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Overweging   

Een rode draad die door het evangelie van Johannes loopt is de vraag wie Jezus écht was.  

De tijdgenoten van Jezus zagen wel de vele tekenen van Jezus, maar ze begrepen ze niet.  

Daarom beschrijft Johannes Jezus met vele beelden: Hij is het Woord dat vlees is geworden; 

Hij is de Goede Herder; Hij is de deur van de schaapskooi. Ook de Farizeeën begrepen het 

niet en probeerde Jezus uit de tent  te lokken  met de vraag: Wie ben je? Als je de Messias 

bent, zeg het dan ronduit? En dan volgt een gespannen gesprek over wat herderschap 

betekent. Voor de religieuze Jood betekende het beeld van de herder veel meer dan wij ons 

erbij voorstellen. Hun hele Bijbel is doordrenkt van herder-figuren. Abel, Abraham, Jakob, 

Mozes waren herders. En David was het beeld van koning-herder. Herders hadden destijds 

hun handen vol aan de zorg voor de schapen. Ze moesten hun dieren vaak met gevaar voor 

eigen leven beschermen. De meeste herders waren geen eigenaars, maar huurlingen.  

Ze beschermden hun schapen niet als er gevaar dreigde. Ze hadden geen oog voor de kudde 

en waren alleen bezig met zaken waarvan ze zelf beter werden. In contrast met zulke herders 

schildert Johannes Jezus als een goede herder. Een herder die zich inzet voor zijn schapen.  

Hij kent zijn schapen. Hij weet dat elk schaap anders is en elk schaap op een andere manier 

het beste gedijt. En als een schaap gewond raakt, dan zal hij het liefdevol verzorgen.  

Jezus gebruikt in het evangelie een beeld:  “Mijn schapen luisteren naar mijn stem en ik ken 

ze”. Dat is veel meer dan luisteren naar woorden die iemand zegt. Het is de stem die warmte 

geeft, die jouw hart kan raken. Het is de stem die woorden vertrouwd maakt. Er bestaat een 

hechte band tussen God en de mensen.  Wij zijn uit hetzelfde hout gesneden. 

Johannes verwijst steeds naar de daden (de tekens) van Jezus. Jezus die zich van de regels en 

voorschriften niet veel aantrok, maar “de wil van de Vader” deed. In Jezus zien we God aan 

het werk. Tijdens de voorbereiding van deze viering stonden we stil bij de vraag:  Wie is 

Jezus? En waar liggen onze mogelijkheden om Gods herderlijke zorg zichtbaar te maken in 

onze gemeenschap? Gastdames herkenden zich met name in het beeld van de deur van de 

schaapskooi. De schapen mogen gewoon in- en uitlopen.  Iedereen is welkom. Wie hij of zij 

ook is en wat hij of zij ook denkt. We zijn ervoor de mensen. Niet dwingend, maar ruimte 

scheppend. Alles begint met aandachtig luisteren; nabijheid en veiligheid geven. 

Koorleden van de Cantorgroep herkenden zich met name in de zin: mijn schapen luisteren 

naar mijn stem. Er bestaat een bijzondere relatie tussen God en de mensen. God doet ons 

zingen en in de gezangen weerklinkt Gods stem.  Het zijn de gezangen over oude en steeds 

weer nieuwe verhalen die ons inspireren en waarin diep menselijke ervaringen een plaats 

krijgen. Met onze gezangen ondersteunen we de liturgie.  

Samenzang geeft gemeenschapsgevoel. 

Met het beeld van Jezus zijn we nooit helemaal klaar. Jezus blijft voor een groot deel 

ongrijpbaar. Daarom tot slot een fragment uit het boek: Robin en God, geschreven  

door  Sjoerd Kuyper.  Een verhaal dat iets laat zien wie God voor ons is. Robin is vier jaar. 

Hij is gefascineerd door God. Maar als hij aan zijn vader vraagt hoe God eruit ziet dan zegt 

deze dat God niet bestaat. Waarom zijn er dan zoveel verhalen over God, vraagt de kleuter 

door. Op een dag als Robin ‘s nachts vanuit zijn raam een heldere poolster ziet, denkt hij: daar 

woont God. Hij wist niet wie het was, maar dat was een heel sterk gevoel. Met zijn grootvader 

kon Robin wél over God praten. Grootvader bood hem de ruimte om al zijn vragen te stellen. 

Kan God je echt horen als je bidt? Vraagt Robin. Ja, zegt opa. Dat denk ik wel. Maar als er nu 

een heleboel mensen tegelijk bidden?  Dan hoort hij alles door elkaar. Kan hij dan wel horen 

wat ik zeg? Makkelijk, zegt opa. Dan heeft God zeker heel veel oren…. Jij snapt het, zegt 

opa. God heeft heel veel oren. Voor ieder mens heeft God één oor. 


