
 
Zondag 12 mei 2019 

 vierde van Pasen – jubilate! 

 
Lezing uit de Openbaring: 7,9-17 
 
Lied: ‘De Heer is mijn herder!’: lied 23b, 1 t/m 4 in 
beurtzang: 1 en 4 allen, 2 vrouwen, 3 mannen 
 
Evangelielezing: Johannes 10,22-30 
 
Acclamatie: ‘de Heer is mijn herder!’: lied 23b,5  
 
Overweging: ken je mij? 
 
Namens onze gemeente en de Paulusgemeenschap 
gaan in september opnieuw mensen naar Oeganda. 
Elf in totaal. Ze gaan werken op de Queen of Peace 
Highschool. Kennismaken met de mensen daar. 
Contact leggen met de scholieren. 
Een werkbezoek met een doel. Welk doel? 
We hebben daar met elkaar over van gedachten 
gewisseld. En we komen tot de conclusie: de 
grootste uitdaging voor ons is werkelijke ontmoeting. 
Elkaar echt leren kennen. 
 
We denken terug aan hoe het was, toen Philomena 
en haar echtgenoot John hier waren met Pinksteren 
2018. Er was vriendelijk contact. We kregen 
cadeautjes uit Oeganda. En Philomena had een 
boodschap voor ons tijdens de kerkdienst. We 
hebben allemaal verschillende gaven gekregen van 
de Geest, zei ze, naar woorden van Paulus. En allen 
zijn we nodig: allen zijn we delen van één lichaam die 
elk hun eigen functie hebben. Delen die elk hun 
eigen talent moeten ontwikkelen. Waarom we dat 
moeten doen? Omdat onze beloning in de hemel 
dan groot zal zijn. 
 
Een grote beloning in de hemel – Philomena noemt 
dat de drive die haar leidt. Is dat wat ook ons 
inspireert? 
Voor velen van ons is die beloning in de hemel denk 
ik niet waar we naartoe leven. Maar als dit niet is wat 
ons inspireert, wat inspireert ons dan wel? 
En hoe kunnen we meebeleven wat Philomena en 
wat de christenen van de gemeenschap in Mpigi 
inspireert? Hoe kunnen we volgen wat hun drive is? 
Hoe kunnen we hen werkelijk kennen? 
 

Hier op deze foto zien we Byaluhanga. Mieke van 
Vliet ontmoette hem in Oeganda. Ook op de 
stiltedag eind vorig jaar was de foto te zien. 
Byaluhanga is alleen op deze wereld. In 1994, tijdens 
de genocide in Rwanda, werden zijn vrouw en 
kinderen vermoord. Hij is naar Oeganda gevlucht. 
Daar woont hij alleen in een hutje en verdiende de 
kost als landarbeider. 
Nu is hij te oud en te ziek om te werken. Hij heeft 
geen familie die voor hem kan zorgen. Ook zal hij 
nooit meer terug kunnen keren naar zijn vaderland. 
Daarom is hij geheel afhankelijk geworden van wat 
de mensen in het dorp hem geven. 
Mieke was geraakt door de kracht die hij ondanks 
alles uitstraalt. 
Waar komt die kracht vandaan? Wat bezielt 
Byaluhanga? 
 
‘Ken je mij? Wie ken je dan? Weet jij mij beter dan 
ik?’ zingt Trijntje Oosterhuis. Haar vader Huub 
schreef het lied. Een lied naar Psalm 139. ‘Heer, u 
kent mij, u doorgrondt mij, u weet het als ik zit of 
sta, u doorziet van verre mijn gedachten’. God kent 
ons, zingt de psalmist. Hij kent ons dieper dan wij 
onszelf kennen. 
Kennen… Wanneer ken je iemand? Wanneer ben je 
zelf gekend? Kan iemand jou ooit helemaal kennen, 
of is dat een illusie? Zouden wij elkaar wel 
verdragen, wanneer we elkaar helemaal zouden 
kennen? In het lied zingt Trijntje: ‘Kan jij het hebben, 
als niemand anders, dat ik geen licht geef, niet 
warm ben, dat ik niet mooi ben, niet veel, dat geen 
bron ontspringt in mijn diepte, dat ik alleen dit 
gezicht heb, geen ander’? 
 
De verhalen vanmorgen vertellen van dit kennen. Ze 
doen het in beelden. Beelden van de herder en de 
schapen, van het lam en de kudde. Het kennen is de 
spil waar alles om draait. 
Judeeërs zijn om Jezus heen komen staan. Ze blijven 
hem vragen: wie ben je nou toch? Wat is precies 
jouw rol? 
Jullie kennen mij niet, zegt Jezus tegen hen. Want 
jullie horen niet bij mijn schapen. Al eerder heeft hij 
laten weten hoe belangrijk dit kennen is. ‘Ik ken mijn 
schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de vader 
mij kent en ik de vader ken.’ 
Waar gaat het om, bij dit kennen? 
 
