
Evangelielezing Johannes 10,1-10 
 

In die tijd zei Jezus: ‘Ik zeg jullie de waarheid:  

wie niet door de deur de schaapskooi binnengaat, maar zich langs een andere 

weg toegang verschaft, is een dief en een rover.  

Maar wie door de deur binnengaat, is de herder van de schapen.  

De man die bij de ingang de wacht houdt, doet de deur voor hem open.  

De schapen luisteren naar de stem van de herder;  

hij roept de schapen die van hem zijn stuk voor stuk bij hun naam en leidt ze 

naar buiten.  

En als hij ze allemaal naar buiten heeft gebracht,  

loopt hij voor ze uit, en ze volgen hem want zij kennen zijn stem.  

Een vreemde echter zullen ze niet volgen;  

voor hem  vluchten ze alleen maar weg,  

want zijn stem kennen zij niet.’  

Toen Jezus hun deze gelijkenis vertelde,  

begrepen ze niet wat Hij hun wilde zeggen.  

‘Geloof mij’, zei Jezus daarom,  

‘Ik ben de deur van de schapen.  

Alle anderen die vóór Mij zijn gekomen, zijn dieven en rovers.  

Maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd.  

lk ben de deur. Wie via Mij naar  binnen gaat, zal gered worden: 

hij zal in- en uitgaan en weidegrond vinden.  

De dief komt alleen om te stelen, te doden en te vernietigen.  

lk ben gekomen om te zorgen dat zij leven zouden hebben,  

leven in overvloed.’ 
 

Overweging 

Het lijkt net of het ene deel van de samenleving dezer dagen herdert over het 

andere. Avond aan avond trekken op de TV herders voorbij die het opnemen 

voor de belangen van hun eigen schapen. En ze pleiten steeds vaker voor 

snellere exit-strategieën uit de ‘lockdown’ (twee maanden terug kende niemand 

dat woord nog) om hun terechte belangen  te verdedigen. Gebroedelijk naast hen 

staan steevast de gezondheidsdeskundigen die eensgezind manen tot blijvende 

voorzichtigheid en zelfbescherming, al dan niet met mondkapjes en anderhalve 

meters van elkaar af. Onverwacht vallen er ook alsmaar berichten op de digitale 

deurmat van bedrijven die normaliter reclamefolders verspreiden, maar nu 

zorgzame berichten rondsturen en de hoop uitspreken dat we vooral goed op 

elkaar letten.  

Al deze goede herders buitelen avond aan avond over elkaar heen, hopend op de 

blijvende gunst van de schapen. Intussen zijn er nog andere werkelijkheden. 



Wolken sprinkhanen vreten de oogsten in Afrika op, staan de laatste oerwouden 

die we hebben, nog altijd in de brand, en weigeren wij om Griekenland te hulp 

te komen en ons deel van de vluchtelingenstroom bij ons toe te laten. Al die 

ellende is vervelend, maar wij zijn al druk genoeg met ons eigen leed. Ik weet 

het, ik noem zo maar en willekeurig een paar dingen op die je eigenlijk niet met 

elkaar mag vergelijken, maar toch…. Ik krijg er een heel ongemakkelijk gevoel 

bij. Dat zou ik ook gehad hebben overigens zonder covid-19.  

Het hemd is dus toch nader dan de rok! Ja, natuurlijk lijden we onder de 

gevolgen van het virus, terwijl we uit alle macht proberen het te isoleren en te 

bedwingen.  

Dit weekend lezen we de parabel van de Goede Herder. Een echt goede herder 

zijn is vandaag niet gemakkelijk. Want we moeten in ons eigen huis blijven, en 

als we dat niet doen, moeten we tenminste anderhalve meter afstand houden van 

elkaar. Iemand bezoeken is verboden, dus geen bezoek aan ouders, grootouders, 

zeker niet in zieken- en verzorgingshuizen, en geen kerkbezoek. Nooit waren er 

zoveel mensen noodgedwongen op zichzelf aangewezen, nooit voelden zovelen 

zich in de steek gelaten. Hartverscheurend de taferelen van mensen die al zo 

lang van elkaar houden en met elkaar moeten communiceren door het 

vensterglas.  

