
Zondag 25 april 2021 in het Kruispunt 
(online-kerkdienst) 

 
 
 
 
lezing oude testament (lector)  Ezechiel 34, 1-10 

Ezechiel 34, 1-10 
1 De HEER richtte zich tot mij: 2 ‘Mensenkind, profeteer tegen de herders 

van Israël, profeteer en zeg tegen hen: “Dit zegt God, de HEER: Wee jullie, 

herders van Israël, want jullie hebben alleen jezelf geweid! Horen herders 

niet hun schapen te weiden? 3 Jullie eten wel van hun kaas, 
(34:3) kaas - Volgens de Septuaginta en de Vulgata. MT: ‘vet’. 

jullie gebruiken hun wol voor je kleren en jullie slachten de vette dieren, 

maar de schapen weiden, dat doen jullie niet. 4 Zwakke dieren hebben jullie 

niet laten aansterken, zieke dieren niet genezen, gewonde dieren niet 

verbonden, verjaagde dieren niet teruggehaald, verdwaalde dieren niet 

gezocht - jullie hebben de dieren hard en wreed behandeld. 5 Zonder herder 

raakten ze verstrooid, en werden ze door wilde dieren verslonden. Mijn 

schapen zijn verstrooid, 6 ze dwalen rond in de bergen en hoog in de 

heuvels; over heel het aardoppervlak raken ze verstrooid, en er is niemand 

die naar ze omziet, niemand die naar ze op zoek gaat. 

7 Daarom, herders, luister naar de woorden van de HEER: 8 Zo waar ik leef - 

spreekt God, de HEER -, mijn schapen hadden geen herder, ze werden 

weggeroofd en door de wilde dieren verslonden; en jullie, herders, keken 

niet naar mijn schapen om, jullie hebben alleen jezelf geweid maar niet 

mijn schapen! 9 Daarom, herders, luister naar de woorden van de HEER: 10 

Dit zegt God, de HEER: Ik zal de herders straffen en mijn schapen opeisen; 

zij zullen ze niet meer mogen weiden. Ook zullen ze niet langer zichzelf 

weiden: ik zal mijn schapen uit hun mond redden, ze zullen ze niet meer 

eten! 

 
orgel/zanggroep Liedboek 23c, 1.2.3.   Mijn God, mijn herder... 
 
 
lezing nieuwe testament (lector) Johannes 10, 11-16 
Johannes 10, 11-16 
11 Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de 

schapen. 12 Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de 

eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de 

vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt 

de schapen uiteen; 13 de man is een huurling en de schapen kunnen hem niets 

schelen. 14 Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen 

kennen mij, 15 zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn 

leven voor de schapen. 16 Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit 

deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn 

stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder. 

 
orgel/zanggroep Liedboek 23c, 4.5.    
 
 
uitleg en overweging 
 
 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 



---Wie is een góede herder?--- 

 

Op zoek naar een goede herder.  

Wie is een goede herder?  

 

Het was eind jaren 80 dat er voor de schaapskudde van Ede  

een nieuwe herder werd gezocht.  

Er verscheen een oproep in de kranten (ja...) en  

er kwam een lawine van sollicitaties.  

 

Er reageerden allerlei idealisten, gelukszoekers, natuurverbondenen, 

dierenknuffelaars.  

 

De selectie was streng en er bleef één persoon over  

die geschikt werd bevonden.  

Toen de eerste interviews met de nieuwe herder  

in de kranten verschenen was men wat teleurgesteld.  

Een doodgewoon nuchter mens,  

geen flitsend figuur, een beetje saai.  

 

Herder zijn is hard werk, met gevaren en tegenslagen om kunnen gaan, 

verantwoordelijk zijn.  

Helemaal niet romantisch onder een boom zitten  

en de zon zien ondergaan. 

 

Wie is een goede herder?  

 

In Duitsland heb je een Hirtenbarometer.  

 

Dat is een website waar je de herderskwaliteiten  

van je predikant of priester kunt beoordelen.  

 

www.hirtenbarometer.de 

 

Tegenwoordig kunnen we via internet  

over van alles ons oordeel geven:  

het hotel waar je hebt overnacht,  

het restaurant waar je hebt gegeten,  

ook de leraar op school of universiteit en  

de dokter die je behandelt in het ziekenhuis  

- dus waarom niet ook je dominee?  

 

Je wordt er als schaapje welkom geheten en uitgenodigd  

om jouw predikant of priester te beoordelen  

op categorieën als kerkdiensten, geloofwaardigheid, openbaarheid, 

omgaan met de jeugd enz.  

En je kunt kijken of anderen er ook zo over denken.  



 

Je kunt hem of haar virtueel applaus geven of zeggen wat er beter kan.  

 

Het wil nog niet zo vlotten met de rankings,  

er staan vooral personen op die  

nogal in het nieuws zijn.  

 

En tegenwoordig is de site al een tijdje uit de lucht vanwege onderhoud.  

 

 

---pretentie--- 

 

In NL is zoiets er bij mijn weten niet.  

 

Maar voordat ik me nu op heel dun ijs ga begeven  

wil ik zeggen dat je nogal vragen kunt hebben  

bij het gemak waarmee we de titel pastor (=herder)  

in het kerkelijk spraakgebruik aanvaard hebben  

als aanduiding voor de werkers in de kerk.  

 

Het is me een lief woord,  

opletten, kijken hoe het is met ieder  

- maar het lijkt me ook nogal pretentieus.  

 

Want bij de taken van de herder hoort ook de kudde bijeenhouden,  

zorgen dat een schaapje niets overkomt,  

gevaren van buiten afweren  

- en bevrijd worden van de taak als het te moeilijk wordt  

is geen optie.  

