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titel: Een herder, dat ben jij en dat ben ik.  
Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
De Tour de France is bezig en de Nijmeegse vierdaagse is net afgerond. Twee 
sportevenementen die te bekijken en te volgen zijn en waar ik wel één en ander van 
heb gezien. Twee sportevenementen die verschillen. Bij de tour gaat het om fietsen, 10 
bij de vierdaagse gaat het om lopen. Maar er is nog een verschil: Bij de tour gaat het 
om winnen, om sneller te zijn dan anderen, bij de vierdaagse is het meer een samen 
op lopen en komt het ook voor dat mensen elkaar letterlijk ondersteunen om de 
laatste kilometers uit te lopen. De vierdaagse is geen wedstrijd, het gaat er niet om 
wie het snelst is, al wordt dat wel vermeld. Twee verschillende sportelementen, een 15 
wedstrijd tegen elkaar, of juist een samen-op-weg zijn.  
In de lezing uit Jeremia gaat het over herders, die niet goed bezig zijn. Herders die 
schapen in het verderf storten en laten verdwalen. En daarom zullen er andere 
herders komen waar de schapen niet bang voor hoeven zijn, en geen schaap zal 
meer worden gemist. De herders die de schapen verdreven, zij worden vervangen, 20 
en de schapen zullen worden verzameld. Een beeld dat misschien wat ouderwets 
overkomt, want wij zien niet meer zo vaak een herder die op pad is met schapen, die 
de schapen weidt en zorgt dat ze voldoende voedsel krijgen. Hoewel het hier en daar 
nog wel te zien is en misschien ook wel meer dan een aantal jaren geleden. Een 
beeld van vroeger, ik heb het zelf niet meer gezien, maar wel een beeld dat spreekt. 25 
Een herder met schapen onderweg en de herder zorgt voor de kudde, zorgt voor de 
schapen die misschien niet eens van hemzelf zijn. En als het goed is, dan is de 
kudde bij elkaar, dan worden schapen niet verdreven, en is het ook geen wedstrijd, 
geen strijd om te overleven. Geen tour de france dus. En begrijp me goed, ik heb 
niets tegen wedstrijden, niets tegen sportwedstrijden, niets tegen de Tour dus, 30 
integendeel, ik kan er van genieten. Ik kan er van genieten, omdat het sport is, en je 
weet dat het een wedstrijd is en het gaat niet om leven of dood, het is als een spel 
dat gespeeld wordt, waarbij de één zich meet met de ander zolang de wedstrijd duurt 
en naderhand kun je, als het goed is, weer gewoon samen op fietsen of iets drinken. 
Als het leven één grote wedstrijd is zonder een finisch of een eindsignaal, als 35 
menselijk leven één grote wedstrijd is en dan misschien ook op leven en dood, dan 
raakt dat aan het beeld van herders die de schapen verdrijven en in het verderf 
storten en laten verdwalen.  
De profeet Jeremia leefde in de zevende eeuw voor Christus, in een dreigende tijd. 
Overheersing dreigde, de ballingschap kwam niet veel later, overheersing dus, maar 40 
ook een opkomende geldeconomie en daarmee een groeiende kloof tussen arm en 
rijk. Jeremia is intens verbonden met zijn boodschap, met zijn woorden, en hij lijdt, hij 
lijdt aan de situatie zoals die is. Tegelijkertijd spreekt hij ook woorden van troost, 
woorden van een toekomst zoals die zal zijn. Een rechtmatige telg zal ontspruiten 
aan de stam van David, een rechtvaardige koning, een rechtvaardige herder dus. En 45 
wie zijn in onze tijd de herders? Wie zijn in onze tijd de machthebbers? Zijn zij als 
rechtvaardige herders die schapen weiden zo dat de schapen voedsel vinden en niet 
bang zijn? Ik ben bang dat ik deze vraag voor een deel met “nee” moet 
beantwoorden. Machthebbers die als een razende roelant twitteren, woorden 



terugnemen, eerst mensen de mantel uitvegen en daarna aaien, om zich heen slaan 50 
met importheffingen en spreken over muren die gebouwd moeten worden aan 
grenzen, ik hoef denk ik geen naam meer te noemen, zulke machthebbers zijn als 
herders die de kudde verdrijven, zeker als je de mensheid als kudde wilt zien. En aan 
de andere kant, de machthebber die voortdurend iedere betrokkenheid met de MH-
17-ramp ontkent terwijl er wel degelijk aanwijzingen zijn, die is ook een slechte 55 
herder, een herder die de kudde verdrijft.  
