H E T V E R LO R E N S C HAAP
(Dit Verloren Schaap is eigenlijk een poppenspel. Het is niet moeilijk om de passende
poppen bij elkaar te halen, en de kinderen vinden een poppenspel machtig. Ik had dan
altijd een onderwijzerstafel met er een groot kleed overheen plus een kartonnen
opstandje, waarboven de poppen zich dan presenteerden. Achter de tafel stonden altijd
een aantal stoeltjes, zodat de kinderen zich achter het kartonnen opstandje verdekt
konden opstellen. Ze steunden dan met een elleboog op de tafel, zodat de pop net
boven het opstandje uitstak. Maar je kunt er natuurlijk ook een toneelstuk van maken,
waarbij dan de spelers een bord om hun hals hebben waarop staat wie zij moeten
voorstellen.)
Personen
•

Jess de Herder

•

Lammetje Groen

•

Vrije Vogel

•

Ezel Balk

•

Haan Kraaiaan

•

Gruw de Wolf

•

Slang Gluiper

•

Vosje Slim

•

Vrouw Trouw

LAM
Dag allemaal. Ik ben Lammetje Groen en vandaag gaan jullie wat met me
beleven. Vandaag ga ik op Avontuur. Dat heb ik vannacht in de schaapskooi
liggen bedenken. Ik dacht: Waarom moet ik altijd achter die andere schapen
aansjokken? Waarom moet de Herder altijd bedenken waar ik heenga? Niet dat
het geen fijne Herder is, hoor. Als je moe bent dráágt hij je.
Maar ik ben nu toch al oud genoeg om zèlf te weten wat ik doe en waar ik
heenga. Om zèlf naar gras en water te zoeken. En dat ga ik vandaag doen. Ik ga
erop uit. Alléén........Stil, daar komt de Herder. Niets zeggen hoor!
HERDER
Zo lammetje, wat sta je hier alleen te blaten. Kom maar gauw mee, ik
weet een plekje voor je waar je je buikje rond kunt eten. Lekker mals gras
en een beekje met fris helder water. Wat wil je meer!
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LAM
Mè....
(Lam en Herder gaan links af.
Na een poosje komt Lammetje Groen rechts weer alleen op)
Hèhè, dat viel niet mee om weg te komen. Hij lèt altijd zo goed op
ons, hè. Maar het is me toch gelukt. Ik heb me heel stilletjes achter
een paar struiken verstopt, net zolang tot ze allemaal weg waren.
En nu ga ik op Avontuur! let maar eens op. Hè, wat voel ik me
heerlijk vrij! Zo vrij als een vogeltje in de lucht.
VOGEL
Riep je me, Lammetje Groen?
LAM
Wie ben je? En hoe ken je me?
VOGEL
Ik ben Vrije Vogel, en ik ken je heel goed, ik woon toch
vlakbij de schaapskooi. Waarom ben je alleen, lammetje?
LAM
Ik? Ik wil mijn eigen eten gaan zoeken, net zoals jij doet.
Ik wil net zo vrij zijn als jij, Vrije Vogel.
VOGEL
Kom nou, lammetje, dat kun je toch niet? Weet jij waar het gras
groen is en het water helder? Dat weet toch zeker alleen je herder.
Je kúnt helemaal niet alleen je eten zoeken.
LAM
Maar dat doe jij toch ook?
VOGEL
Jawel, maar toch wordt er ook voor mij gezorgd.
LAM
O ja? Door wie dan? Ook door een herder?
VOGEL
Nee hoor, voor mij zorgt onze Vader. Dat zei jullie Herder zelf.
