
Ezechiēl 34: 7-13 
Johannes 10: 1-11 
“ Maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid 
Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen” 
 
Dit verhaal is een bekend verhaal dat Johannes ons vertelt over Jezus als de (goede) herder. 
Johannes maakt gebruik van een beeldspraak, een gelijkenis van een herder. Een alledaags 
voorbeeld dat herkenbaar is voor de mensen. 
Als Jezus zijn leerlingen iets duidelijk wil maken dan maakt hij graag gebruik van een 
gelijkenis. Maar voor t eerst lees je dat Johannes vertelt: ze begrepen niet wat hij bedoelde 
Begrijpelijk, zou ik zeggen. Zo veel beelden worden in dit hoofdstuk gebruikt, zoals een dief, 
een rover, een herder, een deur en schapen, een wolf (Alleen in onze lezing wordt de wolf 
nog niet genoemd, wel een paar verzen verder). Later verandert dit beeld van de herder in 
een lam. Het is nogal rommelig en verwarrend allemaal. 
Het beeld van God als herder in het Oude Testament is geen onbekend verschijnsel. 
Denk maar aan Psalm 23: ‘De HEER is mijn herder, mij ontbreekt niets’. 
Een ander voorbeeld is Ezechiël 34, waarin God als herder de taak overneemt van de 
geestelijke en politieke leiders die niet omkijken naar hun ‘schapen’, het volk. 
God levert scherpe kritiek op hun manier van leiding geven. Zij zijn alleen maar met hun 
eigen zaken bezig. De koningen leggen hun wil op met gebruik van geweld. 
Hiermee geef ik tegelijkertijd aan dat ook de koning in die tijd als herder wordt gezien. 
Hij dient zicht te waken over het volk en hun welzijn te bevorderen. Denk aan Saul en David. 
Ook Mozes was een herder. Al deze herders verstaan het vak van verzamelen, 
bijeenbrengen, beschermen en zorgen dat het volk te eten krijgt. 
 
In Ezechiël 34 haalt God flink uit naar de leiders van die tijd: ‘Ik zal zelf naar mijn schapen 
omzien en zelf voor ze zorgen’(Ezechiël 34,11) Maar hebben we ons afgevraagd, waarom 
Johannes ons dit verhaal vertelt? 
Wordt er ergens kritiek op geleverd? Ja, maar de interpretatie is verschillend. 
Je hebt uitleggers, die zeggen dat dit verhaal slaat op hoofdstuk 9, waar Jezus zojuist een 
blinde heeft genezen, maar die door de Farizeeërs na zijn genezing uit de synagoge is gezet. 
Dus een kritiek op de Farizeeërs die zich niet als herder hebben gedragen. 
Toch zul je dit verhaal breder moeten bekijken. Als Johannes zijn evangelie schrijft dan wil 
Johannes laten zien dat Jezus kritiek heeft op, en strijd voert tegen de Romeinse 
overheerser. Uiteindelijk zal de keizer (zijn vertegenwoordiger) Jezus ter dood veroordelen. 
Laten we dit verhaal nu eens plaatsen in de situatie van die tijd dan begrijpen we deze 
politieke beeldspraak of gelijkenis van Jezus veel beter. Israël staat onder heerschappij van 
de Romeinse keizer. Iedere onderdrukker of kolonisator oefent zijn macht uit door gebruik 
te maken van geweld. Het onderdrukte of gekoloniseerde volk moet vaak ook de taal en 
cultuur aannemen van de bezetter of kolonisator. Naar Griekse en Romeinse cultuur is het 
zo dat de keizer behalve als godheid laat behandelen, 
wordt hij ook als herder beschouwd. De keizer maakt gebruik van geweld om zijn wil op te 
leggen aan het volk. 
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Hij belooft zijn onderdanen het allerbeste. Als jullie naar mij luisteren zullen jullie het goed 
hebben: jullie krijgen het overvloedige of zoals het hier staat ‘ het leven in al zijn volheid’. 
Dit is een loze belofte. De keizer gedraagt zich ook als een strijder, hij zal over zijn 
onderdanen waken, hij is zelfs bereid zijn leven voor hen te geven. Tenminste dat beeld wil 
de keizer overbrengen. Maar het druist in tegen de realiteit van toen. Het is bekend dat in 
die tijd wel 70 tot 80 % van de bevolking het heel slecht heeft.  
Johannes wil in zijn evangelie benadrukken, dat Jezus zich heeft verzet tegen de Romeise 
onderdrukker, de keizer, die mensen onderdrukt en loze beloften doet. Van bescherming 



