
Fonteinkerk, 18 april 2021 

Lezingen: Johannes 10:1-11 en Johannes 21:15-19 

 

In de tweede helft van de jaren ’90 volgde ik een pastorale training in een psychiatrisch 

ziekenhuis. In een groep van 8 predikanten leerde ik mijzelf en mijn gedragspatronen wat 

beter kennen. Er zat ook een kleine pastorale taak aan de training vast, en ik mocht die gaan 

uitoefenen in het paviljoen van de Korsakov-patiënten. Dat waren vooral Brabantse alcoho-

listen die door hun verslaving en zelfverwaarlozing aan geheugenverlies leden; ze hadden nog 

een korte-termijngeheugen van hooguit enkele minuten. Vandaar dat mijn collega’s, als ik 

vanuit het paviljoen weer op onze afdeling kwam, altijd tegen mij zeiden: “En, Wim? Waren 

ze blij om je weer te zien?”  

 

Op een dag was ik weer op bezoek bij een oude katholieke dame. We spraken altijd over 

vroeger, want over het verleden wist zij nog heel wat te vertellen. Dat zij katholiek was, bleek 

wel uit haar woorden bij ieder afscheid: “Ik vond het fijn om met u te praten. Maar wilt u nu 

wel de priester waarschuwen, want ik moet nog biechten!” Op die dag wees zij opeens naar 

mijn schouder: “Kijk, daar zit een lieveheersbeestje. Dat brengt geluk, dat is een teken uit de 

hemel!” Blijkbaar was dat een volkswijsheid die zij zich nog altijd kon herinneren. Toen ik 

afscheid nam, en haar opnieuw beloofde dat ik de priester zou waarschuwen, zat het diertje 

nog steeds op mijn schouder. Ik liep de tien minuten van het paviljoen naar de afdeling, en het 

beestje bleef al die tijd als een piepkleine beschermengel op mijn schouder zitten. Pas bij de 

ingang van onze afdeling vloog het weg. En ik dacht: “Ik geloof er niets van, dat dàt nou een 

teken uit de hemel zou zijn. Maar hoe komt het dan, dat dit beestje mij ontroert?” Het leek 

alsof dat diertje mij langer in zijn gedachten droeg dan die oude dame in het paviljoen. Het 

leek alsof het lieveheersbeestje de zichtbare vorm was van een onzichtbare trooster, een 

liefdevolle aanwezigheid… 

 

Jezus noemt zichzelf de “goede herder”. “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 uit deze reeks, die we altijd bij het delen van brood en 

wijn in gedachten hebben. Met deze “Ik ben”-woorden vertelt Jezus wie Hij ten diepste is. Ze 

verwijzen naar de Naam waarmee God zich bekendmaakt aan Mozes, aan de voet van de berg 

Horeb, bij die brandende braamstruik: “Ik ben die Ik ben, Ik ben die er zijn zal.” Sommigen 

hebben deze Naam uitgelegd als een herderlijke verklaring: “Ik ben met jullie, Ik zal er voor 

jullie zijn, overal en telkens weer.” 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. 

Die wolkkolom, die liet iets herderlijks zien: God gaat voor de mensen uit en wijst hun de 

weg, zoals een herder zijn schapen de weg wijst. Daarna is God, met name in de boeken van 

de profeten, vele malen een “herder” genoemd, een zorgzame God die zijn volk beschermt.  

Vandaag hebben we in de intochtspsalm en in het glorialied grote woorden gezongen: “De 

aarde is vervuld van goedertierenheid!” Grote woorden kunnen grote verwachtingen wekken. 

Een nuchter mens zou uit het raam kunnen kijken en zeggen: “Goedertierenheid? Ik zie een 

wereld vol angst en crisis, ik zie wanhoop en stervende mensen. Met alle respect: wijs het mij 

eens aan, waar is nou die goedheid die de hele aarde vervult?”  

 

Misschien kan die naam van God ons helpen: Ik ben. God is de Aanwezige, Hij reist met ons 

mee, Hij kent ons verhaal. Ook als Hij niet zichtbaar ingrijpt, is Hij toch bij ons. Misschien 

kan ook die wolkkolom ons helpen. Exodus vertelt over een God die steeds voor zijn volk 

uittrekt. Hij is de voorganger die de richting aangeeft, die vertelt wat ze moeten doen en wat 

ze niet moeten doen. Ergens in de woestijn geeft Hij de Tien Geboden aan het volk als een 



samenvatting van zijn woorden en bedoelingen. Eérder is er een verhaal over het volk dat 

dorst heeft. Mozes moet bij de berg van God op de rots slaan. Dan vloeit er water uit de rots, 

zoals er straks levengevende woorden van de berg zullen vloeien. Dáárvan leeft het volk, en 

leeft het volk telkens weer op: van Gods woorden die zicht geven op toekomst! 

