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Johannes 10,1-21 (v.10) 

GeDleente van tJezus Christus, 

tot Kozes:"Je hebt mijn bevelen in de wind geslagen en niet ge

haard naar mijn stelle Als je het land Israe]_ Bezien hpbt Z111 je 

tot rt,"'t voor[-;eslacht 1Jsrgac1erd worden. n :rDn T'ozes v,aagde het 

OIIl God te \!x'étge11~ U}Ieer~" geef di t "v~olk: toe}]. eel1 leider ~ die 

bren·st i:J.ae·r l.Hi\; tenlpel, opda.t de ver{";rtcle:ct11g des I{el~en l'l.ict ztj 

als schapen die geen herder hebben." 

TTozes leefde on de ader" van Gods stem, wart het was die 

van merlsen wordeD.~ :-'~o Bi_ng het vaker Dlet vrienden van God~ 

Hoe ~ntens heeft de H er niet gespro~en met de leiders van 

ztjn. v·oJ.k, en. in het bJ_jzonc1er i'·:.et IJE1\j":Ld, die 11.13,11 Y18·ar Gods 

hart. De stem van God riep hem wee bij de schaapskooi, om 

kon:ng voor de !'nensen te zijn. '~:n èLan cidüeten Tie de Yfoorcten 

vo1g F{tj en ik ZEt], ;jtll1ie '\rifJSerS Va};. H1.ensen. é'lken~ ~1 

}I08 is dat toch 1'1ogeJijk~ Hoe is het mogelijk, dat een 

1108 'Ls }1et :-'-logeli
t
i1( da,t, als God sp:-ceekt!f een :n,e:nigte geen 

menigte TIleer is~ maar een volk? Hoe is het toch mogeJ.j.jk dat 

i3Y'f groep rilensen. zijl'}, Ftr\E~J.:· ge :;eefJ.te? 

Alles heef-t Zijtl tijd. en wijze ei het kwaad is in alle l~l~nseno 

de ander 9 ZO,']éLt 81" a,11ee.û ~~1aa~~ OJ.'"J.1eil :tS1l ~~ 
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steJTI	 \raD God~ dj.e de werel.d veran,dert~ De Fessimist leeft niet 

op de n,cle: 1 "iran Gods stelTI 

'Vrind	 deJ~ (tingen~ 

"Y08 herkennen wij de pessimist? Het is b jvoorbeeld de 

alle zekerheid ~(apotgeslagen wordt~ pessimist s i.1ok dieeene 

die tese11 j e ze,~:..~ t,: A.ls tk \veer eens Vl,~1.t ttjcl b.et> 9 za,J. ik proberft;lr.!. 

je ~og eens eec bezoek te brengen. 

Als jew erkelijk de ander nodig hebt, als je even je hart 

lnoet luchten, orndR de zoreen je -te tf l8Chtig worden, dan heb je 

de grootst J:loé:.i~eli~jke beb.oefte a.al1 een, "'·'Ere optirl}ist ~ die tegen 

je zegt: Volgende week kom ik weer. Dan ben ik er voor je! 

En daarom kl~nnen we er zeker va~ zijn, dat God een ware 

heeft gezegd: 

~? Tl\: ben:! die tk beXL" ]J:;: bey:. e::c VOOT~ .J e, ornde,t ik je e11e,nde 

gezien heb, je zor~ je verdriet je tramen$~' Vant dat is de 

r'aa;:t is n:Let: Ik Z~len of 

Eet I.S nj.et: Als je I~le nou ecllt tlodig hebt, dan zal iJc wel zien~ 

JT een , deze God is: Ik ben. Los van onze inspanningen, onze 

ons ongeloof: God is aanwezig, Ik ben! 

beL: 

~n dan kunr!en wij nog zo raze~ en tieren dat we afstand do® 

van God en dat 1~!e niet geloven, luap,r is er, of ~e dat LU 

vJi-Llen. or Y.lt€-)t~ 
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IrL de o!J..de t jcl ~:'las }~.1.e·~: nog eernTo'LJ.dig: Ilc ben., die i}: ben" 

zij l"",liefste 300.11, ~rez·t1S ;-"'essias" 1:0. }lenî, zier. \v j J.loe God ftHY 0= 

v.rc~zj_~,~ is., ilIl{ ben de Goede I:~erder{t ~~ (\pci.at de ger:"eente xliet 

als schaYlen zonder herder zal ZlJ 

al'lemaal~ IIoe is hij dan Go~ met ors1 l)eze God 18 80ad. 

is niet de beste de grootste, d.e s'~erk8te God want 

ee!Tv·o!.. J,dig De GOE1de }{erder ~ iV8~11,t 1:~ij is irnmers de eni~.~:,·~c;eborelJ" 

de goede herder, 

sterker e.n rnooier de411 het ar.lderle~ Zo18J,ne~Z(-}XJ'1el~r-!a.n,d l1e-b!-Jen 

,'onge mensen van jn generatie daar genoeg van, ze kijken er 

V8.El{ dV\lars door b. 'ento -lant 8,,18 je jOD.E;e D.1e:!J.sell 'V-ra,a.gt, \VEtt 

ze teJ~i dier}c.;te bo"1~arLE;:L""1jk V"1"J1Ü6X1 9 dc~ll 1.100r je ze aü.l"lzelencJ., 

rûaa.:r~ ster~ds 'la -er zee;gel1: H\1a.. t ik zoe1-(z; dat s zekerl1eicl~ Ik 

te ka p e~. laat zich ook niet versjacheren~ In pJ.aats da~rvar 

heeft hij ons ;;ekochto Da"t is uite~r!deJ~ijk onze eni[~e zekerheid~ 

tas-ten en l)ij j8 ~eloof te rade gaRn: 'at is 8oed, wat is nj.et 

Goed~ 'ant D.et 18"\18 is een ';;:)J\neen,8G1~LakeliJ1E~ V'[LU. };~eu_zes~ 

Diep :in ons hart heb')en vlij en intens 11Ftar 

dat ene moment, wanneer alles Goed zal zijn. Dat alle kaad en 

a Ie pijn ten eoade zal keren. 



