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Overdenking van ds. H.U. de Vries, gehouden in de Pelgrimskerk te Amsterdam tijdens de aangepaste 

cantatedienst, tevens gedachtenis van de gestorvenen, op zondag 25 oktober 2020. 

Uitgevoerde muzikale compositie: delen uit het requiem (‘missa pro defunctis’) van Christóbal de 

Morales (1500-1553). 

Lezingen: Ezechiël 34:11-16 en Johannes 10:7-15, 17-18, 27-30. 

 

Gemeente van Jezus Christus, 

 

‘Ik ben de goede Herder’, zegt Jezus in het evangeliegedeelte van vanmorgen.  Dat zijn woorden 

die tot de verbeelding spreken. Voor ons geestesoog zien we een rijzige herder, die een 

vermoeid lam op zijn sterke schouders legt om het thuis te brengen, een geliefd beeld uit de 

vroegchristelijke schilderkunst, aangebracht op fresco’s en sarcofagen in de catacomben waar 

de eerste christenen hun doden begroeven – een beeld dat later in allerlei kinderbijbels een 

nieuwe, dikwijls romantische, expressie heeft gevonden. Wie van ons die met dit beeld werd 

grootgebracht, denkt niet met gevoelens van geborgenheid terug aan het geloof van zijn of haar 

jeugd? 

‘Ik ben de goede Herder’, zegt Jezus in Johannes 10. Maar Hij zegt het niet in de eerste plaats 

tot christenen die met de dood geconfronteerd werden, opdat zij met dit beeld uitdrukking 

zouden kunnen geven aan hun geloof dat hun geliefde overledenen bij Hem geborgen mogen 

zijn. En evenmin zegt Hij het in de eerste plaats tot kleine kinderen, opdat zij zouden mogen 

leven met de zekerheid dat ze altijd bij deze sterke Herder kunnen schuilen.  

Nee, het primaire publiek van Jezus’ lieflijk klinkende woorden wordt gevormd door zijn 

tegenstanders: de Joodse leidslieden uit zijn dagen, die niets van Hem moesten hebben en die 

in Johannes 9, vlak voor Jezus’ woorden over de goede herder, vol ongeloof hebben gereageerd 

op zijn genezing van een blindgeborene. Jezus’ woorden over de goede herder hebben een 

antithetisch karakter: zij zijn gericht tegen de leiders van het Joodse volk, degenen over wie 

Johannes in zijn overbekende voorwoord, dat steevast met Kerstmis gelezen wordt, heeft 

gezegd: ‘De zijnen hebben Hem niet aangenomen.’  

‘Open uw ogen voor wie Ik ben’, roept Jezus vanmorgen zijn opponenten toe: ‘De 

schaapskudde van Israël is aan u en uw voorgangers toevertrouwd geweest. Maar u hebt er allen 

een potje van gemaakt. U hebt u gedragen als dieven en als rovers, die zichzelf ten koste van 

de kudde hebben verrijkt. Ik ben degene die van Godswege komen zou om in de aangerichte 

chaos orde op zaken te stellen. Ik ben de goéde Herder.’  

Voor wie thuis is in de Bijbel, is het duidelijk aan welk oudtestamentisch Schriftgedeelte Jezus 

met deze woorden refereert: aan Ezechiël 34. Daar immers vinden wij de godswoorden: ‘Mijn 

herders zoeken niet naar mijn schapen; zij weiden zichzelf, maar mijn schapen weiden zij niet’, 

even later gevolgd door de woorden die wij vanmorgen lazen: ‘Ikzelf zal mijn schapen weiden, 

de verlorene zal Ik zoeken, de afgedwaalde zal Ik terugbrengen, de gewonde zal Ik verbinden, 

en de zieke zal Ik versterken.’ 

‘Ik ben de goede Herder’, zegt Jezus tot zijn tegenstanders, ‘de messiaanse vervulling van de 

belofte van Ezechiël, dat God zelf zal ingrijpen en zijn schapen zal komen weiden.’ Maar Ik 

ben niet zómaar een messiaanse Godsgezant, IK BEN de Goede Herder.’  

Herkent u die eerste twee woorden: ‘IK BEN’? Tot zevenmaal toe klinken zij op in het 

evangelie van Johannes: ‘IK BEN het brood van het leven, IK BEN het licht van de wereld,  IK 

BEN de goede herder’, enzovoorts. En steeds opnieuw refereren zij aan de heilige Naam van 

God: Jahweh, ‘IK BEN die Ik ben.’ Met ‘IK BEN de goede Herder’ wil Jezus niets minder 

zeggen dan dit: ‘In Mij komt God zélf zijn kudde weiden.’ Niet voor niets eindigde onze 

evangelielezing van vanmorgen met de woorden: ‘Ik en de Vader zijn één.’ 

 

Gemeente, Jezus’ hoge pretentie is voor velen van zijn toehoorders een brug te ver. Zij 

verklaren Jezus voor bezeten en waanzinnig. De meesten van ons zijn zullen een andere mening 
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zijn toegedaan. Want wij kennen het verdere verloop van Jezus’ leven. En daaruit hebben wij 

begrepen dat deze Jezus, die op het eerste gehoor zo hoog van de toren lijkt te blazen, degene 

is die zijn hoge woorden staaft met indrukwekkende daden.  

‘De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen’, hoorden wij Jezus zeggen. En Hij maakt 

het waar. Anders dan de Joodse leidslieden, die hun eigen belang vooropstelden, zien wij Jezus 

zijn missie volvoeren ten dienste van ánderen, een missie die in het Johannesevangelie eindigt 

aan een kruis, waar Hij voor zijn sterven de woorden spreekt: ‘Het is volbracht.’ Hij die naar 

eigen zeggen van God komt, ja in wie God zelf zich openbaart, de goddelijke Herder, Hij 

schroomt niet om zijn leven te geven, om aldus zijn schapen van een wis verderf te redden. De 

hoge Herder wordt een vernederd Offerlam, het Lam van God dat – met een kernachtig woord 

uit het begin van het evangelie – de zonde der wereld wegneemt.1  

Jezus legt zijn leven af. En vervolgens neemt Hij het terug – de meest indrukwekkende 

legitimatie van de waarheid van zijn hoge pretentie. Hij neemt zijn leven terug om als verrezen 

Herder zijn schapen te doen delen in het eeuwige leven. 

 

Gemeente, waar zouden wij, die vanmorgen onze geliefde doden gedenken, zijn zonder de hoge 

pretentie én de zelfvernedering van onze Heer, die uitloopt op zijn verrijzenis? Hoe zouden wij 

weten van volkomen kwijtschelding van zonden en van leven door de dood heen, voor ons en 

onze geliefden, als Hij zijn woorden niet had waargemaakt? 

Hoor wat deze goddelijke Herder ons, in ons gemis, vanmorgen zegt: ‘Mijn schapen horen naar 

mijn stem, en Ik ken ze, en zij volgen Mij. En Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker 

niet verloren gaan in eeuwigheid, en niemand zal ze uit mijn hand roven.’  

Ja, de woorden die Jezus priemend sprak tot zijn opponenten, zijn voor wie Hem volgen tegelijk 

woorden van troost. Met onze medechristenen uit de eerste eeuwen in hun catacomben mogen 

ook wij geborgenheid vinden bij het beeld van de Herder, die het vermoeide lam op zijn sterke 

schouders legt en het veilig thuisbrengt. 

‘Ik ben de goéde Herder. Ik geef mijn schapen eeuwig leven. Niemand zal ze uit mijn hand 

roven.’ 

 

Amen. 

 

 
1 Joh. 1:29. 