Gelukkig zijn we ook best wel creatief in het vinden van wegen om elkaar te 

helpen en te blijven vinden. Dat spoort dan helemaal met de boodschap van de 

parabel. Want die is in elk  geval deze: gelukkig houdt God, houdt Jezus,  geen 

anderhalve meter afstand van ons mensen. En Hij laat zich ook niet tegenhouden 

door isolerende en dichte deuren uit schrik voor welk virus dan ook. Zijn geest 

van liefde en vrede laat zich niet tegenhouden door ziekte en dood. Als wij 

geloven en vertrouwen komt de Goede Herder door alle deuren, ook door deuren 

van wanhoop en eenzaamheid. Dat is een goede boodschap voor ons. We 

moeten er voor oppassen dat we geen ongeïnteresseerde, zelfs ongelovige 

christenen worden, bijvoorbeeld omdat er geen zondagsvieringen zijn. En we 

mogen zeker niet nalaten goede herders te zijn. Nu is het echt nodig, meer dan 

ooit. We hoeven daar geen moeilijke of uitputtende dingen voor doen, zoals 

dokters, specialisten, verpleegkundigen dat wél moeten doen (tot onze grote 

bewondering en dankbaarheid!), maar we kunnen wel, net als zij, alle aandacht 

hebben voor mensen in nood. En er zijn zoveel mogelijkheden om onbereikbare, 

eenzame, verlaten mensen toch te bereiken: een luisterend oor, een telefoontje, 

een sms’je, skype, whatsapp, smartphone, over de heg, van balkon tot balkon. 

We hebben creativiteit nodig, en tot in het kleine aan toe…. Alle kleine beetjes 

zijn welkom, kunnen wonderen verrichten! 

Dat neemt niet weg, dat we  allemaal uitzien naar de dag dat we elkaar weer 

gewoon kunnen ontmoeten, kunnen omhelzen, met elkaar kunnen vieren, op 



straat, in de winkel, op een terrasje, in het theater, en in de kerk! Er zal nog wel 

veel geduld van ons gevraagd gaan worden, is mijn vermoedelijk realistische 

inschatting, maar we moeten de hoop koesteren en levend houden. En elkaar 

blijven oproepen om hoe dan ook en heel creatief goede herders voor elkaar te 

zijn en te blijven! Laten we elkaar dus vooral ook op goede ideeën blijven 

brengen hierin! 

 

Intussen is de meimaand begonnen: de Mariamaand. Laat zij ook onze toevlucht 

zijn! Zij wist dat God haar nooit in de steek zou laten. Ook al gebeurde haar wat 

geen enkele moeder ooit  hoopt mee te maken: dat je kind eerder gaat dan jijzelf. 

Helaas in deze tijd voor velen een droeve realiteit, en niet alleen door een virus 

overigens. Net als haar laat Hij ons ook niet in de steek. Hij laat zijn mensen 

immers nooit in de steek. Een Goede Herder blijft gaan voor al zijn schapen! 

Aan ons om dat ook te doen, net als zij. 

 (Hans van Zonneveld) 

 

Gebed 

 

We worden gegijzeld door een onzichtbaar virus 

Het duurt lang, we snakken naar vrijheid,  

naar elkaars nabijheid ook. 

Vader, U bent ons nabij,  

opent steeds weer nieuwe wegen, 

nieuwe ruimte en nieuwe kansen. 

Laat ons dan niet alleen,  

zend ons uw Geest van creativiteit 

de kracht vol te houden.  

Versterk in ons het besef en de aandacht  

elkaar te bewaren voor het kwaad. 

Moeder Maria, wees onze toevlucht, 

onze hulp in deze dagen 

soms vol smart  

als we een gelieve uit handen moeten geven. 

Houdt ons alsjeblieft vast! 

Geef ons goede moed, elke dag weer!  

Amen. 

 

 


