
Weekend 6 en 7 mei:  Zondag van de Goede Herder  -  Roepingenzondag  

Handelingen van de apostelen 2,14a.36-41    Johannes 10, 1-10 

 

Overweging 

Want mijn herder is de Heer: nooit zal er mij iets ontbreken. 

Deze Psalm 23 staat op naam van koning David. Ooit was hijzelf schaapherder en nu zegt  

hij tegen God: U bent mijn Herder. David  weet hoe het is om schaapherder te zijn, hij is het 

geweest met hart en ziel. Eigenlijk zegt David tegen God: God, ik reken erop dat u net zo 

goed voor mij bent als ik was voor mijn schapen.  

In het evangelie noemt Jezus zichzelf de Goede Herder maar ook de deur, de deur naar de 

schaapskooi. Dat is een prachtig beeld, vind ik.  De deur, dat is een kader, een afbakening 

waardoorheen je in en uit gaat. Als Jezus de deur is, moet je dus dagelijks door Hém heen.  

Je kunt niet om hem heen. De deur staat open. De schapen mogen gewoon in –en uitlopen.  

Er wordt ze geen strobreed in de weg gelegd. Jezus is geen deur waar je alléén door mag als  

je volgens de regels leeft. Als een Goede Herder leidt Hij zijn schapen naar weidegrond en 

geeft ze leven in overvloed. Hij ziet ze, merkt ze op en kent zijn schapen stuk voor stuk bij 

naam. En weet dat ieder schaap op een andere manier het beste gedijt.  

Zijn stem is vertrouwenwekkend en je mag je veilig weten bij Hem. Jezus, onze Goede 

Herder neemt niet alle zorg uit handen zodat we zelf nergens meer op hoeven te letten.  

Een goede herder rekent op zijn schapen. Hij stimuleert ze om zelf na te denken, om je eigen 

geweten te volgen, zelf beslissingen te nemen.  

In de eerste lezing hoorden wij hoe mensen diep getroffen zijn door de levenswijze van Jezus. 

Ze vragen aan Petrus: wat moeten wij doen?  Petrus antwoordt: Geef gehoor aan de stem van 

God door je te laten dopen. Het doopsel opent de toegang tot leven met Hem. Het doopsel 

geldt ook wel als deur naar het christelijke leven. Daarmee begint het. Petrus noemt Jezus ‘de 

herder en behoeder van onze ziel’. Met andere woorden: waar wij in het spoor van Jezus gaan 

zal het ons, juist als de schapen, aan niets ontbreken. Hij zal er zijn voor ons, over ons waken 

en ons behoeden. Met de doop krijgen we de opdracht mee. Worden wij geroepen om in zijn 

voetspoor te gaan. Om in woord en daad te getuigen van Jezus.  

Vandaag is het de zondag van de Goede Herder. Maar het is ook Roepingenzondag. En dat 

sluit mooi aan bij de boodschap die in de lezingen wordt verwoord. Op Roepingenzondag 

staat niet alleen de roeping tot het geestelijk ambt (pastor) en roeping tot het religieuze leven 

centraal. Eenieder van ons wordt geroepen. Geroepen om mens te zijn voor mensen, herder 

als God. Daarin wordt God zichtbaar. Hij die zélf een Goede Herder wil zijn voor ons, maakt 

ons tot herders voor elkaar. Roeping en geroepen worden is een voortdurend proces.  

Ik geloof niet in de bliksemschicht. Terugkijkend op mijn eigen leven kan ik draden van mijn 

eigen roeping zien en kan ik zeggen kijk zo ziet het eruit. Dat is de opdracht waar ik voor sta. 

De omstandigheden waarin ik opgroeide, mijn levenservaringen, de mensen die ik ontmoet 

heb, de tochtgenoten die ik hier-en-nu ontmoet in deze gemeenschap, ze kleuren mijn 

roepingsverhaal. God is er, daar hoeven we niets voor te doen. Ik Ben die Ik Ben. 

De vraag is: herken ik of versta ik de Stem die mij roept?  Ben ik bereid om mijn leven zo in 

te richten dat ik los kan laten wat me tegen houdt om die ene te bezoeken, de mens die zoekt 

naar genezing, bevrijding, vrede. Roeping is zeggen: Ik ‘moet’ dit doen voor jou. Afgelopen 

vrijdag, op Bevrijdingsdag hoorden ik de verhalen van mensen die over hun oorlogsverleden 

en de bevrijding vertelden. Ze vertelden wat ze gedaan hadden voor mensen. Ieder op zijn 

éigen manier dienstbaar was aan de ander.  En hoe ze van binnenuit aanvoelde: Ja, ik ‘moest’ 

dit doen,  ook al bracht het risico met zich mee. Geroepen om mens voor de mensen te zijn, 

herder als God. - Dat wij in liefde elkaar groot maken, zoals Hij het ons doet. Dan zal onze 

aarde steeds meer een beetje hemel worden. Een wereld waar iedereen meetelt en gekend 

wordt bij naam; waar wij in liefde zorg dragen voor elkaar en voor de schepping. 


