
Fonteinkerk, 12 mei 2019 
Lezingen: Ezechiël 34:7-14 en Johannes 10:1-6 en 22-33 
 
Wat denken jullie: zouden er ook remonstrantse schapen kunnen bestaan? Is het denkbaar dat 
er remonstrantse sympathieën leven onder het kleinvee? 
 
In het eerste of tweede jaar van mijn predikantschap zat ik eens met wat orthodoxe agrariërs 
om de tafel. We waren bijeen in een zogeheten “groeigroep”, een soort van Bijbelkring met 
evangelicale bijbedoelingen. De meest rechtzinnige van het stel sprak op zeker moment: “In 
het paradijs moest Eva kiezen tussen het wel of niet eten van de appel. Ook wij moeten steeds 
weer kiezen: wil ik bij God horen of niet.” Als jonge predikant zat ik natuurlijk met een hoofd 
vol theologische kennis, en het leek mij wel leuk om het gezelschap eens te confronteren met 
een staaltje onversneden orthodoxie. En ik zei: “Jullie zeggen nu wel dat we moeten kiezen, 
maar volgens de Dordtse Leerregels is onze vrije wil zó door de zonde aangetast, dat we geen 
goede keuze meer kunnen maken. Bij God horen: dat hangt niet van onze wil of onze keuze 
af, maar dat hangt van God af.” Tot mijn verbazing werd hier nogal lacherig op gereageerd. 
“Hoezo kunnen wij niet kiezen?” vroegen ze, “een mens kan toch kiezen tussen zwart of wit, 
links of rechts, goed of fout? We kiezen toch zelf hoe we willen leven en of we bij God willen 
horen?” Ik besloot mijn laatste troef uit te spelen: “Als jullie vinden dat het van jullie eigen 
keuze afhangt, dan zijn jullie eigenlijk remonstranten!” Helaas leidde deze opmerking slechts 
tot algehele hilariteit. Ze zeiden: “Haha, natuurlijk zijn wij géén remonstranten, en natuurlijk 
is het echt onze eigen keuze of we bij het verbond willen horen of niet!” Op zo’n moment 
besef je als predikant dat je machteloos staat, dus ik heb het verder maar zo gelaten. Maar het 
was mij in één keer duidelijk geworden: die rechtzinnige gereformeerden lopen massaal te 
denken dat ze zo orthodox en traditioneel zijn, maar van binnen zijn ze allang remonstrants 
geworden… 
 
Want hoe zat het ook alweer? In het jaar 1604 kregen de Leidse professoren Arminius en 
Gomarus ruzie over de uitverkiezing. Arminius vond: “De mens is verantwoordelijk voor zijn 
eigen geloof. Natuurlijk heeft God door Christus de mens verlost, maar de mens moet ervoor 
kiezen deze genade te omarmen. Omdat God alwetend is, ziet Hij deze geloofsbeslissing al 
eeuwen van tevoren aankomen. En op grond van die toekomstige geloofsbeslissing kiest God 
zijn mensen uit, en bepaalt Hij hun eeuwige heil of onheil.” Dit was tegen het zere been van 
zijn collega Gomarus, die zei: “Maar dan hangt het eeuwige heil dus af van een menselijke 
beslissing! Dan zijn we verloren, want dan kan de genade dus tegengehouden worden door de 
mens! Willen we zeker zijn van ons heil, dan moet de beslissing enkel en alleen bij God 
liggen; Hij kiest uit wie Hij wil, en Hij verwerpt wie Hij wil.”  
 
In de jonge Republiek der zeven Verenigde Nederlanden liep dit conflict al snel uit de hand. 
Arminius overleed in 1609, maar zijn aanhangers legden zijn gedachten een jaar later vast in 
een “remonstrantie” (bezwaarschrift) van vijf artikelen. Weer een jaar later kwamen de aan-
hangers van Gomarus met een “contra-remonstrantie”. Diverse stadsbesturen waren op de 
hand van de remonstranten, en zetten soms de tegenpartij uit hun kerken. De Staten-Generaal 
zagen de eenheid van de Republiek in gevaar komen, en besloten een Nationale Synode bijeen 
te roepen om aan het geruzie een eind te maken. Deze Synode kwam in november 1618 
samen in Dordrecht, en kondigde in mei 1619 de “Dordtse Leerregels” af, waarin de leer van 
de remonstranten werd veroordeeld.  
 
Niet iedereen zal deze Dordtse Leerregels nog op zijn of haar nachtkastje hebben liggen. De 
manier van denken en redeneren is ons vreemd geworden. Ook het polemische, polariserende 



karakter van het stuk schrikt ons af. Toch moeten we niet over het hoofd zien dat de diepste 
bedoeling van het stuk heel pastoraal is. Hoe kun je er zeker van zijn dat je bij God hoort? 
Eeuwenlang voelden de gelovigen zich veilig binnen de kerk: als je maar deelnam aan het 
heilzame aanbod van sacramenten, rituelen en gebeden, was je zeker van je eeuwige heil.  
Deze zekerheid was door de Reformatie weggeslagen; het hing niet langer af van de kerk, de 
priester of het ritueel. Maar waarin lag je zekerheid dan wel? De Dordtse Leerregels willen 
een nieuwe heilszekerheid bieden, door te zeggen: “Wees niet bang, je bent een kind van God, 
want God heeft jou uitgekozen om voor altijd bij Hem te horen!” Helaas hebben deze Leer-
regels niet voorkomen dat juist onder protestanten een eindeloos getob ontstond: God kiest de 
zijnen uit, jawel, maar hóé weet ik nou of ik één van de zijnen ben?? 
 