tegen dieven of rovers, en uitzicht op groene weiden is dus geen sprake. 
Niet de keizer is de herder, maar Ik ben de (goede) herder, zegt Jezus. Als je mij volgt zal ik 
je een overvloedig leven geven. Ik zal mijn leven voor jullie geven. Deze bewering wordt ook 
extra ondersteund door de genezingen die Jezus doet, het uitdelen van brood en wijn en dat 
hij opkomt voor de kwetsbaren in de samenleving. Wat Johannes wil onderstrepen is dat 
Jezus de zijde kiest van het onderdrukte volk. Jezus verzet zich. 
Ik ben de deur, zegt Jezus. Vanaf het begin van zijn Evangelie presenteert Johannes wie 
Jezus is. Jezus maakt gebruik van de uitdrukking: ‘Ik ben’ zoals: ik ben het licht, de weg en 
de 
waarheid. Ik ben het leven en ik ben het brood van het leven. 
Daarmee wil Johannes aantonen dat Jezus de ‘ik ben’ presentatie heeft ontleend aan Gods 
voorstelling aan Mozes. “Ik ben” heeft jou gestuurd… Jezus is God. 
Nu speelt dit verhaal in een hof, waar de schapen bijeengebracht worden. Een hof met een 
poort, een deur. De hof wordt bewaakt. De bewaker kent de herder. De herder komt door 
de poort of deur naar binnen. Alle anderen zoals dieven en rovers komen niet binnen via de 
deur. Ze komen om de schapen te roven en te doden. 
 
Niet alleen de bewaker, maar ook de schapen herkennen de herder. Ze zien de herder en ze 
herkennen hem aan zijn stem. Omdat ze hem herkennen, zowel zien als horen, volgen ze 
hem. Johannes benadrukt het zelfs heel sterk: hij roept zijn schapen bij hun naam en leidt ze 
naar buiten. Waar naar toe? 
Naar de weiden, dat wil zeggen ze gaan eten. Ze worden goed verzorgd. Dit in tegenstelling 
tot het beeld in Ezechiël en in het Romeinse rijk. Waar het allemaal loze beloften zijn, want 
de herders denken aan hun eigen belang. 
Dit soort heersers zie je ook in de wereld. Politieke leiders die zich verrijken door 
rijkdommen van een ander land te roven en zich bezig houden met eigen belang. Ze 
onderdrukken het volk. Ze sporen niet! 
 
