
Fonteinkerk, 3 december 2017 
Lezingen: Jesaja 40:1-11 en Johannes 10:1-11 
 
Het is een van de meest geliefde, meest dierbare teksten uit de Bijbel: “Troost, troost mijn 
volk,” zegt jullie God, “spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend dat haar slavendienst 
voorbij is, dat haar schuld is voldaan…” Deze woorden zijn gericht tot het volk dat diep in de 
ellende zit. “Ellende” betekent oorspronkelijk: “Uit-landig, verjaagd uit je land, van huis en 
haard verdreven.” Israël zit gevangen in een vreemd land, in Babylonië; ze leven daar al jaren 
in ballingschap. En dan opeens is daar de boodschap dat ze weer naar huis zullen gaan, terug 
mogen keren naar Jeruzalem. God zelf zal hen weer thuisbrengen: “Baan voor de Heer een 
weg door de woestijn.”  
 
“Troost” is een oud, mooi woord. Het woord is verwant aan het Engelse “trust” (denk aan: “In 
God we trust”) dat “vertrouwen” betekent. Troost is dus méér dan een warm woord of  een 
arm om je schouder. Troosten is in wezen: een nieuw vertrouwen geven. Getroost worden 
betekent: dat je weer durft investeren in een nieuwe toekomst. Het is dus begrijpelijk dat de 
nieuwe toekomst de kern vormt van Jesaja’s boodschap. 
 
Na de oproep om het volk te troosten, volgt een soort dialoog met verschillende stemmen. Er 
is een stem die roept dat er ruim baan gemaakt moet worden: er moet een weg komen, dwars 
door de onbegaanbare woestijn. Maar een andere stem zegt: “Wat zou ik roepen? Wat heeft 
het allemaal voor zin? De mens is als gras, als een bloem die even bloeit en dan snel verwelkt. 
En zo is het ook met dit volk.” Weer een andere stem legt zich niet bij dit pessimisme neer: 
“Het is waar dat het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van God houdt altijd 
stand!” En vanwege dit betrouwbare woord van God mag er vreugde zijn, mag de vreugde-
bode zijn stem verheffen. Want de geschiedenis gaat veranderen, omdat God het zegt. 
Tenslotte wijst Jesaja op het diepste motief van God: Hij blijft zich het lot van Israël aantrek-
ken, Hij laat zijn volk niet in de steek, “als een herder weidt Hij zijn kudde…” 
 
Het beeld van de herder was in Israël vertrouwd. Abel was een herder, en de aartsvaders 
Abraham, Izaäk en Jakob waren dat ook. David, de geliefde koning, was zijn loopbaan als 
herder begonnen. Het werd ook een maatstaf voor hoe een goede koning moest regeren: niet 
als een tyran, niet als een uitbuiter, niet als een ijdeltuit die met zijn rijkdom te koop liep, 
maar als een zorgzame herder, met oog voor de zwakkeren en de armen. Dat beeld past Jesaja 
ook op God toe: uiteindelijk is God de goede Herder met hart voor zijn schapen. 
 
Eeuwen later past Jezus dit beeld van de herder toe op zichzelf. Verderop in dit tiende hoofd-
stuk van het Johannesevangelie kunnen we lezen hoe Jezus een heftige discussie voert met 
Joodse geestelijke leiders, in een zuilengang van de tempel. Er wordt gevraagd: “Bent U nou 
de Messias, of bent U het niet?” Jezus geeft als antwoord: “Kijk maar naar wat Ik dóé!” Hij 
verwijst naar zijn daden, naar de manier waarop Hij met mensen omgaat: als een herder. En 
zo noemt Hij zichzelf ook, in het begin van dit hoofdstuk: een herder, de goede Herder. We 
horen Hem het beeld schetsen van ‘n schaapskooi met een deur, een herder en schapen. In het 
Grieks wordt die schaapskooi “aula” genoemd. Dat kan “stal” betekenen, maar het woord kan 
ook op de voorhof van de tempel slaan. Vermoedelijk spreekt Jezus dus over de tempel, over 
de plaats waar God tussen de mensen woont, de plek waar God als een herder zijn schapen 
weidt. Eén van de poorten bij de tempel heette trouwens de “schaapspoort”. Denkt Jezus aan 
die poort, als Hij zichzelf de “deur voor de schapen” noemt? Hij gaat nog een stap verder en 
noemt zichzèlf de “goede herder”. Hij gaat met mensen om zoals God dat altijd al gedaan 



heeft: liefdevol, zorgzaam en trouw. Hij heeft zelfs zijn leven voor hen over. “Geloof dan ten-
minste wat Ik dóé!” 
 