Zouden er ook remonstrantse schapen kunnen bestaan? Als je hoort hoe Jezus over zijn 
schapen praat, dan lijkt Hij te suggereren dat zij een zekere keuzevrijheid hebben. De schapen 
“…luisteren naar zijn stem, (…) volgen Hem omdat ze zijn stem kennen.” Dat is geen auto-
matisme, dat is een keuze. Ze kunnen er ook voor kiezen om niet te volgen: “Iemand anders 
volgen zij niet, ze lopen juist van hem weg…” Het is een beetje flauw, maar ik moest bij het 
lezen van deze woorden toch even denken: “Als zelfs die schapen een keuze kunnen maken, 
dan zijn wij mensen toch zéker in staat om te kiezen wie wij volgen willen…” Hoe dan ook: 
in het hoofdstuk van vandaag windt Jezus zich op over de mensen die weigeren in Hem te 
geloven en voor Hem te kiezen. Jezus voert een heftige discussie met zijn geloofsgenoten, en 
dan vooral met Joodse geestelijke leiders, in een zuilengang van de tempel. Er wordt aan Hem 
gevraagd: “Bent U nou de Messias, of bent U het niet?” Jezus geeft als antwoord: “Maar kijk 
dan 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: een herder, de goede herder. We horen 
Hem het beeld schetsen van een schaapskooi met herder en schapen. In het Grieks wordt die 
schaapskooi “aula” genoemd. Dat kan “stal” betekenen, maar het 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. 
 
“Ik ben de goede herder,” zegt Jezus. Deze uitspraak heeft talloze kunstenaars geïnspireerd tot 
het maken van een beeld of schilderij. Al in de eerste eeuw van onze jaartelling maakte men 
in de catacomben, de onderaardse kerkhoven, afbeeldingen van Jezus als de goede herder. In 
de tweede eeuw begon men in vele gemeenten de avondmaalsbekers te versieren met de af-
beelding van een herder. En op vele latere schilderijen staat Jezus afgebeeld als jonge man 
met een lammetje op de schouders. Met al deze symboliek drukten de christenen hun ver-
trouwen uit in de herderlijke zorg van God, die hen op de schouders nam en naar huis bracht, 
ook door dalen van diepe duisternis heen. De kunst verbeeldde het vertrouwen. 
 
“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 straks 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 als een wolkkolom voor zijn volk uittrok, in 



zijn trouw aan Israël door alles heen. We hoorden bij de profeet Ezechiël over Gods trouw en 
herderlijke zorg voor zijn volk. 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. Wie Hem vertrouwen wil, moet kijken wat Hij dóét: 
mensen verlossen van hun verleden, zieken genezen, verloren mensen weer op het spoor van 
hun bestemming zetten. Bij Hem gaan de mensen boven alles. Hij heeft zelfs zijn leven voor 
hen over. 
 
In zijn boek “Geloven in een God die niet bestaat” (2007) stelt Klaas 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 bekendmaakt (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, dan 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”. Of, beter gezegd: “Kàn gebeuren,” want als mensen niet in 
beweging komen, om hun eigen leven of dat van anderen beter te maken, gebeurt er niets, 
“gebeurt” ook God niet. Persoonlijk word ik nogal somber van zo’n gedachtegang, want als 
het allemaal van mensen afhangt, zal het Koninkrijk van God voor eeuwig op zich laten 
wachten, vrees ik. Dat was ook de inzet van die Dordtse Leerregels: het hangt niet van ons, 
van mensen af. Maar Hendrikse heeft er vertrouwen in dat er altijd iets gebeurt. Hij heeft er 
zoveel vertrouwen in, dat hij komt tot de indrukwekkende woorden: “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.” 
 
Hendrikse ziet in dat “vertrouwen” een kwetsbare onderneming is. Als het leven tegenzit, en 
als de mensen om je heen tegenvallen, kan het gebeuren dat je je vertrouwen kwijtraakt. Maar 
in ieder leven komen ook goede ervaringen voor. Het is de uitdaging om op grond dáárvan 
toch “ja” te blijven zeggen, toch in beweging te blijven, toch “God” te laten “gebeuren”. 
Hoewel ik dus voor dit boek toch een beetje te rechtzinnig ben, vind ik het toch mooi dat 
Hendrikse een pleidooi voor geloven en vertrouwen houdt. In feite doet Jezus dat óók, zij het 
vanuit een heel andere gedachtenwereld. 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. Dat laat ons achter met de vraag: “Waarom zou 
ik vertrouwen op Jezus?” Is dat omdat mijn wieg toevallig in een christelijk land stond? Is dat 
omdat mijn ouders het mij hebben geleerd? Is dat omdat mijn levenservaringen mij telkens 
weer attent maken op de aanwezigheid van God? Is dat omdat ik denk dat ik er beter van kan 
worden? 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. Waar hebben we ooit een vergelijkbare liefde ontmoet of gezien?  
“Ik ben de goede herder,” zegt Hij. Hij kiest voor ons: voor de remonstrantse, de rechtzinnige 
en al die andere schapen… 
 
 