En zo kan ik wel meer voorbeelden noemen van machthebbers die in onze tijd als 
een slechte herder opereren. Voorbeelden uit de politiek, de geopolitiek, en helaas 
kan ik ook voorbeelden noemen uit de kerk. Mensen in de kerk die toch vooral voor 
hun eigen glorie bezig zijn en eerder verdrijven dan verzamelen.  60 
Maar Jeremia spreekt ook over een rechtvaardige, die als een rechtvaardige koning 
en dus als rechtvaardige herder zal zijn. En dan kun je denken aan Jesus.  
In het evangelie naar Marcus, in de lezing van vandaag, gebeuren er verschillende 
dingen. Eén van de zaken die opvallen is het delen van het brood en het delen van 
de vis. Ook is natuurlijk heel bijzonder dat vijfduizend mensen eten van vijf broden en 65 
twee vissen, maar het is ook bijzonder dat er gedeeld wordt. Men zit in groepen van 
vijftig en van honderd in het groene gras. Het beeld van de herder met de schapen is 
een beeld van vroeger, het groene gras is dat ook. Tenminste wel in mijn tuin, en 
naar ik hoop tijdelijk. Maar goed, even terug naar Marcus: het beeld is bijzonder en 
bijzonder helder.  Mensen bij elkaar, in groepen, delend en ieder heeft genoeg. Dat is 70 
een beeld dat past bij de vierdaagse, mensen bij elkaar. En zo mag het ook passen 
bij het beeld van de mensheid, wat mij betreft. Mensen bij elkaar en delend, en zo 
dat ieder genoeg heeft, mensen als schapen en als herders. Jesus is de goede 
herder, maar hij hoeft niet de enige te zijn. Wij, wij kunnen ook herders zijn, en soms 
zijn we schaap en soms zijn we herder. Wij zullen goede herders zijn, rechtvaardige 75 
herders als rechtvaardige koningen. Zo, temidden en met mensen, wereldwijd.  
De mensen gaan zitten in groepen van vijftig en van honderd. Er zijn vijf broden en 
twee vissen. Vijf broden, zoals de Thora bestaat uit vijf boeken, boeken als broden, 
om van te leven. Twee vissen, twee als symbool te zien voor God en mens, of eerste 
testament en tweede testamen. Groepen van vijftig. Vijf maal tien. Alweer de vijf in 80 
verbinding met de Thora, de mens in verbinding met de Thora. Tien als het aantal 
mensen dat minimaal in de synagoge aanwezig moet zijn om de dienst door te laten 
gaan. Tien als het aantal geboden dat God gaf, leefregels om het leven te leefbaar te 
laten zijn. En honderd is dan weer 2 maal vijftig. Een rekenles kan het worden, een 
rekenles vol symboliek. Dit gebeuren met de broden en de vissen en de mensen die 85 
eten is een gebeuren van mensen onderweg zonder strijd, en met delen en met 
rechtvaardigheid, het is ook een gebeuren in verbinding met de diepere lagen van 
ons bestaan of zo u wilt de hogere, het is het horizontale verbonden met het 
verticale, God onder ons, boven ons en in ons. Jesus spreekt ook het zegengebed 
uit en kijkt omhoog naar de hemel. En zo is het een geheel en is Jesus de goede 90 
herder. Zo zijn mensen een goede herder. Soms ben je schaap, soms ben je herder. 
Als je maar niet schaapachtig bent. 
De herder gaat zijn weg, schapen gaan mee naar een weide van vrede. De herder 
kan vooraan lopen, de herder kan ook achteraan lopen. De rechtvaardige herder 
heeft zorg voor de kudde en dan voor zichzelf. De rechtvaardige herder, de telg uit 95 
de stam van David, heeft oog voor de kudde, oog voor de kudde wereldwijd. En jij en 
ik, wij zullen die rechtvaardige telg uit de stam van David zijn, wij kunnen het nu al 
zijn, als de mens die wij zijn, verbonden met elkaar, verbonden met de Ene, Jesus, 



verbonden met God, omdat God zich verbindt met mensen, met ons, zijn volk, en de 
schapen verzamelt tot het leven. Amen. 100 
 