 “Ik ben de goede herder”; deze uitspraak is één van de zeven “Ik ben”-woorden uit het 
Johannesevangelie. “Ik ben het brood des levens” en “Ik ben de ware wijnstok” zijn twee 
andere woorden uit deze reeks, die we altijd bij het delen van brood en wijn in gedachten 
mogen houden. Met deze “Ik ben”-woorden vertelt Jezus wie Hij ten diepste is. Ze verwijzen 
naar de Naam waarmee God zich bekendmaakt aan Mozes, in het verhaal van de brandende 
braamstruik: “Ik ben die Ik ben.” Sommigen hebben deze Naam uitgelegd als een herderlijke 
verklaring: “Ik ben met jullie, Ik zal er voor jullie zijn, altijd en overal.” God maakte deze 
Naam wáár in de wijze waarop Hij in de woestijn voor zijn volk uittrok, in zijn trouw aan 
Israël door alles heen. In de woorden en daden van Jezus komt deze liefdevolle zorg voor 
mensen opnieuw tot uiting. Gods trouw wordt zichtbaar in Jezus. Daarom stelt Jezus zich 
voor met de Naam van God: “Ik ben”. Hij verlost mensen van hun verleden, geneest zieken, 
spreekt mensen zonder eigenwaarde aan op hun kracht, zet verloren mensen weer op het spoor 
van hun bestemming. Bij Hem gaan de mensen boven alles; Hij heeft zelfs zijn leven voor hen 
over. “Geloof dan tenminste wat Ik dóé!” 
 
Enkele jaren geleden verscheen het boek “Geloven in een God die niet bestaat” van de 
Middelburgse predikant Klaas Hendrikse. In dat boek stelt Hendrikse de Naam van God (“Ik 
ben”) heel centraal. Hij geeft er de vertaling aan: “Ga maar, dan ga Ik met jullie mee.” Deze 
Naam zit volgens Hendrikse niet vast aan een goddelijk wezen dat zich aan mensen bekend-
maakt (want zo’n God bestaat niet, volgens hem), maar aan een fundamentele menselijke 
ervaring. Als je blijft zitten waar je zit, verandert en gebeurt er niets. Maar als je wegtrekt, in 
beweging komt, stappen zet, zal blijken dat er altijd “iets” met je meetrekt. Deze beweging, 
deze dynamiek in ons leven noemt Hendrikse: “God.” Hij vindt daarom dat God niet bestaat, 
maar “gebeurt”. Persoonlijk zie ik helemaal niets in de theologie van dit boek, maar ik vind 
het wel mooi dat in deze gedachtegang het vertrouwen centraal staat. Dat blijkt bijvoorbeeld 
uit de volgende zin uit het boek: “Dat is misschien juist het kenmerkende van een gelovige: 
dat al het ongerijmde en soms angstige dat hij om zich heen ziet, niet wegneemt dat hij “ja” 
blijft zeggen tegen het leven waarvan hij heeft ervaren dat het goed kan zijn. Dat het daarom 
beter kan worden dan het nu is, dat hij daar zelf niet buiten staat, dat het niet vanzelf goed 
komt, en dat hij dat niet in zijn eentje redt. Daarom wil een gelovige niets anders dan zich aan 
het leven en aan anderen toevertrouwen.” 
 
Maar “vertrouwen, trust” is een kwetsbare onderneming. Als het leven tegenzit, of als de 
mensen om je heen tegenvallen, kun je je vertrouwen kwijtraken. Dan moet je soms heel erg 
je best doen om nog oog te blijven hebben voor de goede ervaringen. Maar in ieder leven zijn 
er die goede ervaringen. Het is de uitdaging om op grond dáárvan toch “ja” te blijven zeggen, 
toch in beweging te blijven, en God te laten “gebeuren”. 
 
Ook Jezus pleit, zij het vanuit een heel andere gedachtewereld, voor vertrouwen en blijven 
geloven. In de discussie met zijn geloofsgenoten roept Jezus hen op om vertrouwen in Hem te 
hebben. Dat loopt niet goed af, want zijn gesprekspartners worden zó boos, dat ze Hem willen 
stenigen. Vertrouwen hebben in Jezus: dat is allesbehalve vanzelfsprekend. Toen niet, en in 
onze tijd evenmin. 
 
Dat laat ons achter met de vraag: “Waarom zou ik vertrouwen op Jezus?” Is dat omdat mijn 
wieg toevallig in een christelijk land heeft gestaan? Is dat omdat mijn ouders het mij hebben 
geleerd? Is dat omdat ik de verhalen uit de Bijbel zo aansprekend vind? Is dat vanuit een 



levende ervaring dat Jezus ons vertrouwen wáárd is? Hij geeft ons zelf een aanwijzing: “Kijk 
naar wat Ik dóé…” Kijk naar de manier waarop Hij omgaat met mensen. Kijk naar zijn liefde 
voor mensen, voor wie Hij zelfs zijn leven op het spel zet. “Ik ben de goede herder,” zegt Hij. 


