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Opmaat tot de preek:

Deze zondag heet dus 'Jubilate!', een van de zondagen van de Paastijd, 'jubel!'. 
Deze zondag heet ook de zondag van de Goede Herder, en om die reden is deze 
zondag in de Rooms Katholieke traditie ook de 'Roepingenzondag'. En misschien 
niet alleen in die traditie, want misschien mogen ook wij ons – gaandeweg- geroepen
weten tot goed en Goddelijk herderschap!

preek

Gemeente van onze Opgestane Heer Jezus Christus, lieve mensen van God

Er is een heel duidelijke tegenstelling tussen de herders die alleen zichzelf weiden en
hun kudde verwaarlozen èn herders die hun leven inzetten voor hun kudde. Die 
schrille tegenstelling wordt heel duidelijk in de beide lezingen vandaag, die uit 
Ezechiël, waar God het gedrag van zelfvoldane herders veroordeelt en Zèlf voor de 
kudde gaat zorgen, en die uit Johannes waar Jezus Zichzelf de Goede Herder noemt
en zich kritisch uitlaat over huurlingen die wegvluchten zodra de kudde gevaar loopt. 
En Psalm 23 vormde het cement tussen deze beide lezingen, die zo bekende Psalm 
waarin 'van God als van mijn herder' wordt gezongen, de Psalm die is toegeschreven
aan de herder-koning David. 

Het is opmerkelijk dat als het
in het Oude Testament gaat
over herderschap, dat heel
vaak verbonden wordt aan
het koningschap.
Herderschap en koningschap
liggen in elkaars verlengde in
de persoon van David, die
schaapherder was en tijdens
het uitoefenen van zijn werk
-totaal tegen de verwachting
van zijn grotere broers in –
híj geroepen werd om koning
te worden over Gods volk
Israël. Hij, die volgens God,
aantoonbaar over de goede
competenties beschikte om
een kudde te beschermen en
niet bang was voor leeuwen
of beren en die met zijn



behendigheid die vijanden, inclusief ook wolven, te lijf ging, zoals hij dat ook deed in 
zijn confrontatie met de reus Goliath. Iemand die met gevaar voor eigen leven met 
zoveel passie zijn schapen leidt en beschermt beschikt over de goede basishouding 
om koning over Mijn volk te worden, zo was de redenering van de Eeuwige. En we 
zien dan in de beschrijving van de vele koningen die na David gekomen zijn dat God 
daar een soort eindoordeel over uitspreekt. De één was goed in de ogen des Heren, 
de ander was kwaad in de ogen des Heren en sommigen kregen de beoordeling: 
zéér slecht in de ogen van de Eeuwige. Ofwel ze liepen achter andere goden aan, 
ofwel ze hadden meer oog voor zichzelf dan voor hun volk. 

In Ezechiël komt dat laatste in àlle heftigheid naar voren, we hoorden het. Er klinkt 
een hard oordeel over de leiders van het volk. De Erdogans, Poetins, Assads en 
Trumps van die tijd en die dus, zo zien we steeds maar weer van àlle tijden zijn. Bij 
het binnenkomen van deze kerk zei iemand tegen me: 'Het gaat al de hele week over
schapen en wolven, nu gaat het er hier ook nog over....' Ja... inderdaad! Want de 
werkelijkheid van de wereld, die ook in alle heftigheid naar ons toekomt,  die heeft 
zijn weerslag in de Schrift, die werkelijkheid verwoordt, waarin wijzelf ook zitten. 

Machthebbers die de mogelijkheden in handen hebben om héél veel schade aan te 
richten ten koste van zovele onschuldige en weerloze mensen. En het is niet zo 
vreemd dat er gaandeweg de afgelopen weken en ook dagen er in de wereld en in 
de samenleving steeds meer angst is gekomen voor een Derde Wereldoorlog.

 In een vlammend protest gaat de Eeuwige bij monde van zijn profeet hiertegen te 
keer en roept dan uit: 'Ik zal Zelf naar mijn schapen omzien en Zelf voor ze zorgen!' 
Waarbij je dan de vraag kunt stellen: 'Hoe gaat God dat doen?!' Gaat Hij de macht 
overnemen van de menselijke machthebbers die in zijn ogen falen? Komt er een 
Theocratie, met God als koning? 

