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“Nog nooit heb ik me zoveel zorgen gemaakt over iemand die ik niet ken.” 

Deze uitroep verbreidde zich sinds donderdagmiddag over de sociale media als 
reactie op het vinden van het lichaam van Anne Faber. Het zoeken naar haar kreeg 
gaandeweg de bange dagen sinds haar vermissing een nationale omvang. Van dag 
tot dag zagen we de berichten over het wanhopig zoeken, door velen. Tot er dan 
donderdagmiddag een doorbraak kwam, een doorbraak in het onderzoek, want 
uiteindelijk werd ze later die middag gevonden. Maar ook een heftige doorbraak van 
emoties. Gevoelens van medeleven met de allernaasten van Anne, maar ook 
gevoelens van afschuw en verontwaardiging, met name aan het adres van de 
instelling waar Michael P. opgenomen is geweest, en aan het adres van de minister 



van Veiligheid en Justitie en aan het adres van de premier. Een moeder van drie 
dochters begon een petitie aan het adres van deze drie. Inmiddels is deze petitie al 
bijna 367000 maal getekend. Een zeer heftige bijdrage van iemand was de vraag: 
wie regeert eigenlijk dit land? En zijn stellige conclusie luidt: Michael P. regeert dit 
land. Om vervolgens aan te duiden dat de regering haar verantwoordelijkheid niet 
neemt als het gaat om veiligheid in dit land. Een heftige conclusie.

Dit is wat gebeurt als het veiligheidsgevoel geschokt is, dat het diepe 
verontwaardiging losmaakt en ongekende boosheid en dat dit ongezouten met vele 
hoofdletters en uitroeptekens en gebruikmakend van het scheldwoordenboek wordt 
gedeeld. Dat verwensingen worden uitgeroepen en beaamd.

Wat een heftige situatie. En wat een complexe situatie ook. Die ook de vraag oproept
of ons leven wel helemaal te beveiligen is, of ons bestaan wel helemaal te 
verzekeren is. En of overheden, regeringen, rechtelijke macht en handhavende 
macht in staat is ons bestaan voor 100% veilig te verklaren voor misse daden, zoals 
we die dus hebben zien gebeuren. 

Het veiligheidsgevoel is geschokt. Niet alleen nu, rond Anne Faber, maar veel vaker 
op heel uiteenlopende wijzen. 

In het licht van de afgelopen week is de tekst die we uit Ezechiël hoorden wel heel 
toepasselijk. Toepasselijk, maar ook heel confronterend. Confronterend en ook heel 
heftig. In dit 34e hoofdstuk van de profeet Ezechiël lijkt God een petitie te hebben 
opgesteld. Woorden die er niet om liegen. God stelt bij monde van de profeet met 
krachtige woorden en beelden het herderschap van de leidslieden voor zijn volk aan 
de orde. Hij stelt ze aan de kaak zeg maar gerust.

Het hoofdstuk begint kort en krachtig zo: De EEUWIGE richtte zich tot mij: 
Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël, profeteer en zeg tegen hen: 'Dit 
zegt God, de EEUWIGE: Wee jullie, herders van Israël, want jullie hebben alleen 
jezelf geweid. Horen herders niet hun schapen te weiden?' 

Een aanklacht dus, die voortkomt uit de woede dat het recht van zwakkeren in de 
samenleving wordt verkwanseld en zij geen bescherming genieten en niet in 
veiligheid kunnen leven. En dat aan de hand van het beeld van een kudde en een 
herder. Kwetsbare schapen, herders die geen oog voor hen hebben, maar wel voor 
zichzelf en daardoor niet zien wanneer hun kudde wordt bedreigd.

In het gedeelte dat wij hoorden voorlezen zet God het beeld neer van hoe Hijzelf 
herder wil zijn, geheel in de lijn van de zo bekende Psalm 23, waarvan wij een 
bewerking zongen uit de pen, maar meer nog uit het hart van Joost van den Vondel. 
Met die prachtige melodie van Julius Röntgen.

God komt als het ware met een regeringsverklaring over hoe Hij het herderschap 
voor zich ziet. Zij doen het niet goed, Ik ga het anders doen. Nu is mijn volk in 
onveiligheid, Ik ga die veiligheid garanderen. En dan hoeft er geen angst meer te 
zijn, en wordt niemand meer bedreigd. En krijg je een welhaast utopische situatie, 
waarin het wolvee vrij is van wilde dieren, geen beestachtige moordpartijen meer, 
geen terreur, een vredesverbond, en zelfs in de woestijnen ben je veilig en zelfs in de



bossen kun je onbezorgd slapen. En je kunt in alle ontspanning een leuke fietstocht 
maken, ook als jonge vrouw alleen. 