 

We zijn ons van de implicaties misschien niet zo bewust,  

maar je kan het er benauwd van krijgen  

als je er over doordenkt.  

 

Zeker wanneer dat alles dus ook naar tevredenheid  

van ieder individueel schaapje zou moeten gebeuren.  

Wie is een goede herder? 

 

 

---Jezus--- 

 

Daarom ga ik er maar gauw toe over om te zeggen  

dat er eigenlijk maar één Goede Herder is.  

 

Jezus noemt zichzelf de Goede Herder.  

 

Hij doet dat wel in het bewustzijn  



dat er ook herders zijn  

die die pretentie niet waarmaken.  

 

Herders die alleen ingehuurd zijn. 

 

Misschien heeft Jezus de tekst uit Ezechiël wel in gedachten gehad  

toen hij deze woorden uitsprak.  

 

En zeer zeker heeft hij nog in gedachten wat  

in het vorige hoofdstuk aan de orde was.  

 

De blindgeborene die door Jezus is genezen  

wordt door het religieus gezag lastig gevallen  

met vragen en uiteindelijk uit de synagoge gegooid.  

 

Dat zijn geen herders!  

 

Die nemen het niet op voor hun mensen,  

die laten ze in de steek.  

 

Wat is het verschil tussen herders die geen herder zijn en de goede herder? 

 

 

---Kennen--- 

 

Hier komt het woord kennen om de hoek kijken.  

De schapen kennen de Goede Herder en andersom.  

 

Kennen betekent in de Bijbel niet alleen dat je weet wie het is,  

maar dat er een liefdevolle betrokkenheid is,  

een vertrouwdheid en verbondenheid  

tussen schapen en herder. Bijna intiem.  

 

Jezus kent zijn mensen, en zijn mensen kennen hem.  

 

Wij zijn schapen die met de Goede Herder verbonden zijn.  

 

En wij volgen Jezus in zijn spreken en handelen  

niet omdat hij dat mag eisen,  

of omdat er een dwang van hem uitgaat,  

of omdat hij ons regeert.  

 

We volgen hem enkel en alleen omdat we hem kennen,  

hem vertrouwen, en weten:  

dit is goed voor mij. Zo wil ik leven. 

 

 



---Medelijden--- 

 

Laten we er ook aan denken dat van Jezus vaak wordt gezegd  

dat hij dat heel erg vindt,  

als hij de indruk heeft dat de mensen zijn  

als schapen zonder herder.  

 

Dat roept zijn medelijden op, dat vindt hij heel erg,  

als mensen leven met het besef dat er niemand is  

die op je let.  

 

Geen mens zou zo moeten leven.  

 

Dat betekent dat het een vurige wens van Jezus is  

dat wij kunnen leven als mensen die  

troost kunnen vinden,  

bescherming en oriëntatie.  

 

Hij zegt dat hij graag met ons vertrouwd wil zijn,  

dat hij ieder mens dat van harte gunt:  

gekend, beschermd te zijn.  

 

Ik denk dat dat de reden is dat wij psalm 23  

over de Goede Herder die ons kent en leidt,  

zo vaak lezen bij afscheid,  

als je iets of iemand verloren hebt.  

Te weten dat er op je wordt gelet, dat troost al enorm. 

 

Zo'n Goede Herder heb je nodig.  

 

Een herder die er voor zorgt dat ik  

in mijn sterke en gezonde momenten  

opgewekt kan zijn en  

in mijn zwakke momenten veilig mag zijn.  

 

Zo'n herder wil je graag. Iemand die je hoedt.  

Beschermengel zeggen veel mensen vandaag liever.  

 

En Jezus wil dat dus ook. 

Mensen als schapen zonder herder, 

niemand die op je let. 

Mensonwaardig is dat ! 

 

 

 

---zelf--- 

 



Wie is een goede herder?  

 

Ja, eigenlijk alleen maar Jezus.  

Hij gaat wel heel ver.  

Hij heeft zijn leven er voor over om  

een goede herder te zijn, zo horen we.  

 

Zo ver gaat niemand.  

 

Maar ondertussen is het wel goed om je af te vragen  

in hoe verre we dan wél op hem lijken.  

 

We zijn over de helft van de tijd tussen Pasen en Hemelvaart.  

We lopen, zeg maar, stage bij de Opgestane,  

straks neemt hij zijn plek in bij de Vader,  

en moeten wij zijn missie voortzetten.  

 

Wat zijn wij voor elkaar?  

Huurlingen die de benen nemen als het lastig wordt?  

Staan we in voor elkaar?  

Hoe ver gaan we?  

 

Beschermen we elkaar bij gevaar, als we dat kunnen?  

Maken we elkaars bestaan veilig? H 

oe brengen we het er vanaf als herders? 

 

Slechte herders aanwijzen is makkelijk:  

coronaminister, het kabinet,  

de omgang met de cijfers,  

de omgang met de waarheid,  

de besloten cultuur in het Catshuis,  

het regelwerk vanuit achterkamertjes.  

 

Maar we zijn niet geroepen om slechte herders aan te wijzen,  

wel om goede herders voor elkaar te zijn.  

 

Dat we nu, waar we fysiek op afstand moeten blijven,  

niet ook innerlijk op afstand blijven,  

maar belangstelling hebben voor het lot van elkaar. 

 

EN zo dan toch goede herders voor elkaar zijn. 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 
 
 
 



stilte 
 
orgel/zanggroep Liedboek 653, 1.6.7.   U kennen, uit en tot u... 
 


