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JOHANNES 10: 11  SCHAAP ZOEKT HERDER 
onlinekerkdienst op zondag Goede Herder 25 april 2021 

 

Lieve mensen, 
 

1 Praten over God en geloof blijft altijd weer moeilijk. Geloven is 
lastig, vaak schieten woorden tekort. Het gaat toch om ongelooflijke 

dingen. Ons spreken over geloofsgeheimen eindigt in stotteren... Is het 
daarom niet beter om te zwijgen...om gewoon maar stil te zijn? ... Maar 

toch kunnen het niet laten. Telkens weer proberen we woorden te zoeken 
om dichter te komen bij het Mysterie. 

 
2 Volgens mij kende Jezus dit mystieke besef ook. Als het over het 

diepste geheim van ons leven gaat, welke woorden gebruik je dan? Welke 
beelden? Daarom sprak Jezus over God en Zijn nieuwe wereld bij 

voorkeur in beelden en gelijkenissen. Het krioelt in de Bijbel van de 
metaforen en symbolen. Kies maar uit dus: welk plaatje spreekt jou aan? 

En ga daarmee de stilte in... In het evangelie van Johannes is Jezus de 

centrale wegwijzer naar God. ‘Wie mij heeft gezien, heeft de Vader 
gezien,’ zegt Hij. Zeven keer geeft hij een plaatje van zichzelf. Zeven keer 

horen we uit zijn mond: IK BEN, en dat herinnert meteen aan de 
GODSNAAM die Mozes lang geleden bij de brandende braamstruik van de 

Onuitsprekelijke te horen kreeg. Ik ben die ik ben. 
 

3 Jezus zegt tegen zijn leerlingen (en vandaag zijn wij dat ): Ik ben... 

1. Ik Ben het Brood des Levens. (Joh. 6,35 en 48). 

2. Ik Ben het Licht der Wereld. (Joh. 8,12). 

3. Ik Ben de Deur. (Joh. 10,9). 

4. Ik Ben de Goede Herder. (Joh. 10,11 en 14). 

5. Ik Ben de Opstanding en het Leven. (Joh. 11,25). 

6. Ik Ben de Weg, de Waarheid en het Leven; niemand komt tot 
de Vader dan door Mij. (Joh. 14,6). 

7. Ik Ben de ware Wijnstok en mijn Vader is de Wijngaardenier. 
(Joh. 15,1). 

Het zou de moeite waard zijn om deze zeven woorden eens met elkaar te 

bespreken en te vragen: Welk BEELD spreekt jou het meeste aan? En 
waarom?.... 
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4 Van dit zevental is het beeld van de Goede Herder wel het meest 
bekend en geliefd. Ik sprak er deze week nog over met een ziek 

gemeentelid tijdens een huisbezoek. Zij zei: ‘Dit doet me meteen denken 

aan psalm 23, de psalm waarmee mijn moeder is begraven. Als ik op 
begraafplaatsen kom of rouwadvertenties lees valt me die psalm altijd 

weer op. Ik vind het een mooi beeld. Het geeft me rust en vertrouwen.’ 
Tot zover. 

 
Schaap zoekt Herder, dat is ons thema vandaag. Dat de Herder ons zoekt, 

dat komt via bijna elke bladzijde van de Bijbel naar ons toe. Maar 
omgekeerd (schaap zoekt Herder), hoe zit het met u, jou en mij? 

Is de Herder ons eerste godsplaatje? Onze moderne samenleving kent 
maar weinig herders meer. Je zou vandaag psalm 23 misschien kunnen 

vertalen met een moderne beroepstitel: de Heer is mijn begeleider, de 
Heer is mijn personal coach. 

 
De titel Herder slaat op kwaliteiten als zorgzaamheid, leiding, 

bescherming en innige verbondenheid.  

Schaap zoekt Herder. Zoeken wij Hem? En moeten we onszelf ook nog 
met schapen identificeren ook? Dat kan ons tegen de borst stuiten. Het zit 

niet onze genen om ons schaapachtig, volgzaam en geduldig kwetsbaar 
op te stellen. Boer zoekt vrouw is eigentijdser, of intelligente vrouw zoekt 

knappe partner om gezellig weer eens een terrasje te pakken (eigen huis 
en hond geen bezwaar). 

 
5 Toch raak ik ontroerd door de overbekende woorden van Jezus, als 

ik ze wat aandachtiger bekijk. Hij spreekt me persoonlijk aan. Hij kijkt 
naar mij. Hij zoekt mijn hart. En als ik verdwaal, dan gaat Hij naar mij 

toe, en tilt me in zijn armen. Als ik ziek ben, verzorgt Hij mij. De Geest 
van Jezus, Christus is nog altijd op zoek naar ons, ook vandaag, ook hier 

in Zwolle in onze eigen leef- en woonsituatie. Kun je het zien? Is Hij niet 
uitermate herderlijk en pastoraal aan het werk in ons mensen? 

Christus, de levende, is niet zomaar een Herder. Hij is een goede Herder, 

dat wil zeggen: de Beste die je je maar kunt bedenken. Hij is er..., als het 
kwaad ons overvalt. Hij is er, als corona ons leven verlamt en schrik 

aanjaagt... Hij is er, als zorgen en noden ons hart onrustig maken. 
In de ogen en de harten van goede, zorgzame, luisterende en helpende 

mensen mag ik Christus ontmoeten. 
 

Het enige wat deze GOEDE HERDER aan ons vraagt, is: Wil je naar mijn 
stem luisteren? Dat betekent concreet: Zorg, Help, Houd moed en Heb 

lief. Doe dat, en doe dat samen. En dan zal er éen kudde zijn, met één 
Herder. 

Kijk, dat is het doel. Luister, werk mee aan het goede leven. Alleen zo 
kunnen onderlinge eenheid en verbondenheid groeien en bloeien. Alleen 

zo is er toekomst en komt Gods Nieuwe Wereld dichterbij. 
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Of om te eindigen met een vrije variant op psalm 23 (te vinden in ons 
liedboek): 

 

Genoeg 
 

Jij zoekt voor mij/  groen grazig gras. 
Ik voel mij vrij,/  speel zonder jas. 

 
En als ik blaat,/  begrijp jij mij. 

Loop ik op straat,/  ben jij er bij 
 

In diepe nacht/  maak jij het licht. 
Jij houdt de wacht,/  jij blijft in zicht. 

 
Als ik jou heb,/ heb ik genoeg. 

 
Amen 

 
 


