Woensdag
De goede Herder kent zijn schapen
Schriftlezingen: Marcus 12:38-40 en Johannes 10:1-6 en 11-18
Ze hangen aan zijn lippen, de mensen die naar Jeruzalem zijn
gekomen om daar het Paasfeest te vieren. Dagenlang is rabbi
Jezus in het enorme tempelcomplex te vinden. Dagenlang geeft
Hij gratis onderricht aan iedereen die zijn woorden willen horen.
De ene gelijkenis na de andere. Jezus probeert hun harten te
bereiken door zo eenvoudig mogelijk les te geven. Er is geloof en
er is ongeloof bij zijn hoorders.
Ook zijn er schriftgeleerden en andere geestelijke leiders van de
partij. Zij stellen de bijbelkennis van Jezus op de proef. Het ene
onderwerp na het andere passeert de revue. Wat een spannende
discussies. De ‘gewone’ mensen vinden het prachtig. Ze hangen
aan Jezus’ lippen.
Maar dan opeens haalt Jezus fel uit. ‘Pas op voor de
schriftgeleerden. Ze lopen in dure kleren rond. Ze laten zich
begroeten op de marktpleinen. Ze nemen de ereplaatsen in in de
synagogen. Onverzadigbaar zijn ze. Ze laten zich flink betalen
voor hun geestelijke diensten. Hun lange gebeden zijn maar
schijn’ (Marcus 12:38-40a).
Jezus’ scherpe woorden in de tempel zijn opnieuw een aanklacht
aan het adres van de schriftgeleerden en de andere geestelijke
leiders van het volk van Israël. Zijn woorden herinneren aan de
woorden van de profeten van het Oude Testament. God is heel
erg boos, omdat de geestelijke leiders, de herders van het volk
van Israël, alleen maar voor zichzelf zorgen en niet voor de
mensen die als schapen aan hun zorg zijn toevertrouwd.
Huurlingen, onbetrouwbare herders zijn ze, de schriftgeleerden en
de andere geestelijke leiders. Daarom belooft God het volk van
Israël een andere Herder: de góede Herder!
‘Ik ben die goede Herder’, zegt Jezus. ‘Ik ben de goede Herder die
zijn schapen kent. En de schapen kennen Mij’ (Johannes 10:14).
De goede Herder zet zijn leven in voor de schapen. Niet als een
huurling die vlucht als er een wolf of een beer komt, want de
schapen zijn toch niet van hem. De goede Herder beschermt zijn
kudde, hij zet zijn leven in. Hij gaat het gevecht met de duivelse
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wolven aan die proberen om de schapen uiteen te jagen en te
verslinden. Zoveel liefde heeft de goede Herder voor zijn schapen.
Ze gaan Hem ter harte. Hij kent ze immers allemaal bij hun
naam. Maar kennen zij Hem?
Het werkwoord ‘kennen’ heeft in de Bijbel iets van een relatie vol
liefde. De goede Herder kent zijn schapen: Hij houdt van hen. Hij is
zo intens met zijn schapen verbonden dat Hij hen niet alleen bij
naam kent. Hij kent ook hun nukken en onhebbelijkheden. Hij weet
hoe ieder schaap zich zal gedragen. Nooit wordt hij door hun gedrag
verrast of van zijn stuk gebracht.
Bovendien: voor zijn schapen heeft de goede Herder alles over.
Niets is Hem teveel. Geen risico is Hem te groot. Als het moet geeft
Hij zelfs zijn leven voor zijn schapen. Zo groot is zijn liefde!
Het geheim achter deze liefdevolle zorg van Jezus voor de schapen
van het volk van Israël, is de liefde van zijn hemelse Vader. Hij
immers is de Eigenaar van de kudde van het volk van Israël!
Jezus ‘kent’ zijn schapen. Hij weet bovendien dat ze Hem
uiteindelijk niet zullen accepteren als de goede Herder. Ze zullen
Hem in de steek laten, de rug toe keren. Ze zoeken een herder die
hen kan bevrijden van het Romeinse juk. Opstandige schapen. Dat
zijn ze en dat zullen ze blijven. Wat een teleurstelling, wat een
verdriet moet het Jezus hebben geven. Nu al.
Maar Jezus gaat nog verder dan het volk van Israël. “Ik heb ook nog
andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet
Ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één
kudde zijn. Met één herder” (Johannes 10: 15). Jezus zal als de
goede Herder ook de kinderen van God uit de heidenen bijeen
brengen. Het wordt straks één grote, onafzienbare kudde...
Wat geweldig dat Jezus, de goede Herder, zijn schapen kent. U,
en jij en ik: weliswaar afkomstig uit een andere schaapskooi.
Maar ook wij zijn gekend door Jezus. Daarom, geen zorgen voor
vandaag of morgen. Hij brengt ook ons naar de groene weiden
van Gods nieuwe wereld. Ook als dat gaat door donkere dalen en
onafzienbare woestijnen. Hij gaat ons voor, met zijn stok en zijn
staf. Dat geluid geeft moed en vertrouwen (Psalm 23:4). Immers
de goede Herder gaat voorop. Zelfs door de dood is de goede
Herder ons voorgegaan. Hij is het die heel je leven leidt!
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