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JEZUS, EEN GOÉDE HERDER
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Geliefde broeders en zusters, onze Heiland Jezus Christus houdt zó veel van ons. Hij ziet
onze noden en behoeften. Zijn hart klopt voor ons. Hij wil ons helpen, ons verlossen, ons
voorzien. Het is zo ontroerend, dat Hij de schare die Hem volgde als een verstrooide kudde
schapen zag, die geen herder hebben. Matth. 9:36 – “En Hij, de scharen ziende, werd
innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, gelijk
schapen, die geen herder hebben.” Het is zo ontroerend, dat Hij die goede Herder wil zijn.
Een goede Herder, Die bereid is Zijn leven voor de schapen te geven. Joh. 10:11 – “Ik ben
de goede Herder; de goede Herder stelt Zijn leven voor de schapen.” Een goede Herder leidt
de kudde, voedt en drenkt de schapen, verzorgt hun wonden en zoekt de verdwaalden en
verlorenen op.
In Matth. 26, in omstandigheden waarin de overpriesters, schriftgeleerden en ouderlingen te
zamen beraadslaagden, hoe zij Jezus met list zouden vangen en doden, zien we Jezus desalniettemin Zich onverstoorbaar bekommeren om de armzaligen in nood. Jezus was in
Bethanië gekomen, dat letterlijk “Huis van armoede” betekent, in het huis van Simon de
melaatse. En gelooft u mij, in die tijd waren melaatsen letterlijk verworpenen. Niemand wilde
met hen te maken hebben, bang om óók als onrein te worden beschouwd. Matth. 26:6-12 –
“Als nu Jezus te Bethanië was, ten huize van Simon, den melaatse, Kwam tot Hem een
vrouw, hebbende een albasten fles met zeer kostelijke zalf, en goot ze uit op Zijn hoofd, daar
Hij aan tafel zat. En Zijn discipelen, dat ziende, namen het zeer kwalijk, zeggende: Waartoe
dit verlies? Want deze zalf had kunnen duur verkocht, en de penningen den armen gegeven
worden. Maar Jezus, zulks verstaande, zeide tot hen: Waarom doet gij deze vrouw moeite
aan? want zij heeft een goed werk aan Mij gewrocht. Want de armen hebt gij altijd met u,
maar Mij hebt gij niet altijd. Want als zij deze zalf op Mijn lichaam gegoten heeft, zo heeft zij
het gedaan tot een voorbereiding van Mijn begrafenis.”
We begrijpen dus dat Jezus Zich daadwerkelijk bemoeide met mensen in nood. Maar dat
niet allen Zijn missie begrepen. Op één vrouw na in de context van dit verhaal! Uit een ander
evangelie kunnen we afleiden dat zij een zondares was. Jezus had al haar zonden vergeven
en nu stroomde haar hart over van liefde en dankbaarheid vanwege de onvoorstelbare
genade, die haar ten deel was geworden. En zij wist als enige, dat Jezus voor haar zonden
Zijn leven, Zijn Bloed zou geven. Jezus redde haar ziel. Hij redde een waardevol schaap van
die kudde van verstrooide, verloren schapen.
Maar zoals gezegd, begrepen niet allen Zijn verlossingswerk. Wat mij hier ook zo aanspreekt
is hoe Jezus de verrader Judas benaderde. Judas was één van Zijn discipelen en beheerde
de kas. Maar hij stal uit de kas. Toch rekende Jezus hem tot de groep discipelen, die Hij Zijn
vrienden noemde. Joh. 15:15 – “Ik heet u niet meer dienstknechten; want de dienstknecht
weet niet, wat zijn heer doet; maar Ik heb u vrienden genoemd; want al wat Ik van Mijn
Vader gehoord heb, dat heb Ik u bekend gemaakt.”
Vervolgens is het onbegrijpelijk genade- en liefdevol dat Jezus verrader Judas aanspreekt
met vriend, als deze in gezelschap van een bende gewapenden verschijnt in de Hof van
Gethsémané om Hem te arresteren. Matth. 26:47-50 – “En als Hij nog sprak, ziet, Judas, een
van de twaalven, kwam, en met hem een grote schare, met zwaarden en stokken, gezonden
van de overpriesters en ouderlingen des volks. En die Hem verried, had hun een teken
gegeven, zeggende: Dien ik zal kussen, Dezelve is het, grijpt Hem. En terstond komende tot
Jezus, zeide hij: Wees gegroet, Rabbi! en hij kuste Hem. Maar Jezus zeide tot hem: Vriend!
waartoe zijt gij hier! Toen kwamen zij toe, en sloegen de handen aan Jezus en grepen Hem.”
Geen enkel verwijt van Jezus: “Hoe kun je dit nu doen tegen Mij, Die jou toch zo gezegend
heeft.” Maar enkel: “Vriend, waarom ben je hier?”
Daarom ben ik ervan overtuigd, dat Judas door Jezus voor eeuwig zou zijn gered indien hij
Jezus om vergeving van zijn verschrikkelijke misdaad had gevraagd en Hem als zijn Redder
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had aangenomen. In plaats daarvan verhing hij zichzelf, nadat hij tot berouw was gekomen.
Let wel, berouw hebben over je zonde is iets anders dan tot schuldbesef komen en je
bekeren. Bekering betekent, dat je je voortaan naar God toekeert. Dit deed Judas niet, terwijl
hij beter had kunnen weten na Jezus enkele jaren te hebben gevolgd. Lees Matth. 27:1-5.
Geliefde broeders en zusters, geen zonde is te groot voor vergeving. Jezus kwam op aarde
om de rampzaligen en de behoeftigen te redden. Ja, Hij kwam om ieder te redden. En Zijn
hart vloeit over van liefde en genade.
Moge Hij u en mij deze week overvloedig zegenen. Amen.

