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Derde Zondag van Pasen 

 

Van de week op straat kwam ik hem weer tegen. “Beh! ”, roept hij me toe, bij wijze van grap. 
“Ik ben geen schaap en ik loop niet met de kudde mee”, is de boodschap. Ik volg mijn eigen 
lijn.  
Een andere man van de straat loopt iedere drie maanden een keer een schorsing op bij het 
Klussenbureau, omdat de baas hem bijvoorbeeld erop heeft gewezen dat hij wel heel lang 
op een bankje zat tijdens werktijd. Maar een waarschuwing wordt bij hem nogal eens een 
groot conflict. Iemand anders vraagt me: ga met mij mee naar het loket, want ik krijg altijd 
ruzie daar.  
Afgelopen vrijdagmiddag zaten we met vrouwen onder elkaar in de opvang. Een van de 
dames geeft adviezen aan een andere vrouw: meewerken met de hulpverleners, zegt ze. 
Vechten, meid! Ga er tegenaan! En ook: ik zal ze een poepje laten ruiken, ik ga ervoor en ik 
ga winnen! ze balt haar vuisten. Wat een agressie, denk ik, maar het is ook een warrige 
onzekerheid. Aan mij vraagt ze: Doe ik het goed, wat vind je, door voor mijn kinderen te 
gaan en vol te houden en me niets te laten vertellen en te vechten en dwars door ruiten 
door te gaan en.. en.. en…  Ze geeft zichzelf geen tijd voor antwoord of gesprek. 
Zo kom ik heel wat mensen tegen die op verschillende manieren op gespannen voet staan 
met autoriteiten, met leiding, met begeleiders en instituties. Mensen die het vertrouwen 
hebben verloren in anderen, vooral als die de weg wijzen. Mensen zonder herder, die zowel 
stoer als verweesd zijn, eigenwijs en onzeker, die heel veel zelf hebben moeten doen maar 
ook veel zijn gevallen en opgestaan.  

En ik kom mensen tegen die hun eigen waarheid hebben. Die niet geloven maar het zeker 
weten. Een man met een ingewikkelde berekening van het heil waarin het getal 153 centraal 
staat. Iemand die me een verfrommeld boek in handen drukt waarin beschreven staat 
waarom we in de tijd van rampen leven, en dat het einde nabij is. Waarheid en zekerheid bij 
getallen, en woorden die als voorspelling worden genomen. Een voorspelling van een 
definitief oordeel, een nieuwe wereld van recht en vrede, zelf bij de uitverkorenen horen. De 
teleurstelling in onze aardse wereld, in medemensen, de teleurstelling in zichzelf is voelbaar. 
Het is een tegenstelling geworden: deze wereld tegenover de wereld van God, een toekomst 
die totaal, radicaal anders zal zijn. Een mensenwereld tegenover straks een goddelijke 
wereld. Niet een koninkrijk dat al zichtbaar is omdat het ontkiemt, omdat sporen van het 
goede er zijn, tussen het andere door, niet zo, maar een keiharde breuklijn tussen nu en 
straks, tussen mensen en God, tussen goeden en kwaden, zwart en wit, anderen en ik. Een 
belofte niet over ons hier en nu, maar een lang wachten op een historisch moment van 
einde aan de ellende. 

Zo kom ik onze teksten van vandaag op straat tegen. Niet bij al mijn straatcontacten, ook zij 
zijn divers. Maar een paar straatmensen hielden mij ineens een spiegel voor. Lees, herlees 
en overweeg die Openbaring, lees over de goede herder, ik moest wel, ook al moest ik bij dit 
leesrooster even slikken.  

Ik ben de goede herder, zegt Jezus ons vandaag, via de evangelist Johannes. Ik ken mijn 
schapen en mijn schapen kennen mij.  
Vertrouw je toe, volg zijn stem, zijn leiding, volg zijn wegwijzer. Voeg je in een gemeenschap, 



een kudde, zelfs een kudde die je niet zelf hebt uitgekozen, want er komen nog anderen bij. 
Daar heb je geen invloed op, we kennen hen niet. Kennelijk horen zij er ook bij. Dan wordt 
het spannend he 

Je toevertrouwen aan een herder, een iemand die leiding geeft, is bepaald niet 
vanzelfsprekend voor iedereen en ook niet aan iedere leider. Sterker nog, zijn we niet een 
beetje trots als we niet gevoelig zijn voor populisten, als we onze eigen weg weten te vinden, 
als we volksmennerij herkennen, als we kuddegeest afwijzen? Zijn wij niet ook trots op onze 
eigenwijsheid, en net als mijn straatmensen, wars van autoriteit?  Wij wilden toch geen 
mannen aan de macht die de eigen belangen voor alles laten gaan, die de woede 
aanwakkeren en zondebokken maken?  

Ik ben de goede herder. En wij komen samen in een gemeenschap om ons samen daarop te 
richten. Dan komt het aan op ons onderscheidingsvermogen. Een goede herder, geen 
huurling, geen mens die uit is op macht en geld of andere afgoden, maar iemand die ons 
naar de vrijheid leidt. Een kudde die niet blind en dom is, geen grijze anonimiteit, maar 
gemeenschap waarin mensen hun eigen verantwoordelijkheid behouden. Waar verstand en 
talent de ruimte krijgt en ook mag groeien. Waar ook de heilige Geest woont en werkt. 

Ik ben de goede herder. Herkennen wij hem vandaag de dag? Kennen wij zijn stem? 
Wanneer durven wij mensen ons aan iemand toe te vertrouwen? Als die ander een mens uit 
een stuk is toch? Integer. Niet iemand die in alles perfect is, wij zijn mensen, geen goden. 
Maar een mens die haar kwetsbaarheid durft te laten zien. Iemand die weet waarin zijzelf, 
hijzelf een ander nodig heeft en op haar beurt leiding kan aanvaarden. Misschien wel leiding 
van jou. In de meest ideale relatie ben je herder, hoeder voor elkaar. Dan worden wij een 
kleinere of grotere gemeenschap waarin we elkaar nodig hebben, Gods volk onderweg. 

Johannes zag een stad uit de hemel neerdalen, een prachtige, letterlijk schitterende stad van 

vrede en recht. Een stad Gods waar de maat van de mensen en die van engelen gelijk zijn. 

Wij zijn daar ook bij betrokken. Het is waar wij naartoe leven en wat stukje bij beetje vorm 

krijgt daar waar het lukt. Waar mensen een beetje op God gaan lijken, evenbeeld worden.  

Het is een stad, een gemeenschap waar ruimte is voor makke schapen die niet voorop gaan, 

maar ook voor de mensen die als eerste over de dam komen. Mensen zoals wij geschapen 

zijn: met onze liefde en onze kwetsbaarheid, met onze angsten en dromen. Met onze 

behoefte aan medemensen en onze drang om ons leven zelf te bepalen. Eigenwijs soms 

maar ook weleens onzeker. Die gemeenschap, die schitterende stad, die gebeurt hier en nu 

als wij ons durven toevertrouwen aan elkaar, en als we willen hoeden over het heil van de 

ander. 
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