
 
Zondag 25 april 2021 

vierde zondag van Pasen 

 
 

Evangelielezing: Johannes 10,1-16 

 

 

Gezongen Schrift: ‘Alle dagen van mijn leven’ – naar 

psalm 23 (t. Margryt Poortstra, m. Bram Stellingwerf; 

‘Naar de psalmen’) 

 

antifoon: 

Alle dagen van mijn leven 

volgen mij genade en geluk. 

 

Jij wijst me de weg, 

Je gaat voor me uit waar 

ik dreig te verdwalen. 

 

Op Jou kan ik rekenen. 

 

antifoon 

 

Jij brengt me naar de oevers van de aarde, 

waar het water van de zee zich uitstrekt 

tot ver voorbij de horizon. 

In open velden wandel Je met mij, 

met boven ons alleen de wolken. 

 

Op kracht kom ik, tot rust, met Jou. 

 

antifoon 

 

In de drukte van het snelverkeer of in de waanzin 

van de tijd raak ik niet langer in paniek. 

Diep van binnen weet ik van je vrede. 

 

Als alles me teveel wordt, hoor ik je stem 

die mij aan tafel roept. Je legt een hand 

op mijn hoofd als ik aanschuif. 

 

Op mij heb je gewacht. 

 

Steeds weer ben Jij mijn thuis. 

 

antifoon 

 

 

Overweging 

 

De goede herder – in het evangelie van Johannes 

noemt Jezus zichzelf zo. ‘Ik ben de goede herder’ – een 

bekende uitspraak van hem. En hij vertelt waar het om 

gaat. Om betrouwbaarheid. Om veiligheid. De schapen 

komen vóór zijn eigen hachje. Hij zal ze met zijn leven 

verdedigen. 

Het lijkt erop dat hij psalm 23 in gedachten heeft. De 

bekende psalm waar ons lied ‘de Heer is mijn herder’ 

op gebaseerd is. Hier wordt God bezongen als de 

volkomen betrouwbare herder. ‘Jij wijst me de weg, op 

jou kan ik rekenen,’ vertaalt Margryt Poortstra. Jij bent 

er overal bij, waar ik ook ben; je geeft me veiligheid en 

rust. ‘Steeds weer ben jij mijn thuis.’ 

 

Kijk je met dit beeld van de herder in je hoofd naar de 

schilderijen die hier in de Eshof hangen, dan blijf je 

haast vanzelf haken aan het schilderij van de mantel. 

Ans Baas schreef er iets over in de nieuwsbrief van dit 

weekend. Bij haar kwam het lied boven van Huub 

Oosterhuis: ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht, zoals 

een mantel om mij heen geslagen, zo is mijn God…’ Zo 

is God, de herder van psalm 23. En zo is Jezus, in wie we 

zien hoe God onder ons aanwezig is. De goede herder. 

 

Het beeld van de goede herder is niet het enige dat we 

hoorden. Jezus zegt ook nog: ‘ik ben de deur voor de 

schapen.’ Kom je door mij naar binnen, dan komt het 

goed met je. Nee, dan ís het goed met je. Vrijheid zul je 

hebben: je kunt in- en uitlopen wanneer je maar wilt. 

Weidegrond zul je vinden: wat je nodig hebt, zal je 

gegeven worden. ‘Ik ben gekomen om je het leven te 

geven in al zijn volheid!’ 

 

Het klinkt allemaal heel mooi. 

Maar… hoe ziet dit er concreet uit – dit leven in al zijn 

volheid, waar Jezus de deur voor is? En tegelijk denk je 

misschien: mijn leven is al vol. Vol genoeg. Hoe pas je 

dat in in je agenda, een leven in al zijn volheid? 

Maar dat is natuurlijk een flauwe vraag. Bij ‘leven in al 

zijn volheid’ gaat het niet om nog meer afspraken in 

onze agenda. Het gaat meer om de verschillende 

kleuren. Om leven in alle kleuren, alle hoogten en 

diepten, met lijf en ziel, je krachten en je talenten. 

Leven waarin jij er helemaal mag zijn. 

Opnieuw kijk ik dan naar het schilderij van de mantel. 

