
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vertelschets 7.3 – Het verloren schaap en de verloren penning 

 

 

1. Reactie van de wetgeleerden op Jezus prediking 

• De Farizeeën en schriftgeleerden ergeren zich mateloos aan Jezus. 

• Ook nu, onderweg naar Jeruzalem, in de buurt van de Jordaan, zijn er weer 

tollenaren en zondaren naar Hem toegekomen.  

• Wat is Hij toch voor Iemand dat Hij hen vriendelijk ontvangt en zelfs met hen wil 

 eten! 

• Het geheim is Jezus’ boodschap: er is vergeving voor zondaren! 

• De Farizeeën en schriftgeleerden irriteren zich aan zulke woorden. 

• Jezus richt zich tot de mopperende mannen. 

• Ook voor hén heeft Hij ook een boodschap. Wat is Zijn liefde groot!  

 

2. De Heere Jezus vertelt de gelijkenis van het verloren schaap 

• Een herder heeft honderd schapen. 

• ’s Avonds gaat hij met de kudde naar de stal. 

• Hij telt tot 99… Hij mist een schaap. 

• Wat doet de herder? 

• Donker of niet, hij gaat op zoek naar het achtergebleven schaap. 

• Hij heeft geen rust, voordat hij het schaap gevonden heeft. 

• Het schaap zal door de eerste en beste vijand als prooi verslonden worden. 

• De herder vindt het schaap. 

• Wat is hij blij: hij heeft zijn schaap gevonden! 

• Er is bij hem geen boosheid of zo, maar legt het vol liefde op zijn schouders en draagt het 

naar huis. 

• Van blijdschap roept hij al zijn vrienden en buren bij elkaar. 

• ‘Kom, wees blij met mij. Mijn schaap was kwijt en ik heb het weer gevonden.’ 

• Zoals de herder is de Heere Jezus. Hij is gekomen om te zoeken wat verloren is. 

• Hij zoekt zondige kinderen (mensen), die door de zonde bij Hem weggelopen zijn. 

• Jezus moest heel diep lijden en zelfs sterven. Hij deed dit uit liefde voor de verloren 

zondaar. 

• Dat begrepen de tollenaars en zondaars, die naar Jezus toekwamen. 

• Net als bij de herder en zijn vrienden en buren, is er blijdschap in de hemel over elke 

zondaar die zich bekeert. 

• De Farizeeën en schriftgeleerden zijn als de 99, die niet gevonden willen worden. 

• Hoe is dat bij jou? Is er in de hemel blijdschap, omdat jij als een verloren schaap door de 

Goede Herder gevonden bent?  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3. Om het nog duidelijker te maken vertelt Jezus er direct nog een gelijkenis achteraan: de 

verloren penning. 

• Er is een vrouw die tien penningen heeft. (Een penning is ongeveer het dagloon 

 van een arbeider.) 

• Waarschijnlijk had zij deze tien penningen als een bruidschat gekregen op haar 

trouwdag. Als haar man bijvoorbeeld zou sterven, kon ze deze penningen gebruiken om 

in haar onderhoud te voorzien. 

• Wat een schrik, op een dag is ze een penning kwijt. 

• Ze kan maar één ding doen: zoeken. 

• Ze steekt een kaars of een olielampje aan. 

• In alle hoeken en gaten van de kamer wordt gezocht. (Een Joods huis zag er wel wat 

anders uit dan onze huizen. Vaak hadden ze maar één kamer en geen ramen in de 

muren. Het daglicht kwam alleen maar door de deuropening naar binnen.)  

• Als ze de penning nog niet gevonden heeft, pakt ze de bezem en veegt het huis. 

Misschien  hoort ze hem rinkelen tussen het stof. 

• Het hele huis wordt op de kop gezet. Ze zoekt net zolang tot ze de penning 
 gevonden heeft. 

• En dan: Ze heeft haar penning! 

• Wat is ze blij. Vriendinnen en buurvrouwen worden geroepen: ‘Wees blij met mij, ik was 

mijn penning kwijt en ik heb hem weer gevonden!’ 

• In de gelijkenis zien we een blijde vrouw. Net zo is de blijdschap in de hemel –bij God en 

de engelen- als één zondaar zich bekeert. 

  

Slotzin 

Wat kun je blij zijn als je iets belangrijks vindt wat je kwijt was. Veel groter is de vreugde als 

iemand door God gevonden wordt. Als jij door God gevonden bent! 

 

 

 