Het Nieuwe Testament pakt dìt thema van het Goddelijk herderschap op en betrekt 
dat op Jezus. Of beter gezegd: Jezus betrekt het goede en Goddelijke herderschap 
op Zichzelf. Zo krijgt het gezicht, een Messiaans gezicht, zou je kunnen zeggen. 
Maar ook wel een heel verrassend, dit gezicht, want Jezus ambieert geen wereldlijke
macht, zoals overigens velen om Hem heen wel hadden gehoopt en het er vurig uit 
zongen op de Palmzondag.

Jezus geeft het concept Goddelijk en goed herderschap een héél bijzondere invulling
en haalt het als het ware weg bij hen die macht hebben en geeft het eenvoudige 
mensen in handen, met Zichzelf als  voorbeeld. 

In de Ezechiëltekst schijn je er als gewoon mens – en wat is een gewone mens?  
Maar laten we zeggen: schijn je er als volk niet niet aan te pas te komen, zeker niet 
bij die slechte herders, die slechte leiders – en is er heel een scherpe tegenstelling is
tussen de machthebber aan de top en het volk aan de vloer, alsof dat volk een kudde
is van allemaal weerloze schapen en lammeren, al of niet gedweeë schapen en 
lammeren, maar hoe dan ook wel het slachtoffer van de machthebbers die geen oog 
voor ze hebben. 

Even een kleine voetnoot over weerloze en gedweeë schapen en lammeren: dat is 
het beeld dat wel vaak wordt opgeroepen als het over herders en schapen gaat, alsof



ook wij allemaal hetzelfde zijn en geen eigen mening hebben en allemaal dezelfde 
kant op moeten worden geleid. In mijn beleving gaat het daar helemaal niet over. In 
mijn beleving gaat het er over dat wij worden gezien als een volk van mensen dat 
ieder individueel wel degelijk leiding nodig heeft. 

In het Johannesevangelie, en ook in andere teksten uit het Nieuwe Testament, 
komen juist gewone mensen in beeld, komen ze in het licht te staan en krijgen zij een
heel nieuwe positie in het dat grote geheel. Niet meer een arme, weerloze kudde van
passieve schapen en lammeren, maar de uitdaging om zelf het herderschap op je te 
nemen en de kenmerken van het goede herderschap zelf vorm te gaan geven in je 
eigen leven. 

Het komt allemaal veel dichterbij, wij zijn allemaal schaap èn herder tegelijk en 
krijgen de opdracht: zorg goed voor elkaar en let daarbij op Jezus hoe Die in lijn van 
de Eeuwige dat goede herderschap vormgaf en voordeed: met heel veel liefde voor 
de medemens, met heel veel passie voor het kwetsbare, met een heel scherp oog 
voor het gevaar en met zoveel inzet voor de ander dat je desnoods bereid bent je 
leven er voor op het spel te zetten. Dat is het àbsolute tegenovergestelde van 
degenen die alleen maar aan zichzelf denken. 

Het mooie en ontroerende is dat Jezus het herderschap heeft overgedragen aan zijn 
leerlingen, hetgeen ons ook verteld wordt door Johannes in dat aangrijpende 
gesprek tussen Jezus en Petrus. Petrus, die in zijn verloochening van Jezus even 
vooral aan zichzelf en aan zijn eigen lijfsbehoud dacht, krijgt van de Opgestane Heer 
de drievoudige opdracht om de schapen en de lammeren te weiden en te hoeden. 
Hiermee geeft Jezus het Goddelijke goede herderschap in handen van een 
eenvoudige mens, zoals Godzelf dat ooit deed door David, herder David het 
koningschap in handen te geven. En niet alleen Petrus kreeg het in handen, maar àl 
zijn leerlingen en volgelingen, tòt op ons, tot en mèt ons, waar mensen Hem willen 
willen volgen. 

En zo wordt de focus verlegd van het hof met zijn machtigen en de tempel en zijn 
machtigen naar een samenleving van mensen die elkaars herders mogen worden. 
De focus van het hoge en machtige, naar het héél eenvoudiger dichtbije leven in al 
zijn veelkleurigheid . En zo gaat de deur open, de deur waarvan Jezus zei dat Hij die 
is, vlak voor Hij gezegd heeft dat die is. Vlak voor de tekst die wij gehoord hebben 
zegt Hij: 'Ik ben de deur'. Die open gaat en waar je in en uit kunt gaan. 

