
 

 

 
Lezingen:  Ezechiël 34:1-10    Predikant: ds Rob van Essen 

  Johannes 10:11-16  

 

Ik ben de goede/ware herder - Johannes 10:11 

 

Jezus’ woorden over de goede herder volgen op de genezing van de 

blindgeborene. Hij werd door de Joodse leiders uit de synagoge geworpen, maar 

Jezus zoekt hem op als een verloren schaap van het huis Israëls. Jezus is de 

goede herder - maar met zijn woorden en daden ontmaskert hij het herderschap 

dat slechts op eigen eer en gewin uit is. Daarmee sluit de evangelist heel nauw 

aan bij de woorden van in het boek Ezechiël (hfdst. 34), want ook daar gaat het 

om de vraag naar de kwaliteit van het herderschap. 

Jezus is de goede herder, want Hij zet zijn leven in voor zijn schapen. We horen 

dat Jezus tot twee maal toe zeggen in het gelezen Schriftgedeelte. ‘Goed’ zou je 

hier kunnen zien als weergave van het Hebreeuwse ‘tof’. De herder bij uitstek is 

David, de man naar Gods hart. Hij neemt het op tegen beer en leeuw. Met zijn 

slinger gaat hij het gevecht tegen Goliath aan.  

Daarin is hij werkelijk ‘beeld van God’, want God wordt in het Oude Testament 

de ‘Herder’ van zijn volk genoemd. In Jesaja 40 horen we in prachtige beelden 

hoe de Heer Zijn schapen uit de ballingschap thuis brengt. ‘Hij zal als een herder 

zijn kudde weiden, in zijn arm de lammeren vergaderen en ze in zijn schoot 

dragen; de zogenden zal hij zachtkens leiden’.  

Het beeld van God als herder vinden we niet in het Nieuwe Testament. In Jezus 

Christus, God met ons (Immanuel), zag de christelijke gemeente het herderschap 

van God geopenbaard.  

Jezus is bewogen over de schare, die is als schapen zonder herder.  

 

Als Israël in Egypte onder slavernij zucht, zoekt God een herder (Mozes) om het 

volk naar het beloofde land te leiden. Zonder herders staat God met lege handen! 

De herders van Ezechiël 34 wordt verweten dat ze geen hart hebben voor de 

kudde. Zonder herderschap geen jubilate: geen lied van bevrijding. 

Om te weten wat een goede herder is moeten we terug naar de schepping. Daar 

horen we voor het eerst hoe ‘tof’ alles is wat God gemaakt heeft. “Goed” niet in 

de zin van perfect, maar aan Gods bedoeling beantwoordend. Goed is datgene 

waarin Gods bedoeling herkend kan worden. Want God is GOED: iedere gave 

die goed is, daalt van boven, van de Vader der lichten, zegt Jacobus.  

 

IK BEN... de goede herder. 

Het is één van de ‘ik ben’ woorden uit het Johannes-evangelie. Woorden die ons 

bepalen bij de Godsnaam “IK BEN ER VOOR JOU”. De NAAM die Mozes 

geopenbaard werd toen hij als herder naar de verdrukte kudde werd gestuurd.  



De goede herder is Jezus: wat slechte herders zijn weten de mensen wel. Ze 

handhaven zich ten koste van alles. Ze zijn als ingehuurde herders, de kudde 

gaat hen niet ter harte.  

De ‘goedheid’ van deze herder is geen zachtheid of geitenwollensokken gedoe. 

‘Ik wens te zijn als Jezus, zo needrig en zo goed’, zong ik lang geleden. De 

zoete prentjes van Jezus - maar dat is niet de mens naar Gods bedoelingen.  

Jezus is de Davidszoon, die de strijd aanbind tegen de duivel ‘die rondgaat als 

een briesende leeuw’. Hij geneest de zieken, opdat mensen worden zoals ze 

bedoeld waren. Hij weerstaat de vromen in het aangezicht, die de mens in hun 

schuld vastliegen. En als hij de wolf hoort aankomen, gaat hij niet op de vlucht, 

want de goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen.  

Deze herder is geen kitsch, geen namaak-herder. Hij valt niet door de mand en 

stelt niet teleur. Tot het einde heeft Hij de zijnen lief. Net als Zijn Vader is Hij: 

enig, uniek! Onverdeeld in Zijn liefde voor ons. 

 

Hij is goed, want Hij kent zijn schapen. Ons diepste verlangen kent Hij. Hij staat 

niet in een zakelijke relatie tot zijn schapen: voor Hem zijn we geen ‘product’. 

Nee, ‘Ik heb u vrienden genoemd’. In Hem ontdekken we dat God ons Zijn 

vriendschap biedt.  

Voor Hem hebben we een NAAM, zijn we geen nummer. De Antichrist, die 

geeft de mensen een nummer. Een getal waar zonder ze niet kunnen kopen of 

verkopen. Nummeren, tellen, balans opmaken: zo gaan de pseudo herders met 

hun schapen om. Ze spreken over een ‘tsunami van vluchtelingen’, appen vol 

branie ‘weer een Turk minder’ als een 16-jarige vermoord wordt. Maar het 

LAM, dat ons zal weiden, zoals in Openbaring staat, geeft ons een nieuwe naam. 

Kent ons bij name.  

De liefde geeft een nieuwe naam. Dat drukt intimiteit uit. We mogen leven in 

het licht van de liefde: het lam is haar licht. In deze herder krijgt de profetie 

glans: Ik zal zelf naar Mijn schapen omzien! 

 

Zonder deze Herder waren wij, was de wereld verloren. Want Hem gaan alle 

schapen ter harte, ook zij ‘die niet van deze stal zijn’. Ze worden niet 

gedwongen, ze hebben een stem gehoord! Vorige week hoorden we hoe Jezus 

zijn herderschap delegeert aan Petrus: Hoed mijn schapen, weid mijn lammeren.  

Zijn aanwezigheid onder ons stelt kritische vragen aan ons herderschap. Aan 

ieder leiderschap, in kerk, bedrijfsleven en politiek. Zijn jullie wel tof? Leven 

jullie in het licht? 

Wie door de goedheid van deze Herder in de ruimte is geplaatst, die kan niet 

anders dan Zijn stem gehoorzamen en Hem volgen. De Verrezene roept ons tot 

het goede leven, het leven waarin niemand nog de vraag stelt: Ben ik mijns 

broeders hoeder? 

Dankzij deze goede Herder  - die zijn leven inzet voor de schapen - kunnen we 

geloven in een goede God.  Jubilate: Op U staat onze hoop die onze herder zijt. 



 

 


