
Oude Kerk, zondag 30 april  
ds. G.J.A. Veening  
 
gelezen: Openbaring 21:9-23 en Johannes 10:11-16 
 5 

titel: Wie ben je? 

Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Een paar keer ben ik betrokken geweest bij een sollicitatieprocedure. Soms schreef 
ik zelf op een advertentie, zoals ruim 7 jaar geleden op een advertentie waarin stond 
dat men een predikant zocht voor de protestantse gemeente in Borne. Maar ook heb 10 
ik in de andere positie gezeten, namelijk in een commissie die iemand zocht. En dan 
krijg je brieven onder ogen, geschreven brieven of via de mail, brieven waarin 
iemand zegt wie hij of zij is. Ik ben......en dan komt er een beeld voor ogen, van een 
mens, een beeld van kwaliteiten, een beeld van een man of een vrouw met de vraag 
of zij of hij geschikt is of niet.  15 
 
Ik ben....en dan volgt er een naam, een leeftijd, een geschiedenis op gebied van 
werk en ervaring, studie, een korte of wat langere levensgeschiedenis, een beeld van 
een mens.  
Jesus geeft een beeld van zichzelf: ik ben de goede herder. In het evangelie naar 20 
Johannes komt die term “ik ben” regelmatig voor, Jesus zegt met enige regelmaat 
iets over zichzelf en geeft zo een beeld van zichzelf. Ik ben de goede herder en het 
woord “ik” is dan met nadruk, in het Grieks hoeft dat woord “ik” niet te klinken, de 
werkwoordsvorm “ik ben” is één woord en als het woord “ik” er dan bij klinkt en dat 
kan, dan is het om de “ik” te benadrukken. “Ik ben de goede herder”.  25 
 
Zo spreekt Jesus over zichzelf in het beeld van zijn tijd, want herders waren 
aanwezig in zijn tijd en in dat land. Herders die over schapen moesten waken en ze 
moesten laten weiden. Soms waren de schapen eigendom van de herder, soms 
weidden ze de schapen van anderen. Als ze een schaap verloren dat van een ander 30 
was, dan moesten ze het vergoeden. Als een wild dier het schaap had geroofd en ze 
konden laten zien dat ze met dat wilde dier hadden gevochten, dan hoefden ze het 
niet te vergoeden. En ook de huurling, de herder die geen eigenaar is van de 
schapen, zou er goed aan doen om geen schaap te verliezen.  
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Jesus noemt die huurling ook en zegt dat hij zomaar zal wegvluchten. Dat is dus wat 
kort door de bocht. Maar als Jesus zichzelf de goede herder noemt, dan geeft dat 
aan dat hij zich verbonden voelt met zijn leerlingen, met de mensen, met de mensen 
om hem heen en zelfs veel verder. Hij geeft aan de verbondenheid op leven en dood, 
een verbondenheid die niet weg kan, niet weggedacht kan worden. Wegvluchten kan 40 
niet. Een huurling zou in theorie de kudde in de steek kunnen laten, een herder, een 
goede herder kan dat niet. Die is met huid en haar aan de kudde verbonden. Je kunt 
ook jezelf niet loslaten, je kunt ook niet van jezelf wegvluchten. Een mens kan niet 
meer weten wie hij of zij is, een mens kan zelfs zijn of haar eigen naam vergeten, 
maar letterlijk bij jezelf weg, dat kan niet. En zo kan de goede herder niet weg van de 45 
kudde, zo kan Jesus niet los zijn van zijn leerlingen, van de mensen om hem heen, 
van de mensheid.  
 



Ik ben de goede herder, zo schrijft Jesus als het ware zijn sollicitatiebrief. En hij 
vertelt in die brief dat hij zich verbonden heeft met de mensen, met de mensheid en 50 
met zijn Vader. En hij stelt zijn leven voor de schapen, voor de kudde. En ruimer nog, 
er zijn ook nog andere schapen uit een andere schaapskooi en ook daar is hij herder 
voor. Een prachtig beeld, en ook zo ruim. Schapen uit een andere schaapskooi. Dat 
is over de grenzen van kerkmuren heen, over de grenzen van kerkelijke gemeentes, 
en volgens mij ook over de grenzen van het christendom heen. Andere 55 
schaapskooien, te denken valt in de allereerste plaats aan de joden, daarna pas aan 
de christenen, maar zeker ook aan moslims, aan hindoeïsten, aan boeddhisten, aan 
de hele mensheid. Het herderschap van Jesus is niet beperkt tot maar één groep.  
 