De schapen verlaten de afgesloten ruimte en gaan dan de vrijheid tegemoet. Als je de 
afgesloten ruimte verlaat dan ben je blij. Je ziet koeien gewoon huppelen als ze weer de 
weide op mogen en het groene gras zien. Je gaat de vrijheid tegemoet! Wat doe je dan met 
de vrijheid? Doe je dan waar je zin in hebt? Je leidt een losbandig leven? Je maakt het leven 
van een ander moeilijk? Ben je zo greedy, zo gulzig, dat je alles wilt hebben of denk je nog 
aan een ander en wil je delen met elkaar. ‘We zijn niet met elkaar, maar wel voor elkaar’. 
Zeker in deze Coronatijd, waar minder valide mensen en ouderen niet opgezocht kunnen 
worden en de nodige aandacht behoeven. Daarom is het zo triest als mensen in deze tijd 
komen te overlijden, we kunnen er niet bij zijn om ons medeleven te laten zien en te laten 
voelen. 
Johannes laat zien dat Jezus kritiek uitoefent op het machtsysteem dat mensen ongelukkig 
maakt. Het is een waarschuwing voor ons: kijk uit dat je niet meedoet aan dit soort 
onderdrukkingssysteem, een systeem van zelfverrijking, een systeem dat mensen uitbuit en 
uitsluit, gevangen houdt, omdat ze niet hun mening mogen uiten. 
Het is een oproep aan ons: weet wie je kiest. Maak goed gebruik van je vrijheid. Dien elkaar 
en je bent er niet om op een onrechtvaardige manier aan een ander te verdienen, als jou 
belang maar wordt gediend. 
Hoe zit het nu met degenen (wij) die hem, Jezus willen volgen. Wij zijn de schapen. Het 
beeld van een schaap is dat het tam en mak is. Het volgt je blindelings. 
Daar moeten we even een halt maken. Misschien komt een schaap dom over, maar zet die 
gedachte maar uit ons hoofd. Er wordt van de schapen gezegd dat zij de herder pas volgen 
als zij zijn stem horen. Een schaap herkent de stem van de herder. Hij roept de schapen bij 
hun naam. Dus de schapen kennen hem en hij kent de schapen. Nu weten we ook dat 
schapen wel eens een eigen weg kiezen, ze verlaten de kudde. Dit noemen we verdwalen. 



Mensen kiezen hun eigen weg. Ze zijn daar vrij in. Zo heeft God nu eenmaal de mens 
geschapen. Weet wel wat je doet. Elke vrijheid is gebonden aan regels. Een schaap zegt 
niets, maar mensen kunnen wel eens te keer gaan en als ze het niet mee eens zijn dan 
kiezen ze hun eigen weg. Ja dan leiden ze hun eigen leven. Zo gaat het ook in de kerk, de 
geloofsgemeenschap wordt verlaten. 
Je bent vrij om te kiezen. Ook in het geloof is dat zo! Jezus biedt je het leven, zelfs het 
eeuwig leven. Dat wil zeggen Hij zal met je zijn in leven, in sterven en in de opstanding 
Niemand komt tot de Vader dan door Mij, zegt Jezus! 
Al het andere noemt Jezus dieven en rovers. Die geven hun leven niet op voor de schapen. 
Zij zijn uit op eigen voordeel. Jezus volgen is zo simpel niet. 
Het zou al te makkelijk zijn om kritiek uit te oefenen op de Romeinse keizer en het 
keizerrijk 
van die tijd. Misschien doen we zelf mee aan het systeem van onderdrukking en zijn wij uit 
op macht. We willen heersen en niet altijd dienen, maar ten koste van anderen, verdienen. 
In deze Coronatijd wordt veel van ons gevraagd: zijn wij voor elkaar? Hebt u naaste lief als u 
zelf. Zijn we bereid wat voor elkaar te doen, naar elkaar om te zien, elkaar te helpen? Daar 
gaat dit verhaal over. Misschien hebben we deze Coronatijden tijden nodig om ons de ogen 
te openen. We mogen van alles bedenken en over alles discussiëren, ruzie maken. Maar kijk 
even om ons heen: file probleem (probleem van de toekomst) is nu opgelost. Verwarming 
van de aarde? Luchtverontreiniging? De lucht is zuiver geworden. 
 
Wie heeft dat ooit mogen denken? Het gaat ons verstand te boven. Zie hoe kwetsbaar wij 
zijn. Gelovigen en ongelovigen worden aan het denken gezet. Onze menselijke hoogmoed 
wordt afgestraft. Het blijkt dat we niet aan te pas komen. Wij zijn niet nodig. De lucht, het 
land, het water en de hemel kunnen zonder ons. Het gaat vanzelf goed. Toont God nu zijn 
macht over ons? Het lijkt alsof we in een kooi gevangen zitten. Mochten we ooit uit onze 
kooi komen, bedenk dan dat we gasten zijn en niet de Heer(ser) zijn van het heelal en de 
aarde. Volg dan de Heer die ons goedgunstig is. Hij geeft ons het leven in al zijn volheid. 
Amen 
 