Kennen – het hangt nauw samen met vertrouwen. 
‘Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en 
zij volgen mij,’ zegt Jezus. Omdat de herder ze kent, 
vertrouwen de schapen hem. Hoe zwart of wit of 



gevlekt ze ook mogen zijn, ze kunnen op hem 
bouwen. 
De herder kent de schapen – dat betekent dat hij het 
kan hebben ‘dat ik geen licht geef, niet warm ben, 
dat ik niet mooi ben, niet veel, dat geen bron 
ontspringt in mijn diepte, dat ik alleen dit gezicht 
heb, geen ander’ – zoals Trijntje zingt. 
Zouden we het ook mogen omkeren: mag je zeggen 
dat je iemand niet werkelijk kent, wanneer je niet die 
ander mét alle hebbelijkheden en onhebbelijkheden 
aanvaardt? 
 
‘Als u de messias bent, zeg het ons dan ronduit’, 
zeggen de mensen. Het lijkt wel een beetje op ‘Wie 
is de mol’. Ze proberen de ware identiteit van Jezus 
te achterhalen. Ze bestoken hem met vragen. Maar 
ze missen de aanwijzingen die hij geeft. De woorden 
die hij spreekt. De dingen die hij doet. 
Ze kennen hem niet, want om iemand te kennen, 
moet je alert zijn. Open. Je antennes uitsteken. Niet 
meteen denken dat je het begrijpt. Niet meteen met 
een oordeel komen. Dat gebeurt maar al te 
makkelijk: als Jezus uitgesproken is, willen de 
mensen hem stenigen. 
Hoe zullen wij in Oeganda omgaan met wie gelooft 
dat je goed moet leven omdat je dan een beloning in 
de hemel krijgt? Of, een stuk lastiger: hoe zullen we 
omgaan met wie er diep van overtuigd is dat 
homoseksualiteit verkeerd is? 
 
Iemand die jou kent, die niet oordeelt, die je 
aanvaardt – dat is in de bijbel de herder. 
Mozes voorziet zijn levenseinde. En hij vraagt aan 
God: wil je iemand aanstellen die leiding geeft zoals 
een herder omgaat met zijn kudde? Zodat jouw 
mensen niet zullen zijn als schapen zonder herder? 
Eén uit de kudde wordt de herder. Je kunt er een 
vraag in horen, een opdracht ook: leef jij zó in die 
kudde, dat je herder zou kunnen zijn? Dat je degene 
kunt zijn die open staat, aanvaardt, niet oordeelt? 
 
En dan hoorden we nog die mooie droom, de 
woorden uit de Openbaring. Ook hier weer de 
beeldspraak van de kudde. Maar dan net anders. 
Hier gaat het over een lam. Een lam dat met God 
redding zal brengen aan een onafzienbare menigte. 
Zij zullen geen honger en dorst meer lijden, vertelt 
de droom, de zon zal hen niet meer steken, de hitte 
hen niet bevangen. Want het lam midden voor de 
troon zal hun herder zijn en hen naar de 
waterbronnen van het leven brengen.  
 
Een lam dat herder is…? 

Dat roept weer heel andere gedachten op. 
Een lam is kwetsbaar.  
Een lam is puur. 
Een lam is het kleinste onderdeel van de kudde. 
En dát lam, dat is herder? Dat lam brengt de kudde 
naar de waterbronnen van het leven? 
 
Ja – het is de omkering die we in Jezus leren kennen, 
zowel in de evangeliën als in de brieven en de 
Openbaring. In een herder die dienstbaar is, wiens 
kracht schuilt in kwetsbaarheid. Die een antiheld is. 
Die laat zien dat het in het leven om liefde en om 
mededogen gaat – en niet om heersen, om faam, 
om prestatie. Die ons déze weg aanwijst als 
waterbron van het leven. 
 
Ik denk dat we een lange weg te gaan hebben, 
voordat we leven zoals een lam in die kudde waar 
we deel van uitmaken. Er is allerlei ego wat ons 
dwars zit. Er zijn materiële verlangens. Er is onze 
behoefte om gezien en gehoord te wórden in plaats 
van te zien en te horen. Gekend te wórden in plaats 
van te kennen. Het werkelijk kennen van een ander 
is niet iets wat we ‘wel even doen’. En er is, als we 
eerlijk zijn/doordat we onszelf en anderen langs een 
meetlat leggen, telkens die ontgoocheling: ik geef 
geen licht. Ik ben niet warm, niet mooi, niet veel, er 
ontspringt geen bron in mijn diepte, ik heb alleen dit 
gezicht, geen ander. 
 
Aan het begin stelde ik de vraag wat óns inspireert. 
Ik kom uit bij psalm 139. De psalm over God die ons 
kent. Die datgene voor ons betekent waar we zo 
naar verlangen: die ons neemt zoals wij zijn. 
Dat die psalm onze inspiratie mag zijn, wanneer we 
merken hoe moeilijk het is een ander werkelijk te 
aanvaarden, niet te oordelen, echt open te staan. 
Dat wij elkaar mogen leren kennen, zoals we zelf 
door God gekend zijn. 
 
 
Muziek: ‘Byaluhanga – lonely summer’ (Tanya van 
Dasselaar) 
 
Lied: ‘Heer, die mij ziet zoals ik ben’: psalm 139, 
1+2+14 