In het boek Openbaring gaat het ook over grootheid, in de zin van onbeperkt. De 60 
stad die neerdaalt, het nieuwe Jeruzalem, die stad heeft iets onbeperkts. Het getal 
twaalf komt regelmatig voor en dat getal is verbonden met volheid. Drie maal vier, 
hemelse en wereldlijke volheid bij elkaar opgeteld als het ware. Twaalfduizend 
stadie, twaalfduizend el en de stadsmuur is 144 el, heel wat symboliek. Het is 
overigens niet mogelijk om zo'n stad na te bouwen, want bouwkundig is dat 65 
onmogelijk en de maten kunnen, letterlijk genomen, niet kloppen. En bovendien kan 
het niet dat de straten van zuiver goud zijn, want zuiver goud is als materiaal veel te 
zacht. Maar je moet dit ook niet letterlijk nemen. Wat Johannes ziet kan letterlijk niet, 
maar als beeld en symbool wel. Een grote stad, waarin alles mooi is, waarin het voor 
de mensen goed is, waar het voor de mensen zuiver is, versierd met het mooie van 70 
de aarde, dat is het beeld, beeld van toekomst, ja maar in Jesus leven en opstanding 
niet alleen beeld van een verre toekomst, ook beeld van wat dichtbij is. Jesus laat die 
stad zien in zijn leven, in zijn opstanding. Het koninkrijk van God is dichtbij, als het 
ware om de hoek.  
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Schapen en herder, herder en schapen. Schapen uit schaapskooien en een herder in 
de stad van goud. Ja, dit kan niet letterlijk, maar wel symbolisch. En wie ben jij? Wie 
ben ik? Wie zijn wij?  
Als kind speelde ik spelletjes, overigens niet alleen als kind. Maar één van de 
spelletjes die we speelden was dat we dan probeerden om ons adres zo lang 80 
mogelijk te maken. Straatnaam, huisnummer, plaatsnaam, naam van de provincie, 
het land, europa, aarde, heelal. En dat spelletje gaf mij als kind al het gevoel dat ik 
één van de aarde ben, mens van de aarde. En dat gevoel is goed, want wij zijn 
mensen van de aarde. Kijk, afgelopen week vierden we de verjaardag van onze 
koning en dan zou dat het idee kunnen geven dat we vooral nederlander zijn, de 85 
meesten van ons dan. Want ja, het is een nationale feestdag. Wij als nederlanders 
vieren dat. En we zijn ook nederlanders, maar veel meer zijn we wereldbewoners. 
Dubbele paspoorten hoeven helemaal geen probleem te zijn en zijn het ook niet. 
Want solidariteit is niet beperkt tot één land, je kunt solidair zijn met de aarde en al 
haar bewoners en als iedereen zo solidair is is de wereldvrede een feit.  90 
 
Het is natuurlijk niet verkeerd om als land te vieren dat je koning jarig is, nee, het was 
wel gezellig en als je op die manier goed bij elkaar bent, mooi toch. Veel mensen 
waren vrij, en volgens mij genoten ze er ook wel van. Ik zag er aardig wat die 
probeerden hun zolder of schuur op te ruimen en ik realiseerde me dat dat voor mij 95 
zelf ook wel een goed idee zou zijn. Velen waren vrij, op deze verjaardag van de 
koning, maar op mijn verjaardag, zijn er nog meer mensen vrij. (Hemelvaartsdag).  
 



Wie ben ik? Wie zijn wij? Wie zijn we als kerk, in dat beeld van de herder en de 
schapen in die stad van goud die wat mij betreft zo groot is als de wereld en alle 100 
mensen in die stad bij elkaar, bijeen? 
Eenmaal mocht ik als herder met een kudde schapen door Borne gaan en gelukkig 
was de echte herder er ook bij die de schapen kende en de schapen kenden haar en 
haar honden ook. Eenmaal mocht als ik herder zo meelopen en ik heb ervaren dat je 
op moet passen om mensen te zien en te behandelen als schapen. Ook heb ik 105 
geleerd dat je als mens jezelf ook niet moet zien als een schaap, tenminste niet als 
schaapachtig. Dit beeld van Jesus, die zichzelf de goede herder noemt, dit beeld 
heeft wel dat gevaar, dat je als mens je dan maar schaapachtig opstelt. En dat je als 
kerk je schaapachtig gedraagt. En ik ben bang dat wij als kerk van tijd tot tijd echt 
schaapachtig zijn. Terwijl we herder mogen zijn, moeten zijn. Herder voor elkaar, om 110 
zo te laten zien wie Jesus is, herder in deze wereld. Wij mogen als kerk echt wel 
vaker protest aantekenen tegen dat wat er in onze samenleving gebeurt. Wij mogen 
als kerk echt wel laten weten aan de overheid, aan regering en kabinet, dat er dingen 
zijn die anders moeten, dat er zaken zijn die in het licht van Gods koninkrijk anders 
moeten. Eén voorbeeld wil ik geven: wij zouden een brief kunnen sturen naar ons 115 
demissionair kabinet en naar die partijen die proberen een kabinet te vormen. Dat we 
ons aansluiten bij het advies dat ons klimaat op dit moment voorrang heeft. Wij als 
kerk in deze wereld, op deze aarde, wij als kerkmensen en wereldbewoners, wij 
getuigen dan dat deze schepping duurzaamheid nodig heeft.  
Zo'n brief kunnen we sturen en waarschijnlijk nog wel meer. Wat men er dan ook 120 
mee doet.  
In de stad van goud wonen mensen, herders als schapen en schapen als herders, 
Jesus aanwezig in de wereld, mensen naar zijn beeld en gelijkenis, mensen zoals u 
en ik met vrijheid, verantwoordelijkheid en verbondenheid, met elkaar, een wereld te 
klein. Amen.  125 
 

 
 