Wie maar de goede God laat zorgen en op Hem hoopt in 't bangst gevaar is bij Hem 
veilig en geborgen en redt Hij god'lijk, wonderbaar...

Hoe zou zo'n tekst bij je binnenkomen als je net het slachtoffer bent geworden, net of
eerder in je leven, van een situatie waarin je totale onveiligheid en ongeborgenheid 
ervoer? Hoe zou zo'n tekst binnenkomen als je leeft temidden van het bangst 
gevaar? 

Is het dan zo dat mensen slecht zijn en God alleen maar goed. Dat je inderdaad op 
prinsen geen vertrouwen mag stellen, en het alleen van God moet hebben. Dat geen 
minister, premier of handhavende macht goede intenties heeft, ze allen over éénn 
kam geschoren fout en egoïstisch bezig zijn en dat je het dús moet hebben van een 
pure Theocratie, waarin alleen God regeert? 

Wat de Ezechiëltekst zo bijzonder maakt en
daardoor veel minder zwart-wit dan je zou
kunnen vermoeden is dat God zijn model
van herderschap en de eigenschappen die
daar bij horen als het ware overdraagt op
een mens, die hij aanstelt als Koning. Heel
concreet: David, de herder die koning werd,
de jongste uit een groot gezin van ruwe
bolsters, en hij met zijn tere en ietwat
rossige voorkomen toch de laatste die je
zou kiezen als koning. En inderdaad, zo
ging dat en zo gaat dat bij God: hij was de
laatste, maar werd de eerste, want God
wees hèm aan, omdat God in hem degene
zag die in staat was die Goddelijke
eigenschappen van Zijn herderschap met
alles wat daar aan liefde voor het volk, en
voor de mensen, ook de kwetsbare, of
misschien wel juist die voorop. God kiest
dus een mens die die eigenschappen
belichaamt en dat God daarmee dus
duidelijk maakt dat het wèl mogelijk moet
zijn om op een betere, menswaardiger,
liefdevoller wijze een samenleving vorm te
geven.

Het zijn vaak gelovigen geweest die God en de mens uit elkaar hebben gedreven en 
tegenover elkaar gezet. Zo van: de mens tot niets goeds in staat, en God alleen 
maar goed. Maar Godzelf maakt een omgekeerde andere beweging, God maakt de 
beweging andersom en brengt zijn en onze werkelijkheid bij elkaar. Hij overbrugt de 
kloof en geeft juist mensen het vertrouwen dat zij wèl tot iets goeds in staat zijn, ja 
sterker nog dat zij in staat kunnen zijn om een volk te weiden, zoals een goede 
herder zijn kudde weidt. 



In David heeft God willen laten zien dat hij in de mens gelooft en David zelf getuigt 
ervan als Hij over God als van zijn herder spreken wil en dat zingend doet met het 
lied dat wel het meest bekende lied geworden is in de geschiedenis van het kerklied: 
De Heer is mijn herder. De Heer is mijn herder en op zijn model van omgaan met 
mensen, op zijn visioen van een veilig en vreedzaam samenleven wil ik mijn beleid 
bouwen. Zó zou je kunnen zeggen dat God regeert, maar dan via mensen, omdat 
God ook geen andere instrumenten heeft dan die van mensen. En God gelooft er 
ook wel in, dat het mogelijk is. Als mensen maar bereid zouden zijn om zijn model en
zijn visioen te delen en in de praktijk te brengen. 

Jezus, de belichaming van Gods ultieme liefde voor mensen, de belichaming van de 
overbrugde kloof, Hij die ook Goede Herder wordt genoemd en zoon van David, Hij is
het die de regeringsverklaring van God uit Ezechiël 34 handen en voeten gegeven 
heeft. Jezus heeft het model van Gods goede herderschap en het visioen van een 
veilig vreedzaam samenleven in de praktijk gebracht en het met mensen gedeeld. 

En gezegd: het komt in het kort hierop neer: heb God lief boven alles, en je naaste 
als jezelf. En die twee horen bij elkaar. Of eigenlijk die drie. Het gaat over God, het 
gaat over je naaste en het gaat over jezelf. Als je die drie liefhebt en met 
zorgzaamheid behandelt, dus óók jezelf, dan geef je vorm aan een leven waarmee je
bijdraagt aan een betere wereld. En nee: dan is niet alle onveiligheid verdwenen, en 
is het ook niet zo dat er nooit een ongeluk kan gebeuren of dat je nooit iets kan 
overkomen. Maar dan heb je wel je verantwoordelijkheid genomen als mens. En die 
kunnen wij niet alleen maar afschuiven op overheden en handhavende machten, die 
moeten we ook zèlf nemen. 

Amen 