"Kijk naar de vogels in de lucht," zei hij,
"die zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren...
en toch krijgen ze te eten... van de Vader." Die laat toch immers
al die besjes en graankorrels voor ons groeien. Lekker, hoor.
LAM
Wat voor Vader is dat dan?
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VOGEL
Nou,daar bedoelt hij immers God mee. En als er eentje
van ons vogels op de grond valt, heeft God het zó in de gaten,
zei je Herder. Zó goed let hij op ons. Dag Lammetje Groen,
ga maar weer gauw terug naar je Goede Herder.
Die zorgt voor jou en zoekt lekkere plekjes gras voor je.
(Vogel vliegt weg)
LAM
En toch wil ik vrij zijn.
(Lam gaat links weg, komt na een poosje rechts weer op, terwijl links de Ezel opkomt)
EZEL
I - aaaa!
(Lam bibbert van de schrik)
LAM
O wat een verschrikkelijk geluid. Wat is dat nou? Herder! Jess!
O nee, ik ben helemaal alleen. En kijk eens, wat een verschrikkelijk
groot dier! Zou ik me verstoppen?
EZEL
Zo, klein lammetje, wat ben jij zo alleen aan de wandel?
LAM
W-w-wie bent u?
EZEL
Wat kijk je bang, lammetje. Ik zal je toch zeker niets doen.
Ik ben maar een ezel, hoor. Niets bijzonders. Ezel Balk,
zo heet ik. I - aaaaa.
LAM
Oh, dat geluid! Ik bibber van de schrik. Hoe doet u dat?
EZEL
Ja, dat weet ik ook niet. Zo praat ik nu eenmaal. Jij zegt mè en ik
zeg iii -aaa. Ik balk, en daarom heet ik Ezel Balk. Snap je?
Wat doe je zo helemaal alleen in je eentje, lammetje?
LAM
Ik heet Lammetje Groen en ik ga de wereld in.
Ik wil zelf mijn eten en drinken zoeken. Dat kan ik best zelf.
EZEL
Nou lam, dat zal je nog niet meevallen. Als ik jou was
zou ik liever bij mijn baas blijven. Heb je geen goeie baas?
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LAM
Ja hoor, dat wel.
EZEL
Hoe heet hij?
LAM
Jess de Herder, zó heet hij. Sommige mensen zetten
er een u tussen, dan klinkt het een beetje anders.
EZEL
Jes - u-. Jezus! O maar die ken ik wel!
LAM
Ja? Echt waar?
EZEL
Nou, en of! Persoonlijk, mag ik wel zeggen.
LAM
Echt?
EZEL
Natuurlijk. Ik kende hem al toen hij nog een baby was.
LAM
Kom nou!
EZEL
Heb je nooit die ezel in de Kerststal zien staan?
LAM
Jawel.
EZEL
Nou, dat was ik.
LAM
Gô! Was je niet trots?
EZEL
Nou en of! Ik moest moeite doen om niet te balken.
Maar dat zou het kind wakker hebben gemaakt, zie je.
LAM
Nou, dat kan ik me indenken.
EZEL
Dus hield ik me héél stil. En later heb ik hem gedragen.
Aan het eind. Op Palmpasen, toen hij Jeruzalem binnenreed.
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LAM
Was jij dat ook?
EZEL
Nou, het kan ook een neef van me geweest zijn.
De éne ezel is net zo goed als de andere, nietwaar?
Nou, tot ziens, lam. Het ga je goed.
(De ezel gaat weg)
LAM
Nou, daar gaan we dan maar weer. Ik krijg wel honger.
HAAN
(uit de verte)

Kukeleku!!

