Ik ben … de Deur voor de schapen
Schriftlezing: Johannes 10:7, 9 en 19:38-42

Opgelucht zijn ze, de geestelijke leiders van het volk van Israël
Het gevaar is geweken. De Romeinse soldaten hebben die rabbi
Jezus uit Nazaret op de Schedelplaats aan een kruis
vastgespijkerd. Het is over en uit met Hem. Gestorven en
begraven. Een oproer in hun heilige stad Jeruzalem is gelukkig
uitgebleven. Opgelucht kunnen ze weer adem halen en overgaan
tot de orde van het Paasfeest.
Maar al hebben de geestelijke leiders rabbi Jezus nu monddood
gemaakt, zijn felle woorden blijven als een echo in hun harten
naklinken: ‘Weet je het nog, Hij vergeleek ons met dieven en
rovers die de schaapskooi van Israël zijn binnengedrongen. Om
een lam of een schaap te roven, te slachten en te vernietigen.
Hij verweet ons dat we alleen maar zouden denken aan ons eigen
belang. De schapen zouden ons niet te harte gaan.´
“Ik ben de deur voor de schapen” zei Jezus toen.
Wat bedoelt rabbi Jezus met deze woorden?
Je moet weten dat een schaapskooi in Jezus’ tijd niet zoveel
voorstelt. De muren zijn gemaakt van op elkaar gestapelde
stenen. Als het even kan daarbovenop een laag met takken vol
dorens als een soort prikkeldraad.
De enige legale manier om een schaapskooi in en uit te gaan … is
door de nauwe opening … waar slechts één schaap tegelijk door
kan. In die opening waakt de nachtwaker met zijn knots binnen
handbereik over de kudde.
“Ik ben de deur voor de schapen” zegt rabbi Jezus van Zichzelf.
“Wanneer iemand door Mij binnenkomt zal Hij gered worden; hij
zal in en uit lopen en hij zal weidegrond vinden.”
Jezus nodigt mensen, die naar zijn stem horen, uit … om binnen
te gaan in de veilige schaapskooi. Hier is vergeving en
verzoening. Hier is eeuwig Leven.
Vanuit die veilige schaapskooi mag je ook weer uitgaan, de
wereld in. De goede Herder brengt je naar grazige weidegrond.
Daar waar je niets ontbreekt.
Maar de geestelijke leiders van het volk van Israël hebben de
deur voor de schapen gedood. Ze hebben zijn lichaam achter een
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grote grafsteen weggestopt verzegeld met het grootzegel van de
hogepriester. Een extra Romeinse beveiligingseenheid moet er
voor zorgen dat er niemand in en uit het graf kan.
O ja, een zekere Josef uit Arimatea geeft nog blijk van zijn liefde
voor Jezus. Josef is een geheime leerling van rabbi Jezus. Hij is
een goed en rechtvaardig man, overtuigd van de onschuld van
Jezus. Josef behoort tot de rijkste inwoners van Jeruzalem.
Bovendien maakt hij deel uit van de Joodse raad. Hij is één van
de 24 oudsten van het Sanhedrin. Zo heeft hij toegang tot de
Romeinse prefect en kan hij doen wat niemand anders kan doen:
Pontius Pilatus vragen … om het lichaam van rabbi Jezus.
Josef krijgt hulp van een bekende: Nicodemus, is zijn naam. Vol
respect is hun manier van doen. Samen wikkelen zij het lichaam
van rabbi Jezus in linnen doeken en geven ze Hem alsnog een
Joodse begrafenis.
Veel tijd hebben ze niet. Als de zon ondergaat begint het
Paasfeest. Dus leggen ze het lichaam van Jezus in een nieuw graf,
niet ver van de Schedelplaats, de plek waar de Romeinse soldaten
Hem gekruisigd hebben.
“Ik ben de Deur voor de schapen.” Nou, het lijkt alsof die Deur
voorgoed is gesloten. Het lijkt alsof voor de toegang tot de veilige
schaapskooi voor altijd een grote grafsteen ligt. Geen toegang
meer tot de vergeving en de verzoening. Geen doorgang meer tot
het eeuwige leven.
Maar God zij dank … gisteren was het Goede Vrijdag. Het
voorhangsel, het gordijn in de tempel scheurt van boven naar
beneden. Jezus’ sterven aan het kruis opent voor ons de toegang
tot God. En morgen is het Pasen. Vanuit de hemel grijpt God
opnieuw in. De steen die het graf heeft afgesloten wordt opzij
geschoven. De deur gaat wijd open voor allen die Jezus willen
volgen. Hij immers is naar de aarde gekomen om zijn schapen het
leven te geven in al zijn volheid (10:12).
‘Geloof in Mij’ wil dit ‘Ik ben-woord’ zeggen. ‘Geloof in Mij en wat
Ik voor je heb gedaan … en je zult Leven. Er is geen grafsteen die
Mij kan tegenhouden! Ik ben de Deur. Wie door Mij binnengaat zal
leven. Eeuwig leven!’
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