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

'Was ik een schaap, was Hij mijn herder', dichtte Karel Eykman zijn versie van de 
bekende Herderspsalm 23 en hij gaf zijn lied als titel: Vrolijk schaap.

'Was ik een schaap...' 'Maar dat wil ik helemaal niet zijn!', zegt ze als het in de dienst 
alweer over schapen en herders is gegaan. 'Ik wil dat niet meer zijn, ik ben geen 
schaap, ik ben geen kuddedier!'  Altijd als het sindsdien over schapen en herders 
gaat, denk ik aan haar. 

En het gaat er nogal eens over, omdat het Leesrooster het ons nogal eens aanreikt. 
En dat is omdat het een beeld is dat nogal eens voorkomt in de Schrift, in het Aloude 
Testament en in de Evangeliën, met name uit de mond van Jezus, die zichzelf in het 
Johannesevangelie de Goede Herder noemt, in het spoor van zijn Vader, overWie 



Psalm 23 uitzingt: 'de Heer is mijn herder'. En vandaag Jezus' zo bekende gelijkenis 
over het verloren schaap. 

Maar ze heeft wel een beetje gelijk: het beeld van schapen en herders kan voelen als
een cliché, zeker als daar zoete plaatjes bij komen kijken. Ze vond het wel fijn om dit 
zo openlijk te kunnen zeggen en te delen, zo'n 15 jaar geleden was dat, het maakte 
mij nog weer bewust wat beelden kunnen oproepen. Vrolijk schaap stond toen nog 
niet in het Liedboek. Nu wel. 

'Was ik een schaap, was Hij mijn herder'. Dus niet: ik ben een schaap, maar zòu ik 
het zijn, dán zou ik 'van God als van mijn herder spreken', zoals Martinus Nijhof het 
berijmde. Het is een vorm van inkeer van de dichter en zo zou je het oorspronkelijke 
lied van herder David ook kunnen lezen. Wie weet was hij in een dal van duisternis, 
en daar was hij nog wel eens in, letterlijk met zijn schapen onderweg, ook wel door 
het duister of meer figuurlijk. Hij maakte soms moeilijke tijden door, ook toen hij later 
koning was, hij voelde zich nog al eens verloren. En, mens als hij was, ging hij ook 
wel eens de mist in, denk maar aan dat dramatische verhaal over zijn verhouding 
met Bathseba. 

In de duisternis en in de mist kan het zijn dat je tot inkeer komt. De herder realiseert 
zich zijn omstandigheden: Waar bevind ik mij eigenlijk?, Hoe ben ik hier terecht 
gekomen? Hij denkt na over zijn situatie, deze herder, die zo goed is in zijn beroep 
altijd... en nu..: wie zou mij geleiden als ik een schaap was? 

Het inzicht dat doordringt door de inkeer is dat ik kwetsbaar ben en soms hulpeloos 
en dat ik in mijn hoofd en hart aan het dwalen kan raken, en een beetje van het pad 
af raak als de turbulentie van mijn leven met mij aan de haal gaat. Dacht ik altijd: ik 
kan dat wel, ik red me wel, ik zal niet wankelen, ik ben ervaren, het breekt me soms 
zo bij de handen af. En daar zit ik dan verloren, het is donker geworden, ik weet de 
weg niet meer. En wat ben ik ver verwijderd geraakt van huis. Herkomst en doel 
verloren.

Het volk van de Eeuwige, bevrijd als het was van het slavenhuis Egypte, is monter 
op weg gegaan na de Uittocht uit Angstland weg naar vrijheid. Beloofd land als 
reisdoel, thuiskomen in een oase van vrede. Een vuurzuil wijst de weg door de nacht,
ook door dalen van duisternis, een wolkkolom gaat je overdag voor en -ook een 
variant van Psalm 23, Vondel- 'Hij brengt mij op de Heerbaan van zijn wetten en 't 
Goddelijke recht.' 

De stok en de staf van de Goede Herder zijn de regels van de Thora. Die zijn het 
volk onderweg aan-geboden als garantie om vrij te blijven van elk slavenjuk dat je 
terneer kan drukken. Je bént bevrijd, blijf dan ook bevrijd leven. Bevrijd: dus géén 
kuddedier meer, maar een mens die leven mag in de eigenste kleur van haar of zijn 
hart. En was je dan een schaap, dan een vrolijk schaap, dat een eigen geluid liet 
horen, heel uniek. 