J?8"n11J.s zegt l1et ZO~ "VJaD.t \iVlJ vvete/ dat n·od F.tl1e dir1gex,' doet 

meewerken ten Gesels, voor hen die 

:N'iaT' de"i; heil,else mo:ne.nt verL,3, gen wij. ::~e ontmoeting met 

God bij de poort van de hemel. Zoals W1J verz chten ~anneer 

T~raar ;-10e zit dat darol? Tf~oeten vir:5_j da,fl VJE'l.Cllten op die 

laatste dag VBn ons leven, als a' 1 kc)' en b4j de heFlelpoorto 
./ 

~~oeten we tot ~~r~ wachten 1Toord.at we het goede zu:1len vil':den? 

Is î5oè. de.rl p8~S irt b.et eetiviige J. e"'ver~ (Ie goede llerdê,r 9 e ,n [Liet nv~? 

Hu heh en ',:rij bs!.oe:::'te EU3.n een macJ:tt:Le;e, goede God. Hier en nu 

snak~eD de 1'lensen naRr Ilitzicht 9 n~ar leefbaRrheid, naar 

gelle/31ng!!' I-lier en rlv..~ Here God vlil] en 'we dat ("Tij een l-ceer 

brengt in he lot van uensen. Hier en nu moet Gi~j een halt 

toeroepen aai vo·kereDiiloord, Rart de dood van k:Lnderen. 

De peL~18iJ.ilist zegt :1.11 zijn. h.art ~ TIet zal ]~~J x tijd ~\Tel 

duren, het zal er in deze wereld iel niet m~er van komen. 

o~timist hen j2, als je leeft op de adem van Gods stem, 

die zegt: "Ik ben de goede herder en lk zet mijD~even in 

'Joor rni;)l'l sc11a.pen~ ~~ Die stern "tlaYl de '\leJ.:--losser reléttiveert 

alle arlclere ste:"l :6lJ., d.ie het Boecle '\,T;::='V··' ojs ~Negja, :en., \Fl-"eernde 

ste~ en die leven verstikken~ 

gekonen, opdat jullie 18ve~ hebben en overvloed! Je zult erop 

uit gaan en weide v'nden'~ ls dat geen optürüsme :i_s! 

T:-Iet eerst·,:: vvoord is: ~~r op ui t gé:~~:\'rl~ ~3eseffe.i:1 ~ve \vat ons 

hier wordt aangezegd? Dat aloude beeld van de Hmnelpoort, die 

sITlalle ponrt \'I8..,>:rdo:Jr Y;Jl~; mtschieXl z'u.:l.len, 

een compleet beeld Beseffen ~~e eigenlij wel, dat God een9 

o1timist is, een goede God. Beseffen we wel, dat door d1e

zelfde ;Te;lslp':,ort alle goedheid en J.iefcle var'.. God naar ons 

toe}wmt? DJ_e poort is :een esnricht:i.ngverkeer!i 



~)trOF!en van zeGen, een recen V8X goedheid ko:"en naar OLS toe 

door die Hemelpoort erl daarmee zullen we era u::t gaan en 

als kerk g aJ_s gemeente je opslu~ten in je eieen gelo()fs~ 

(~.e:nJ{en9 ~g ·:'E:~.n e~etto vatl Cl~ilr\isterlel'l? g:eexl \'larrne club=-geest, 

geen bI ndheid, ~een kortzichtigheid, geen bekrompenheid, 

Want IIij is eekomen, opda-t wij overvloe(~. hebben en leven~ 

En dat is het tweede en l~atste woord: Levenl 

, in dit leven, dat ~od de goede Herder is 

voor 0DS mensen. Wie zijn wij dar dat wij als pess~misten 

"l 

l{oe ztll1en. \.vi~j dEl.Yl le\Ter~?; /t1~E:c on,tstoD.d opIliel]JFl \re:r'àJ=~(~~lcU_leid 

onderd de jo~.en nm die woorden~~t Ja zo g~at het altijd~ 

i3ekvechten, z,,~urel1, ruzienaksl1 over Wed; waa heid is. 

:;{oe zu.l1en v:rij le'"en? Tie-ven. z·!.1~~1_1etJ vvi~i O}J d,e ac1eE.l ·van 

l1iet zijn, dat je le'rel~ a~n de vernietiging is 

prj_~Jsf~ef::everl nléi?:r erop irertr0L1\ve11, (lat lIet \"!a(:\l~ is vVEtt je 

f'~elooft~ 

Altijd weer ste" eeven aan hen die d~valen. hen die V·!llcbten, 

hen die niet Beer gehoord worden, ste~l geven aan de blindgebo= 

wij zijn het zout der aarde. 

'. -~ 

;NeE:; n}],aJ~ de ~.J.e1".nel is, }1et goede te doer1. s \"Ia:nt, zo zegt Pa,l~~l"tl,S~
 

Gods gebod is hei ~e e~ rec'
 

Goede ~lijn dood ~eworden?
 


