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Lieve mensen, 
gemeente van Christus Jezus, de Opgestane, 
 
Tussen Pasen en Pinksteren leven we. Het voorjaar is doorgebroken, 
vogels fluiten, de bomen bloeien. Mooi, dat leven na Pasen. Ramen en 
deuren moeten open, zoals het graf is geopend. Maar het leesrooster 
brengt ons vandaag terug naar de winter. Naar de kou en kilte van de tijd 
voor Pasen, naar de dreiging en de spanningen tussen Jezus en de judese 
omstanders en leiders. Johannes meldt ons dat het gebeuren waar hij 
over spreekt zich afspeelt rond de tijd van het feest van de Tempelwijding. 
Dat is het Chanoeka-feest. Het viert de inwijding van de tempel in de 2e 
eeuw voor de jaartelling, na een opstand o.l.v. Judas de Makkabeeër. De 
tempel was ontwijd door de Syrische overheerser Antiochus Epifanes. De 
mensen vragen aan Jezus of hij de messias is. Waarom zouden ze nog het 
feest van de Tempelwijding vieren als de messias al onder hen is? Hoe 
lang houdt u ons nog in het onzekere? vragen ze hem. Jezus geeft er geen 
rechtstreeks antwoord op. Ze hadden aan zijn daden kunnen zien wie hij 
was. “U wilt het niet geloven want u hoort niet bij mijn schapen”, krijgen 
ze als antwoord. En hij zegt ook: “Mijn schapen luisteren naar mijn stem, 
ik ken ze en zij volgen mij. Niemand zal ze uit mijn hand roven.”  
De lezing uit Numeri geeft richting aan de betekenis van deze woorden. 
Het zet ons op het spoor van de vraag wie de leiding heeft over het volk. 
Mozes heeft het volk 40 jaar door de woestijn geleid. Aan de rand van het 
beloofde land moet Mozes van de HEER een opvolger aanwijzen. Er moet 
iemand zijn die het volk kan leiden, zodat “het volk van de HEER niet 
wordt als een kudde schapen zonder herder.” Jozua moet het zijn. 
Jehoshua- De HEER redt. Hij zal in het bijzijn van heel volk door priester 
Eleazer de handen worden opgelegd, en de glans van Mozes zal overgaan 
op Jozua, zodat het volk naar hem zal 'horen'. Ze zullen voortaan zíjn stem 
verstaan. Hij zal hun herder zijn. 
En nu is er weer een Jehoshua – Jezus, de HEER redt. Er zijn mensen die 
zijn stem verstaan. Hij zal hen leiden, als een herder.  
 
Het gesprek van Jezus met de omstanders staat in Johannes 10 . In dat 
hele hoofdstuk komen we uitspraken tegen van Jezus over schapen en 
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herders. En ook een 'Ik ben'-uitspraak. Ik ben de Goede Herder. Het is een 
van de meest provocerende uitspraken van Jezus. Herders treffen we al 
bijna op de eerste bladzijde van de Bijbel aan. Abel was een herder, de 
aartsvaders waren het, Mozes; als er een koning gezocht wordt, wordt ook 
die gevonden tussen de herders: Saul, op zoek naar de ezelinnen van zijn 
vader; en later David, bij de kudde schapen van zijn vader.  
Aan een herder wordt het leven van al de zijnen toevertrouwd. En zo is de 
herder het ware beeld van de mens, de mens die is aangesteld om al het 
geschapene te beheren en te behoeden.  
De herdersjongen David wordt een soort prototype van een koning die als 
een herder die zijn schapen weidt. Na hem worden slechte koningen 
vergeleken met slechte herders. Zoals Achab, hij is een herder die zijn 
schapen in de steek laat -zo staat geschreven. 
De herder wordt ook beeld voor de God van Israël zelf. De HEER is mijn 
herder – het ontbreekt mij aan niets. Juist dat beeld van de herder wordt 
de norm voor goed leiderschap. 
Wie zichzelf de 'goede' herder noemt, stelt zich aan God gelijk. Jezus doet 
dus een provocerende uitspraak door zich aan God gelijk te stellen. Goed, 
niet in de zin van een 'goeierd', of zachtaardig. Maar goed in de zin van 
waarachtig. De herder zoals een herder bedoeld is.  
 