LAM
Wat is dat nou weer voor geluid!
HAAN
Dat was ik, Haan Kraaiaan. Kukelekuuuu!
Wat doe jij zo alleen, lam?
LAM
Ik zoek eten en drinken.
HAAN
O ja? Heb je geen herder?
LAM
Jawel, maar die heb ik niet nodig. Ik zorg voor mezelf, zie je.
Ik lijk wel zwak maar ik ben dapper hoor. Ik ben heel moedig.
HAAN
Ja, net als Petrus zeker!
LAM
Wat bedoel je?
HAAN
Nou, die was toch ook zo moedig. Hij zou wel eventjes zorgen dat
niemand Jezus te pakken kreeg. Hij zou wel eens eventjes voor
hem vechten. Jaja. Weet je wat-ie deed?
LAM
Nou?
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HAAN
Vóórdat ik kraaide had hij al drie keer gezegd dat hij Jezus niet
kende. Nooit gezien, zei hij. Jaja, die Petrus. Elke keer als ik kraai
moet ik er weer aan denken. Kukelekuuuu!
LAM
En wat gebeurde er daarna?
HAAN
Daarna? Toen had hij spijt. En dat zul jij ook hebben, lam,
als je niet gauw naar je herder teruggaat. Nou, ajuus.
Weet je hoe ik dat zeg?
LAM
Nou?
HAAN
A-ju-ju-juuuuus!
(Haan fladdert weg)
LAM
Niemand zegt nou es:
"Wat knap van je, lam, om er zomaar op uit te gaan in je eentje."
SLANG
O, maar dat wil ik wel s-s-seggen, lam.
LAM
Echt?
SLANG
Ja, ik vind het gewèldig goed van je. Dat s-s-sei ik ook tegen Eva in
het Paradijs toen ze in de appel beet. Jammer dat het so s-s-s-lecht
voor se afliep. Waarom ben je eigenlijk s-s-o alleen?
LAM
Omdat ik vrij wil zijn.
Ik wil niet dat de herder de baas speelt over me.
SLANG
Groot gelijk, kleintje.
Laat je niet op je kop s-s-sitten door die gemene herder.
LAM
O maar hij is helemaal niet gemeen. Hij is juist erg áárdig.
SLANG
O ja?
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LAM
Ja, als ik honger heb zoekt hij altijd een lekker plekje gras
voor me op. En lekker water om te drinken.
En als ik moe ben dráágt hij me. Eigenlijk bèn ik al erg moe.
SLANG
Nou, ik zal je niet dragen hoor. Kàn ik niet eens.
Hoe heet die herder van jou dan wel die s-s-so
aardig is maar waar je toch wel voor wegloopt?
LAM
Jess heet hij, maar je kunt er ook een u tussen zetten,
dan wordt het.....
SLANG
Jezus-s-s! De Goede Herder! Als ik die naam hoor durf ik niets
meer te s-s-seggen. Het kwade is-s-s altijd bang voor het goede!
(de slang glijdt weg)
LAM
Waar ben je, slang?
SLANG
Sssssst. Ik vlucht - ik vlucht - ik vlucht - voor de Goede Herder.
Het kwade vlucht altijd voor het goede.
LAM
Ik vond dat een eng beest. Nu ben ik helemaal alleen.
Ik heb honger en ik ben moe.
Ik zal maar gauw een lekker plekje gras gaan zoeken
(Lam gaat weg. Aan de andere kant komt de herder aan)
HERDER
Lam, lammetje Groen, waar ben je? Ik zoek je al zó lang.
Als je maar geen ongeluk hebt gekregen!
(Herder verdwijnt in de verte)
WOLF
Waar is dat lam? Ik kwam net Slang Gluiper tegen en die zei
dat er hier een lam los rondloopt. Zo'n lam lust ik best.
Waar is het? Ik ga het zoeken.
(Wolf verdwijnt, het lam komt weer terug)
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LAM
Ik ben zo moe. En nergens is er een lekker sprietje gras
te vinden. Alleen maar van dat harde, dat je haast niet kan eten.
En ik ben al twee keer bijna van de berg gevallen.
En ik heb in de struiken vastgezeten. Ik voel me steeds meer
