DE GOEDE HERDER
hjms
In het Evangelie van de apostel Johannes (hoofdstuk 10) kunnen we lezen over een
gelijkenis die Jezus eens vertelde aan de menigte mensen die Hem volgden, namelijk de
gelijkenis van de goede Herder. Wat kunnen wij van deze gelijkenis leren?
We moeten dan iets van de situatie in het land Israël in die dagen weten. Israël werd ál die
voorgaande eeuwen door haar godsdienstige leiders bestuurd. En zelfs hun koningen
raadpleegden veelvuldig de profeten. Maar nu was er reeds zo’n vierhonderd lange jaren
sprake van een volledige geestelijke stilstand. Er werd geen enkele profeet meer geboren,
die het Woord van God sprak. Er werden natuurlijk nog wel offeranden in de tempel
gebracht, maar toch leek alles dood te zijn. Het land was eerst veroverd geweest door de
Grieken en nu heersten de Romeinen in het land.
En rechtschapen en eenvoudige mensen in het land voelden haarscherp aan, dat er geen
waarachtig geestelijk leven was. Dit in tegenstelling tot hun dikdoenerige geestelijke leiders.
Ook de eenvoudige mensen waren goed onderlegd in de wetten en de geschriften van God.
Er waren immers zelfs in de kleine dorpjes synagogen waar de mensen onderwijs ontvingen
over het Woord van God.
Maar nú leek het alsof er licht gloorde aan de horizon. Er was een man in het land gekomen,
Jezus van Nazareth, die geweldige dingen deed. Hij genas mensen van allerlei kwalen en
sprak het Woord van God. Maar Hij deed dat op een heel andere manier dan hun
schriftgeleerden en ouderlingen. Het leek wel of al zijn woorden met liefde waren vervuld. Hij
moest toch zeker een nieuwe profeet zijn. Van deze man wilden zij wel eens wat meer
horen. Zij wilden wel eens precies weten wat Hij te zeggen had. En veel mensen waren zo
geboeid door Zijn woorden dat zij Hem begonnen te volgen.
En toen opeens sprak Hij: “Ik ben de goede Herder.” Wat een verbazing moet er in de
harten van de mensen zijn geweest. Zij wisten precies wat Hij bedoelde. Want had God niet
eens door de profeet Ezechiël verkondigd in Ezech. 34:23 dat Hij een goede Herder,
namelijk Zijn knecht David, over het volk zou stellen die hen wel op een correcte manier zou
leiden en te eten zou geven? Een herder die hen niet geestelijk zou verwaarlozen en zou
uitbuiten zoals hun geestelijke leiders vaak wél deden. Deze knecht David zou een
afstammeling van de goede en grote koning David zijn, die honderen jaren geleden over
Israël had geheerst.
En nu vertelde deze man, deze profeet Jezus, dat Hij die goede Herder was. En zij
herinnerden zich dat God door de profeet Ezechiël had gezegd, dat deze Herder wél de
schapen zou weiden. Hij zou de kudde voorgaan en hen naar de mooiste plekjes met groen
gras brengen en Hij zou heerlijke bronnen met fris water weten te vinden. Hij zou hen veilig
in hun stal brengen. Deze Herder zou wél de verloren schaapjes opzoeken en terugbrengen.
Hij zou niet boos op hen zijn, maar net zolang zoeken tot Hij hen gevonden had, totdat de
gehele kudde compleet zou zijn. Al zou Hij diep in de nacht moeten zoeken of kilometers
door de bergen moeten sjouwen. Het verloren schaapje zou Hij zelfs op zijn schouders
terugdragen. En dan zou Hij de gebroken pootjes verbinden en de zieke schapen genezen.
Dát had Ezechiël gezegd. En nu stond daar die wonderlijke man, Die de blinden en doven,
kreupelen en lammen genas, de demonen uitwierp en hen het Woord van God uitlegde,
waardoor er zo’n wonderlijke, diepe vrede in hun hart kwam.
Wat vertelde Jezus de schare? “Ik ben een herder der schapen. De schapen horen Mijn
stem. Ik roep de schapen bij hun naam en Ik leidt ze uit. Ik ga voor hen uit en de schapen
volgen Mij omdat zij Mijn stem kennen.”
Geliefde broeder of zuster, zo is onze Jezus. Hij is God. Hij kent ons persoonlijk. Hij kent
onze naam. Hij weet precies wie wij zijn. Hij weet wat wij nodig hebben of wat wij mankeren.
Hij kent de diepste verlangens van onze ziel. En daarom kan Hij ons ook precies de juiste

medicijnen geven voor de genezing van onze zieke geest of lichaam. Hij wil u genezen, Hij
wil u alles vergeven wat u verkeerd heeft gedaan. En het schaap dat Hem heeft leren
kennen, dat zal Hem volgen. Dat schaap herkent Zijn lieflijke stem.
Jezus zei tegen de mensen: “Ik ben de Deur der schapen. Als iemand door Mij ingaat, die zal
behouden worden en weide vinden. Dieven en moordenaars komen om te stelen, te slachten
en te verderven. Maar Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben.”
Jezus kwam op aarde om de mensen eeuwig leven te schenken, maar ook een overvloedig
leven hier op aarde. En Hij zegt dat de mens die door Hem ingaat, behouden zal worden. Hij
bedoelt hiermee, dat degene die gelooft in Jezus, de Zoon van God, niet verloren zal gaan.
“Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Ik ken Mijn
schapen en de schapen kennen Mij. Zoals God de Vader Mij kent, alzo ken Ik ook den
Vader; en Ik stel Mijn leven voor de schapen.”
Met deze woorden maakte Jezus aan al de mensen die Hem volgden duidelijk, dat Hij bereid
zou zijn om Zijn leven voor hen te geven om hen te behouden. Zoals de grote koning David,
toen hij nog een jong herdertje was tegen een leeuw en tegen een beer vocht om zijn
schapen te beschermen, zo zou Jezus dat ook voor hen doen. Hij wilde Zijn schapen niet uit
het oog verliezen, maar hen juist beschermen tegen alle gevaren.
Binnen afzienbare tijd zou Jezus voor hen aan het kruis sterven. Maar Hij had geen schuld
aan welke zonde dan ook. Neen, de Zoon van God kwam naar de aarde om de zonden en
de ziekten van alle mensen op zich te nemen, de schuld en de straf voor hen te dragen en
voor hen te sterven. De bijbel zegt dat het loon van de zonde de dood is. Daarom moest
Jezus komen, want alle mensen hebben gezondigd en verdienen daarom de doodstraf. Maar
Jezus nam die straf op zich, zodat wij niet zouden hoeven te sterven en een eeuwige dood
zouden moeten ondergaan. Wat moeten wij daarom doen?
Geloven in Hem, in Zijn offer voor u. Neem Hem aan, accepteer Hem als Redder en Koning
van uw leven. Als uw goede Herder. Ieder mens die in Hem gelooft en al zijn zonden en
fouten aan Jezus belijdt, mag vergeving ontvangen en voor eeuwig vrij zijn. Die mag eeuwig
leven genieten. Want zijn straf werd reeds door Jezus gedragen. Is God niet goed. U mag
vrij zijn, voor altijd geen last meer op uw schouders hoeven te dragen. Voor altijd vrij.
Gelooft toch in Hem, belijdt Hem uw schuld. Dan zal Jezus uw hart met een grote vreugde
vullen en bent u waarachtig vrij. Amen.