Die mantel vol kleuren. Naar onderen toe steeds 



donkerder. Naar boven toe steeds lichter, de mantel 

zelf lijkt haast licht te geven. En duidelijk in het midden 

schemert een hart in warme rode kleuren. 

De mantel van de herder, die je de weg wijst en zorgt 

dat je veilig bent. En de mantel van God, liefdevol om je 

heen geslagen. En de mantel die jij zelf draagt, wanneer 

je je leven leeft in al zijn volheid. 

 

Leven in al zijn volheid, leven in alle kleuren die er maar 

in je zijn – het is niet iets wat je je moet verwerven, of 

waar je naar toe moet werken, waar je heen op weg 

moet. Het is er al. De weidegrond is er. We hoeven ons 

er alleen maar naar toe te laten leiden door de herder: 

onze ogen ervoor te laten openen. Je hoeft er niet voor 

naar de andere kant van de wereld. Het is dichtbij, 

binnen je bereik. Nu we al een jaar lang nauwelijks 

meer op reis kunnen, of naar de bioscoop of het theater 

of naar een festival, kun je dit misschien wel beter op 

het spoor komen. Ik lees het in het verhaal van Romy 

Beitler, dat in de nieuwsbrief van dit weekend staat. 

Ik denk dat goed is te bedenken dat dit leven in al zijn 

volheid niet enkel blijdschap en geluk betekent. Niet 

alleen de hoogtepunten maar ook de dieptepunten 

horen bij dit volle leven. Wanneer je de kleuren van het 

geluk wilt beleven, zul je ook de kleuren van het 

verdriet toe moeten laten – de kleuren van jezelf en die 

van anderen. Ze gaan gelijk op. De kleuren van het één 

bestaan niet zonder de kleuren van het ander. 

 

De woorden van Jezus over de goede herder staan in 

een groter verband. Er is een groeiend conflict tussen 

Jezus en de religieuze leiders aan de gang. Jezus vraagt 

hen: zijn jullie goede leiders – of zijn jullie dieven en 

rovers die niet door de deur de schaapskooi 

binnengaan, maar op een andere manier? Zijn jullie 

herders die om de schapen geven, of huurlingen voor 

wie het eigenbelang eerst komt? 

We kunnen dit onszelf ook afvragen. Zijn wij goede 

herders? Hoe zit het met onze verantwoordelijkheid 

voor wie aan ons zijn toevertrouwd – onze partner; 

ouders; kinderen? Onze buurvrouw of buurman; zus; 

zwager; tante? Wat doe ik om hun leven een leven in 

volheid te laten zijn, in alle kleuren die het kan krijgen? 

‘Ik ben er voor jou’, staat er op de nieuwe paaskaars. 

Zijn wij dat; zijn we er voor elkaar? 

 

Dit brengt tegelijk een andere vraag naar boven. 

Misschien is die nog wel interessanter. Het is de vraag: 

laten wij ons door een herder leiden? Laten we ons een 

mantel vol kleuren omslaan? 

Of stellen we daar allerlei voorwaarden aan? 

Moet die weg wel gaan zoals ik die zelf heb 

uitgestippeld? Moeten de kleuren van de mantel wel 

precies bij elkaar passen, en helder zijn en sprankelend? 

 

Als ik eerlijk ben, moet ik toegeven: een dief en een 

herder strijden in mij om de voorrang. Ik ben niet vrij 

van de neiging de ander als een middel voor mijn eigen 

geluk te gebruiken. Of de natuur. Zorgen voor en in 

bezit nemen liggen soms dicht bij elkaar. 

 

En me door een herder laten leiden – door de goede 

herder; kan ik dat? Kan ik afzien van de eisen die ik zelf 

aan het leven stel, van de verwachtingen die ik ervan 

heb – en eenvoudig aanvaarden wat er komt? Kan ik de 

vele kleuren zien, écht zien, van de mantel die ik krijg 

omgeslagen, en niet telkens meer en beter willen? 

 

Een levenslange leerweg is dit voor ons: die weg naar 

liefde die eigenbelang overstijgt. En die weg naar het 

aanvaarden van het leven in de veelkleurige volheid van 

geluk en verdriet. We krijgen de tijd en de ruimte voor 

deze weg en gaan die niet alleen – de goede herder 

gaat voor ons uit en God is als een mantel om ons 

heengeslagen. 

 

 

Muziek  