Zo werkt het: God is aanwezig als de herder die voor zijn volk uitgaat. Hij geeft voortdurend 

aanwijzingen, waar ze heen moeten gaan en waar ze voor op moeten passen. Het valt voor de 

schapen niet mee: de reis is lang en gevaarlijk, en soms moeten ze door een dal van diepe 

duisternis. Maar de herder kent de weg; er is dus altijd hoop op een oase, een plek met vers 

gras en helder water. God is niet in ons midden als een almachtige Probleemoplosser of 

Geschiedenisveranderaar. Zo werkt het blijkbaar niet! God is aanwezig als de Stem die ons 

roept, als de Bron van inspiratie, als het Woord dat ons de weg wijst. Als de Herder die zijn 

schapen toekomst geeft. 

 

Zó is ook Jezus in ons midden. 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 goed kijken wat Hij 

dóét: mensen verlossen van hun verleden, zieken genezen, mensen zonder eigenwaarde met 

liefde benaderen en aanspreken op hun kracht, 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: “Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.” Ook Jezus is niet de almachtige 

tovenaar die met één machtige spreuk ons uit de crisis haalt, die enkel met zijn vingers hoeft 

te knippen om het Koninkrijk van God te laten aanbreken. Zo werkt het blijkbaar niet! Hij is 

de herder omdat Hij ons de weg wijst, ons omringt met zijn liefdevolle aanwezigheid, en zijn 

leven voor ons over heeft. 

 

Een man stapte in zijn droom een winkel binnen. Achter de toonbank stond een engel. “Wat 

kan ik hier kopen?” vroeg de man. “Alles,” zei de engel, “alles wat je maar wilt.” Waarop de 

man zei: “Da’s mooi! Dan bestel ik: het einde van de oorlog, en de opheffing van honger en 

armoede, en het verdwijnen van ziekte, onrecht, onderdrukking…” “Wacht even,” onderbrak 

de engel, “een misverstand. U bestelt bloeiende planten, maar wij verkopen enkel zaadjes…”  

Misschien vinden wij dat, diep van binnen, toch teleurstellend. Misschien hadden wij van God 

en het geloof toch méér verwacht. Misschien hadden wij God toch liever gezien als de grote 

tovenaar die met één spreuk alles voor ons oplost, ons in ene beweging uit onze crisis haalt. 

Maar zo werkt het niet. Wij kunnen alleen maar openstaan voor die Stem die ons roept, dat 

Woord dat ons de weg wijst, die Herder die ons voorgaat naar dat beloofde land. God wil 

samen met ons onderweg zijn naar een toekomst van vrede en rechtvaardigheid. Wij moeten 

onze ogen openhouden voor dat visioen, Gods eigen droom. Onze ogen openhouden voor de 

mensen en de dingen die al iets van die toekomst laten zien. En dan gaandeweg ontdekken dat 

de aarde vervuld is, ook nu al, van de goedheid van de Heer. 

 

Dat lieveheersbeestje op mijn schouder was misschien wel een kleine boodschapper van dat 

visioen van vrede, een knipoog uit de hemel om mij opmerkzaam te maken op een liefdevolle 

Aanwezigheid. Het gesprek tussen Jezus en Petrus laat zien dat ook mensen daarvoor bedoeld 

zijn: iets van Gods liefde en zorg zichtbaar maken, pastor zijn, herder zijn, mensen laten 

weten en voelen dat er méér liefde om hen heen is dan ze in hun wanhoop denken. Let ook op 

de herderlijke opstelling van Jezus in dit gesprek! Petrus zit er ongemakkelijk bij; hij heeft 

Jezus tot driemaal toe verloochend, en nu zit hij tegenover Hem op het strand. Hij durft er niet 

over te beginnen. En Jezus hàd kunnen zeggen: “Petrus, wij hebben nog wat uit te praten. Hoe 

kòn je Mij zo verloochenen? Waar had Ik dat aan verdiend? Weet je wel hoeveel pijn je Mij 

hebt aangedaan?” Maar Jezus komt direct tot de kern: “Heb je Mij lief?” Dat is precies die 



vraag die altijd weer onder alle schade en schande en blauwe plekken ligt. De liefde tussen 

Petrus en Jezus, die er altijd was en altijd bleef, wordt gezocht en weer gevonden. In de 

moeilijke dingen van het leven, in alle conflicten en verwijdering, willen we eigenlijk maar 

één ding echt van elkaar weten: “Heb je mij werkelijk lief?” 

 

Aan Jezus zal het niet liggen: Hij had zijn leven voor Petrus en voor ons over. 


