
OVERDENKING BIJ PSALM 23 EN JOH 10 VS 11 T/M 16 

 
Psalm 23 is de populairste van alle psalmen en dat is al heel lang zo. Bij 

begrafenissen is het de tekst die het vaakst wordt uitgekozen. De Heer is 

mijn herder.  
 

Terwijl wij in onze industriële samenleving maar weinig herders 
tegenkomen blijft dat een heel aansprekend beeld. Het is ook een heel 

oud beeld voor Jezus: in de vroegste afbeeldingen uit de eerste eeuwen 
verscheen hij meestal als herder, zonder baard, met een schaap op zijn 

schouders, dat was toen een soort logo. Dat dit beeld nog steeds 
aanspreekt zal zijn omdat dit beeld appelleert aan ons verlangen dat er 

voor ons gezorgd wordt. Dat er iemand weet wat goed voor ons is. 
Iemand die we absoluut kunnen vertrouwen.  

 
De evangelietekst gaat over de vraag waaraan je een goede en 

betrouwbare herder herkent. Dat is, zegt Jezus, dat hij alles voor zijn 
schapen overheeft. Zijn leven geeft hij voor zijn schapen. Hun leven 

beschouwt hij als kostbaarder dan zijn eigen leven. Die goede herder is 

iemand die zichzelf volledig wegcijfert.  
 

Het kan heel prettig zijn om met zo iemand van doen te hebben. Iemand 
die heel veel over heeft voor zijn naasten, iemand die zichzelf volledig 

geeft. We vinden het fijn als mensen van wie we afhankelijk zijn zo 
serieus zijn, zo verantwoordelijk, zo betrokken, zo bedacht op ons welzijn. 

We bewonderen de mensen in wie we deze dingen zien.  
 

En het is vaak ook ons eigen ideaalbeeld. Zo’n moeder zouden we nu 
graag willen zijn, zo’n vader, zo’n collega, zo’n vriend. Er zijn mensen die 

ontzettend hun best doen om te beantwoorden aan dit ideaalbeeld. Die 
hun hele leven bezig zijn zichzelf weg te cijferen. En toch maken ze er 

anderen niet gelukkig mee en worden ze er zelf niet gelukkig van. Wat het 
is kun je niet precies zeggen, maar hun streven is ontzettend vermoeiend, 

voor henzelf en voor anderen. Ze leven in een voortdurende 

krampachtigheid.  
 

Dat is ook een kant van dat populaire beeld van die goede herder die 
zichzelf volledig geeft voor zijn schapen. Toen ik deze tekst op mij in liet 

werken kwam er eerst vooral een hoog en bijna onhaalbaar ideaal naar 
mij toe, van een leider die zichzelf volledig wegcijfert, iemand met een 

absoluut verantwoordelijkheidsgevoel. Ik dacht aanvankelijk dat het 
misschien helpt dit te zien in het licht van het verschil tussen Jezus en 

ons, dat de totale inzet waartoe hij wel in staat was nu eenmaal van een 
andere orde is dan wat wij, die onze menselijke grenzen goed moeten 

kennen, kunnen opbrengen. Wij zijn Jezus niet en als we dat wel denken 
lijden we aan een vorm van hoogmoedswaanzin waar een mooi woord 

voor bestaat: Messiascomplex. Maar bij herlezing van de woorden over de 
goede herder kreeg ik daar toch andere gedachten over. 



 

Wat doet een herder eigenlijk? Hij wijst zijn schapen de weg, hij helpt hen 
te komen op plekken waar ze vinden wat ze nodig hebben om te leven. 

Een herder vertroetelt zijn schapen niet, hij gaat ze voor. Hij laat ze zien 

waar het goede land is. Ze lopen op hun eigen poten, de herder draagt de 
schapen niet, dat gebeurt alleen als een schaap gewond is en zelf even 

niet kan lopen. De herder in het OT is bovenal iemand die de weg wijst 
naar het goede leven en een rechtvaardige wereld. Het leven van de 

schapen bestaat uit voortdurend onderweg zijn. De herder trekt met hen 
mee. Hij wordt bezield door het geloof in dat goede land waar ze naar op 

weg zijn, die overtuiging, dat visioen brengt hem in beweging. 
 

En de goede herder, dat is nu juist de mens die beter begrepen heeft dan 
wij allemaal dat het niet om zijn persoon gaat maar om dat land, die 

bestemming. Alleen dat is de reden waarom zijn de dingen die Jezus 
allemaal zegt over zichzelf in het evangelie van Johannes, al die Ik ben 

teksten, niet ongelooflijk arrogant zijn. Voortdurend wijst hij van zichzelf 
af naar de Vader van wie hij zich in alles afhankelijk weet. Het gaat niet 

om zijn persoon, om zijn ego, maar het gaat om zijn verbonden zijn met 

God en de gerichtheid op het goede.  
 

Een verbondenheid niets exclusiefs heeft, maar waarin hij juist anderen 
wil doen delen. Wat zou het mooi zijn als ook jullie die verbondenheid 

leren kennen en eruit gaan leven, zegt hij tegen zijn leerlingen. De goede 
herder is degene die zijn leven geeft voor zijn schapen, dat kun je ook zo 

uitleggen: dat hij geen leider is die het gaat om de eigen erkenning, maar 
een leider die terugtreedt ten behoeve van zijn schapen, die als het ware 

zichzelf overbodig maakt. Ik ben gekomen om hun het leven te geven in 
al zijn volheid, zo wordt dat hier gezegd. Het leven in al zijn volheid, dat 

dat gevonden wordt, daar is het die herder om te doen. Elders in het 
Johannesevangelie zegt Jezus tegen zijn leerlingen dat het goed is dat hij 

weggaat. Want dat zal hen de kans geven om nu zelf op weg te gaan en 
zelf te leven wat hij hen heeft laten zien. Hij is alleen maar gekomen om 

de weg te wijzen. Nu gaat het erom dat zij zelf die weg gaan en op hun 

beurt ook anderen die weg zullen wijzen. Zoals ouders hun kinderen de 
weg wijzen naar de volwassenheid en zelf langzaam terugtreden als die 

kinderen volwassen worden en op hun beurt anderen de weg gaan wijzen.  
 

Juist voor dat terugtreden heb je een groot vertrouwen nodig. En het is 
juist dit vertrouwen waarin die goede herder zo sterk is. Het is minder 

vertrouwen in jezelf en je capaciteiten om de goede weg te kunnen wijzen 
als vertrouwen in de ander en zijn of haar vermogen van de ander om de 

weg door het leven zelf te gaan, op zijn of haar eigen wijze. Maar bovenal 
is het vertrouwen in God die gezegd heeft tegen jou én tegen die ander: 

Ik ben er bij, ook als de weg door een diep ravijn gaat, ook als je het niet 
meer weet, Ik ga mee, Ik laat jou niet alleen. Ik blijf je door alles heen de 

weg naar leven dat goed is voor jou en voor anderen, naar leven vlakbij 
de bron. 