En daarbij is altijd gedacht aan de deur van
een schaapskooi. En zo vertaalt de Nieuwe
Bijbelvertaling het ook, die heeft het over
een schaapskooi. En dat is een passend
beeld en daar kunnen we ons waarschijnlijk
van alles bij voorstellen. Maar het zit ietsje
complexer in het Evangelie. Johannes
gebruikt het woord Aulè – denkt u maar aan
het woord aula, dat daar van  afgeleid is, dat
is een ruimte om samen te komen, een
misschien wel een omheinde ruimte, een
plaats van samenkomst.  Aulè, daarbij kun je



ook denken het Tempelplein, dus de -het als het ware- omheinde plein van de 
tempel, een figuurlijke schaapskooi, waar de gelóvigen samenkomen. Jawel en let 
wel: de gelovigen en zo mogelijk de júiste gelovigen. Want op dit plein wordt -als 
logisch- een onderscheid gemaakt tussen het 'wij binnen' en het 'zij buiten'. 

Nu is het zo dat Jezus al een hele tijd kritiek heeft geuit op dit denken en op de 
geestelijke leiders die dit denken van zij-en-wij, van binnen-en-buiten, van goed-
binnen en kwaad-buiten maar steeds voeden en in stand houden, niet in het minst 
om ook hun eigen macht een beetje in het zadel te houden.  Als Jezus nu zegt: 'Ik 
ben de deur', dan zegt Hij eigenlijk: 'Ik ga die scheiding tussen 'wij-binnen' en 'zij 
buiten' opheffen tot een 'Nieuw-Wij''. 

'Maar ik heb nog andere schapen die niet uit deze schaapskooi komen' zegt Hij. Je 
zou kunnen zeggen: 'Tot mijn werkelijkheid behoort een veel grotere groep mensheid
dan alleen deze mensen hier die op dìt tempelplein déze specifieke religie 
aanhangen.' En Johannes, en dat maakt hem ook lastig, is nogal eens als wat anti-
Joods bestempeld en daar zitten ook zeker aanleidingen in zijn evangelie om dat te 
denken. Hij heeft nogal nadruk op Ju-das en dat komt uiteraard van Ju-da; dus ook 
het idee dat het Joodse volk Jezus heeft omgebracht... daar moeten we denk ik even
heel voorzichtig mee zijn. Dus vandaar dat ik het wat verbreed naar het wij-en-zij-
denken dat we volgens mij overal tegenkomen.

Goed, het venster gaat open naar de volken, naar de wereld, waar de leerlingen van 
Jezus later in zijn uitgezonden... En dus ook wij bij betrokken zijn geraakt: heel de 
mensheid geadopteerd als het volk, de kudde van de Grote, Goede Herder, en heel 
de mensheid uitgedaagd om herder te zijn en het niet eerst te laten afhangen van 
hen die hoog- of hogergeplaatst zijn.

De tegenstelling waarmee ik begon: de herders die alleen zichzelf weiden, die alleen 
aan zichzelf denken en bij het eerste-het-beste zuchtje tegenwind vluchten tegenóver
de Herder die zijn leven inzet voor zijn schapen. Hoe kun je aantonen dat je 
inderdaad de strijd durft aan te gaan als een wolf of een beer jouw kudde bedreigt? 
Optie één is: wegvluchten en de kudde aan zijn lot overlaten. Optie twee is: de strijd 
aangaan, in de sfeer zoals David dat deed, die op een gegeven moment ook zegt dat
hij de strijd met wolven en beren en leeuwen aanging. Het is op het moment dat 
Goliath opgesteld staat en ze denken: 'Hoe moet die reus overwonnen worden?' en 
dat David dan zegt: 'Dat gaat mij lukken! Want ik heb wel eens voor hetere vuren 
gestaan...' 

Hoe toon je aan dat je het voor je kudde hebt opgenomen? Dat je daar eventueel 
verwond uitkomt. En als je kunt laten zien dat je een schram of een beet of een erger
hebt opgelopen, toon je daarmee ook aan dat je een goede herder bent geweest. 

Wie zette Zijn leven in voor Zijn schapen? Wie zette Zijn leven in voor de mensheid? 
Wie zette zijn  leven in voor u en voor jou en voor mij? Het is de Goede Herder die 
wij herkennen aan de wonden die Hij heeft opgelopen in Zijn strijd met het onrecht en
Hij is het aangegaan. Lof zijn Hem, ons aller Goede Herder!

Amen  