Maar als de tocht tegenzit, loopt het volk als
kuddedieren de mist in. Een blinkend
gouden godenbeeld, een stoere stier,
symbool van kracht en potentie is veel
aantrekkelijker dan een God die je niet in
beelden mag en kunt vatten. 

En dan is de Eeuwige er wel een beetje klaar mee, en dat meldt Hij Mozes: 'Houd mij
niet tegen: mijn brandende toorn zal hen verteren'. God is woest en lijkt in zijn woede
niet te houden. Maar dan gebeurt er iets heel bijzonders: Mozes probeert God milder 
te stemmen, met als slotpleidooi: 'Wees niet langer toornig en zie er vanaf onheil 
over uw volk te brengen'. En dan ziet God daarvan af en lijkt Híj tot inkeer te zijn 
gekomen. Hij laat zijn woede varen en neemt zijn rol als Herder en Geleide van het 
volk weer op zich, door hen via Mozes opnieuw duidelijk te maken welke wegen wèl 
begaanbaar zijn, namelijk die van zijn Thora van Bevrijding en Recht. 

Zo wordt ook het volk tot inkeer gebracht en kan de roezige mist waarin het terecht 
gekomen is weer optrekken. Tijdelijk, overigens, want het zou niet de laatste keer zijn
dat het de mist in ging.

En zo is het ook niet maar één keer duister in je leven, en is het niet maar één keer 
mistig in je bestaan. Soms is het licht om je heen, is het licht in je. Soms ben je één 
met je ziel, als je ingekeerd bent in de stilte, als je innerlijke en innige vrede voelt. 
Voorbeeld: afgelopen zondagavond, de Vesper, toen het over inkeer ging voor het 
eerst– de vespers volgen het jaarthema, net als andere momenten van samenzijn in 
de gemeente, het komend seizoen. De stilte, de inkeer naar binnen, een vredig 
gevoel van harmonie en balans. Maar de dag erna kun je door allerlei 
omstandigheden al weer uit het lood zijn en lijkt die innerlijke vredigheid ver weg. 
Soms word je zo bemoedigd of gesterkt in een kerkdienst, of door een goed gesprek,
of een bijzondere ervaring, dat je denkt: nu kan ik het weer aan, nu kan ik verder en 
dít gevoel houd ik vast, nu weet ik het zeker, en even later kan dat alweer verdwenen
zijn. 

Wat hebben wij mensen het nodig om niet maar één keer, maar telkens weer 
opnieuw bemoedigd te worden, wat hebben wij het nodig dat iemand ons het licht 
aanreikt of een luisterend oor biedt. Wat hebben we het nodig dat je niet maar één 
keer, maar veel vaker hoort dat er van je gehouden wordt. En wat heeft de ander het 
nodig dat jij dat niet maar één keer, maar vaker zegt of laat blijken. En wat hebben 
wij met elkaar een mooie, uitgelezen mogelijkheid om als gemeente een plaats te 
zijn, een thuis waarin je kunt komen om op te ademen en aangeraakt wordt met Licht
en innigheid, en waar je anders uitgaat dan je er in kwam. Wat hebben wij goud in 
handen, lieve mensen. De verhalen over God die steeds opnieuw een nieuw begin 
met ons wil maken, de verhalen van Jezus die steeds weer mensen zoekt die in 
duisternis of mist terecht zijn gekomen en daar zó zijn uiterste best voordoet, dat Hij 



er zelfs zijn leven voor over heeft. We lezen die verhalen, we overwegen ze, we 
zingen ervan, we bidden om kracht en nieuwe perspectieven. En dat doen we 
zondag aan zondag, en dat blijven wij doen zolang we gemeente zijn en kunnen zijn. 
En daar hebben we elkaar bij nodig, we hebben elkaar daar hard bij nodig!

En daar hebben wij liefde bij nodig, ontferming en geduld, zoals een goede Herder 
doet en voordoet. Daarin mogen wij steeds weer ons oefenen: om als een herder 
voor elkaar te zijn, en om ook, ja toch, schaap te mogen zijn, in die zin dat je tot de 
inkeer komt dat je aandacht, liefde en ontferming zo nodig hebt. Dat je daarin 
gevonden mag worden en dat dit een huis mag zijn waar je graag in terugkeert om 
die op-beurende ervaringen op te doen. Want dan kan het voelen of de Goede 
Herder zelf jou opbeurt. 

Amen      