alleen. Waar zou de kudde nou zijn? En zouden ze lekker gegeten
hebben? Een hònger dat ik heb! Wie komt daar nou weer?
VOS
Kijk kijk, loopt hier zomaar een lammetje in de wildernis?
Wat doe je hier, lam, ben je verdwaald?
LAM
Mèè, jaaaa. Wie ben je?
VOS
Ik ben Vos Slim. Ik ben slimmer dan jij, dat zie ik wel.
Als jij slim was liep je hier niet zo alleen.
Heb je Gruw de Wolf nog niet gezien? Die loopt hier ook rond.
LAM
De w-w-w-olf?
VOS
Ja, daar schrik je van hè. Nou, wees maar blij dat je mìj bent
tegengekomen en niet Gruw. Die had je al lekker opgegeten.
Daar is hij heel goed in, in het opeten van lammetjes.
LAM
Ik b-b-ben niet b-b-bang voor de w-w-wolf.
VOS
Nee? Nou, dan ben je nog dommer dan ik dacht.
De wolf, daar ben zelfs ik nog wel bang voor!
Maar ik ben te slim voor hem en dat weet -ie. Waar is je herder?
LAM
W-w-weet ik niet. Ik b-b-ben voor hem w-w-weggelopen.
VOS
O lam. Je bent echt het domste lam dat ik ooit heb gezien.
Welk lam loopt er nou weg van zijn herder? Hoe heet-ie?
LAM
J-J-Jess, en er kan ook een u-u-u tussen.
Ze noemen hem de G-g-goede Herder.
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VOS
O die? Nou, die beschermt zijn schapen juist altijd zo goed
tegen de wolf. O lam, ik hoop dat hij je is gaan zoeken.
Anders gaat het mis met je.
LAM
D-d-denk je dat?
VOS
Nou en of! Òf de wolf eet je op òf je valt in een afgrond
òf je komt om van honger en dorst. Kies maar.
(Wolf huilt in de verte)
VOS
Hoor je de wolf?
LAM
Ik wil naar huis!
VOS
Ja nou heb je spijt hè. Waarom ben je eigenlijk weggelopen?
LAM
Ik wou vrij zijn. Ik wil niet meer vrij zijn. Ik wil naar huis!
VOS
Arm lam, ik kan je ook niet helpen.
LAM
Wil jij niet bij me blijven?
VOS
Ik moet voor mijn kindertjes zorgen. Die wachten ook op eten.
LAM
Ik ben zo bang. Mèèèè.
VOS
Maar kijk eens wie daar komt?
HERDER
Hoor ik het goed? Hoor ik blaten?
Zou dat...... ja kijk eens, dáár is mijn lam! O wat ben ik blij!
LAM
Mèèèèè.
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HERDER
O lam, wat zie je er uit. Onder de dorens en je poot bloedt.
Ach, kom maar gauw, dan draag ik je naar de kudde terug.
(hij draagt het lam weg)
VOS
Ik wou dat ik ook zo'n Goede Herder had.
Kom, ik ga maar eens eten zoeken voor mijn kindertjes.
(hij gaat weg)
HERDER
(met lam)

Vrouw Trouw, vrouw Trouw!

VROUW TROUW
(komt op van de andere kant)

Roep je, herder?

HERDER
Ja, moet je horen, ik ben zó blij! Ik moet het iedereen vertellen.
Ik heb honderd schapen, hè, dat weet je.
VROUW TROUW
Ja?
HERDER
Nou, en vanmiddag ineens, miste ik er eentje.
Ik ben direct op zoek gegaan. Ik heb overal en overal gezocht.
En laat ik het nu toch gevonden hebben!
Helemaal ver weg in de wildernis. Blij dat ik ben, blij!
VROUW
Dat vind ik fijn voor je, herder.
HERDER
Vanavond geef ik een feest omdat ik zo blij ben. Kom je ook?
VROUW TROUW
Nou en of. Een feest sla ik nooit af.
HERDER
Kom, dan gaan we alle buren waarschuwen dat ze óók moeten
komen! Want ik was mijn lam kwijt en ik heb het teruggevonden!
En dat moet gevierd worden!
(Ze lopen samen weg, met het lam)
LAM

Mèèèèèè
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