Hij ging verder:
‘Waarachtig, ik verzeker u:
ik ben de deur voor de schapen.
Wie vóór mij kwamen
waren allemaal dieven en rovers,
maar de schapen hebben niet
naar hen geluisterd.
Ik ben de deur:
wanneer iemand door mij binnenkomt
zal hij gered worden;
hij zal in en uit lopen,
en hij zal weidegrond vinden.
Een dief komt alleen om te roven,
te slachten en te vernietigen,
maar ik ben gekomen
om hun het leven te geven in al zijn volheid.
Ik ben de goede herder.
Een goede herder geeft zijn leven
voor de schapen.
Johannes 10, 7-11

‘Ik ben de deur voor de schapen.’ Het
klinkt wat vreemd. Op de foto van een
schaapskooi is geen deur te zien; wel een
deuropening.

vinden, niet alleen voor zichzelf, maar ook
voor anderen en voor de wereld. Ook dat
is nodig, opdat ze leven zouden hebben in
al zijn volheid.

Via die deuropening konden de schapen
in twee richtingen lopen.
’s Avonds werden ze binnen in de
schaapskooi gebracht. Daar konden ze
veilig rusten, beveiligd tegen wilde dieren
en dieven.
’s Morgens werden ze naar buiten geleid
naar weidegrond, waar ze voedsel en
levensruimte vonden.
En ’s nachts zat er een herder in die
opening. Hij hield de wacht om bij de
minste onraad alarm te slaan en samen
met collega’s het leven van de schapen te
verdedigen.

Herder zijn, pastor in het spoor van Jezus, is
geroepen zijn om ‘deur’ te zijn. Een deur
die open staat in twee richtingen.
Mensen op weg helpen om te ontdekken
hoe God aanwezig is in hun leven.
Mensen op weg helpen om zinvol te leven
in de wereld, zodat die wereld meer
menswaardig wordt voor iedereen. Daar
begint leven in al zijn volheid.

Een herder fungeerde dus als deur. Dat
was niet zonder risico. Wilde dieren en
dieven konden best gevaarlijk zijn. Niet
toevallig staat er: een goede herder geeft
zijn leven voor de schapen.
In het Johannesevangelie wordt het beeld
gebruikt voor Jezus. Hij was de deur, de
goede herder voor mensen, gekomen om
hun het leven te geven in al zijn volheid. Hij
heeft hen in twee richtingen begeleid.
Enerzijds wees hij mensen de weg ‘naar
binnen’, naar rust en vertrouwen. Hij leerde
hen God te vinden, God die leven geeft,
niet enkel bij de oorsprong, maar leven in
al zijn volheid, eeuwig leven.
Anderzijds begeleidde Hij hen ook ‘naar
buiten’, de wijde wereld in. Daar immers
wordt elke dag het leven geleefd. Daar
kunnen mensen ‘voedsel’ en levensruimte

De herder, de deur staat niet op de foto.
Het gaat immers om God en de mensen,
niet om de herder zelf. Hij is dienaar van de
verbondenheid tussen God en de mensen,
naar Gods Woord bij Jesaja:
“Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen,
hij is mijn uitverkorene,
in hem vind ik vreugde,
ik heb hem met mijn geest vervuld.
Hij zal alle volken het recht doen kennen.
Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet,
hij roept niet luidkeels in het openbaar;
het geknakte riet breekt hij niet af,
de kwijnende vlam zal hij niet doven.
Het recht zal hij zuiver doen kennen.
In gerechtigheid heb ik, de H E E R ,
jou geroepen.
Ik zal je bij de hand nemen
en je behoeden,
ik neem je in dienst
voor mijn verbond met de mensen
en maak je tot een licht voor alle volken,
om blinden de ogen te openen,
om gevangenen te bevrijden uit de kerker,
wie in het duister zitten uit de gevangenis.”
(Jesaja 42, 1-3.6-7)

In het Licht
van Gods Woord
God,
Gij hebt mij geroepen
om herder te zijn,
‘deur’
op de levensweg
tussen U en de mensen,
in het spoor van Jezus.
Neem me bij de hand
en behoed mij
om elke dag opnieuw
te leven
in uw dienst
als herder voor mensen.
Amen.

Geroepen
om ‘deur’ te zijn

Luc Maes
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