kring zullen mensen voort-
komen die de waarheid verdraaien om de leerlingen voor zich te winnen. 
31Wees daarom waakzaam......... 