In onze tijd is een herder vooral een verschijnsel dat we kennen van de 
zomervakantie. Leuk, op de Veluwe, kijken naar de herder en de schapen. 
Met natuurlijk een herdershond die overal achteraan rent. Ik was twee 
weken geleden op Kreta en daar had ik af en toe schapen voor me op de 
weg. 
De herder zit niet in ons dagelijks leven. Een figuur uit een andere wereld.  
En schapen zitten dus ook niet in ons dagelijks leven. Ik denk dat het 
beeld van de schapen en de herder dan ook lang niet iedereen 
aanspreekt. Is iets van een andere wereld, een andere tijd. En schapen 
zijn kuddedieren. En mensen zijn net zo goed kuddedieren, al willen we 
het liever niet zijn. We maken eigen keuzes -of denken dat we eigen 
keuzes maken. We leven immers in een geïndividualiseerde samenleving. 
Het individu staat voorop. Een volgzaam schaap, of erger nog, een mak 
schaap, dat willen we niet zijn. In onze informatiemaatschappij kunnen 
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we alles wat we willen weten zelf wel vinden. Dat hoeft niemand ons te 
vertellen. Wie bij de dokter komt heeft zelf al op internet opgezocht wat 
de diagnose zou kunnen zijn. We zijn geen makke schapen en laten ons 
niet zomaar een kant opduwen. 
Toch is daarmee leiderschap als thema niet uit beeld.  
Er wordt heel wat gezegd en geschreven over leiders. Er is volgens 
sommige sociologen al enige tijd sprake van een leiderschapscrisis. We 
zijn geneigd leiders te wantrouwen. We wantrouwen wat ze te zeggen 
hebben, we nemen niet alles zo maar aan, we laten ons niet zomaar iets 
opleggen. 
Tegenover Jezus was het niet anders. Bent u de messias? Houd ons niet in 
onzekerheid! Geef ons duidelijkheid. Wie bent u? Spreek klare taal!  
Ook richting Jezus is er veel wantrouwen – veel gebrek aan geloof. 
 
Ondanks het wantrouwen is er tegelijkertijd wel een behoefte aan leiding. 
Wie vertelt ons in deze tijd welke kant we op moeten? Waar moet het 
heen met de wereld? Welke kant moeten we op met Europa? 
Het lastige in deze tijd is dat er zoveel leiders zijn. Er zijn zoveel stemmen 
die roepen en dringen om gehoord te worden. Jezus zegt: 'de schapen 
luisteren naar mijn stem, ik ken ze en ze volgen mij'. Maar ja, dan moet je 
die stem wel kunnen horen. Hoe zouden wij in de veelheid van stemmen 
juist die ene juiste stem kunnen verstaan?  
Er zijn voortdurend stemmen die roepen om voorrang, van wat je 
allemaal moet in het leven, van wat je moet doen, wat je meegemaakt 
moet hebben, waar je vóór moet zijn, waar je tégen moet zijn, wat je 
moet kopen, eten, aantrekken, kortom: van wat en wie je moet zijn. Het 
verbaast mij dan ook niet dat stilte-retraites in kloosters zo populair zijn. 
Steeds meer mensen zoeken de stilte op om rust te vinden. Om de 
stemmen die zeggen wat je allemaal 'moet' in het leven tot zwijgen te 
brengen. Om zo ruimte te maken. En om in de ruimte juist die ene te stem 
te horen. 
 
Ook al is de beeldspraak van herder en schapen ons niet uit het leven 
gegrepen, ik zou die toch ook niet zomaar aan de kant willen schuiven. En 
daarvoor moeten we goed lezen wat er in Numeri staat, over de opvolger 



4 

van Mozes. Het moet iemand zijn -zo staat er- die het volk kan leiden en 
de troepen kan aanvoeren. Letterlijk staat er: die het volk naar buiten kan 
leiden en naar binnen zal brengen.  
Iemand die hen in het land kan brengen dat beloofd is en die weet hoe er 
daar een nieuwe samenleving kan groeien.  
Dat klinkt voor mij niet als een leider die de mensen iets oplegt, of en 
bepaalde richting op duwt. Er zit ook ruimte in.  
Is dat niet juist wat die goede herder ook beoogt? Dat mensen ruimte 
hebben om in vrijheid te leven? Dat ze niet rond dolen, nu eens die stem 
volgend, dan weer die stem, maar dat ze door te luisteren naar die ene 
stem horen wat nodig is om te horen.  
De goede herder, de herder die herder is zoals een herder bedoeld is, wil 
mensen naar buiten brengen en hij wil ze naar binnen brengen; hij wil ze 
leiden naar grazige weiden, en hij wil ze thuis brengen. In alle vrijheid. 
Mijn schapen luisteren naar mijn stem – zegt Jezus. 
Het is de stem die je roept en je daarmee helpt om bij je bestemming te 
komen. Je bestemming als mens. 
Niemand zal de schapen uit mijn hand roven, zegt Jezus. En niemand zal 
hen uit de hand van mijn Vader roven. De Vader en ik zijn één.  
De herder die herder is zoals een herder bedoeld is wil ook dat de 
schapen zijn zoals ze bedoeld zijn. Dat mensen kortom waarlijk mens-zijn. 
Dat je kunt zijn wie je bent, dat je wordt wie je al was. Dat is de stem van 
de herder die tot ons spreekt. Die wil dat wij onze bestemming vinden, of 
om het met woorden van Johannes te zeggen: dat wij een thuis vinden in 
het huis van de Vader. Want Jezus en de Vader zijn één. Ons leven is in zijn 
hand - niemand kan het daar uit weg roven. 
Dat is de stem die tot ons spreekt in deze Paastijd. Dat wij die stem mogen 
horen, en ten volle zullen leven. Amen. 
 
 
 
Zondag 8 mei 2022 
ds B.E. de Groot 
Numeri 27: 12-23 en Johannes 10: 22-30 


