DE GOEDE HERDER
Het hoeden van schapen was het meest voorkomende beroep in de
antieke wereld. Iedereen kende de figuur van de herder. Veel van de
bekende personen uit de geschiedenis van Israël waren herders: Abel,
Abraham, Jacob, Mozes en de jonge David toen hij strijd leverde met de
reus Goliath. De herder was ook het symbool voor de leider. God werd
gezien als een herder (bijvoorbeeld in Psalm 23: ‘De Heer is mijn herder’).
Maar ook de koningen van Israël werden gezien als herders. Mozes zegt
in het boek Numeri: “Laat dan de HEER, de God die aan alle mensen het
leven schenkt, over de gemeenschap iemand aanstellen die hen leidt en thuisbrengt; anders
wordt de gemeenschap van de HEER als schapen zonder herder” (27:16-17).
Het beeld van de herder wordt door de evangelist Johannes (10: 1-18) het meest uitgewerkt
in een gelijkenis waarin Jezus wordt voorgesteld als de goede herder. Eigenlijk gaat het om
drie gelijkenissen. In de eerste gelijkenis roept de herder ieder schaap bij zijn naam en
brengt ze naar buiten. Als ze buiten zijn, trekt hij voor hen uit en de schapen volgen hem
omdat ze zijn stem kennen. Een vreemde zullen ze nooit volgen; integendeel ze gaan voor
hem op de vlucht, omdat ze de stem van vreemden niet kennen.
In een tweede gelijkenis zegt Jezus dat hij de deur is voor de schapen. “Ik ben de deur; wie
door Mij binnen komt zal gered worden; die kan vrij in en uit gaan en zal weidegrond vinden.
Een dief komt alleen maar om te roven en te slachten, en om verloren te laten gaan; Ik ben
gekomen opdat ze leven mogen bezitten, en wel in overvloed”.
In een derde gelijkenis, die zondag te horen is, zegt Jezus: “Ik ben de goede herder. Een
goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen”. Een slechte herder (een huurling) laat zijn
schapen in de steek zodra hij een wolf ziet komen. De wolf overvalt de schapen en drijft ze
uiteen. Maar Jezus kent zijn schapen en zijn schapen kennen Hem. “Ik geef dan ook mijn
leven voor mijn schapen”.
(Foto: detail koorraam 3 Andreaskerk)
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