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Titel: Ik ben de goede Herder
Bijbelgedeelte: Bijbelgedeelte: Johannes 10:11-18 (NBV21)
“Ik ben de goede herder. Een goede herder is bereid zijn leven te geven voor de schapen. Een
ingehuurde knecht, iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de
schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde
aan en jaagt de schapen uiteen; de man is maar ingehuurd en de schapen kunnen hem niets
schelen. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij, zoals de Vader
Mij kent en Ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Maar 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. De Vader heeft Mij lief omdat ik mijn
leven geef, om het ook weer terug te nemen. Niemand neemt mijn leven, Ik geef het zelf. Ik heb de
macht om het te geven en om het weer terug te nemen – dat is de opdracht die Ik van mijn Vader
heb gekregen.”
Bijzonderheden
Dit is de tweede zondag in onze preekserie “Ik ben….”. We denken na over wie Jezus is en wie wij
zijn in Hem. Dit doen we aan de hand van de “Ik ben”-teksten die voornamelijk uit het Johannesevangelie komen.

*********************************************************
Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,
Er circuleren veel gedachten en ideeën over wie Jezus is. Maar wat is er mooier en beter dan uit de
eerste hand, dus van de betrokkene zelf, te horen wie Hij zelf zegt dat Hij is? Dus gaan wij de
komende weken met elkaar op een speurtocht naar wie Jezus zelf zegt dat Hij is. Deze week
denken we met elkaar na over de uitspraak van Jezus dat Hij de Goede Herder is. Dit beeld biedt
ons veel stof om over na te denken. Wat kenmerkt Jezus als goede herder? Als Hij onze Herder is
zijn wij Zijn schapen. Wat betekent dat? En zo zijn er nog veel meer vragen over het bijbelgedeelte
uit het Johannes-evangelie over de goede herder die ons kunnen helpen een beter beeld te krijgen
van wie Jezus is. Daar gaan we deze week mee aan de slag.
Veel zegen en een hartelijke groet van het PddW(+) team
********************************************************
MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN Kies vóór de kringbijeenkomst welke je wilt lezen.
Psalm 23, 1 Samuel 17:34-36, Johannes 1.29, Filippenzen 3:10-11, Efeziërs 4:11-12, 1 Petrus 5:4.
********************************************************
ENKELE OPMERKINGEN
We zijn begonnen aan preekserie over de “Ik ben”-teksten van Jezus. De Bijbelse “Ik ben”uitspraken laten zien hoe God wil dat wij Hem kennen. Jezus wilde gekend worden als een Herder
die goed is en die bereid is om zijn leven te geven voor zijn schapen.
Vaak wanneer in de Bijbel gebruik gemaakt wordt van metaforen en beelden, dan is dat om iets uit
te drukken wat niet in woorden uitgedrukt kan worden. Zo ook met de “Ik ben”-uitspraken van

Jezus. Dit zijn allemaal facetten van dezelfde diamant, om ons meer en meer onder de indruk te
laten komen van wie Hij is. Vorig jaar stonden we stil bij de Bergrede van Jezus uit Mattheus, zo
zou je de zeven “Ik ben”-teksten in het evangelie van Johannes misschien wel de Bergrede van
Johannes kunnen noemen. Juist omdat het niet alleen uitspraken zijn over Jezus, maar ván Jezus
over Zichzelf. Wanneer we de verhalen lezen over Jezus’ leven dan kunnen we onszelf afvragen:
Wie is Hij toch? Net zoals de discipelen dat deden toen Jezus de storm op het meer het zwijgen
oplegde (Markus 4:41).
Patrick liet ons vorige week zien dat Jezus Zichzelf verenigt met de grote Ik Ben, de heilige naam
van God zelf. Hij identificeert Zichzelf met God, in Jezus heeft God als het ware een gezicht
gekregen. Nu kunnen we meer dan ooit weten wie God precies is. Iedere keer als Jezus die
woorden ‘Ik ben’ uitspreekt, krijgen we niet alleen iets te horen van wie Jezus is, maar ook van wie
God is. Daarom willen we Jezus leren kennen en nog meer onder de indruk raken van het wonder
dat we door Hem ook gekend zijn.
Het beeld van God als Herder is het meest geliefde beeld in de geschiedenis van de kerk. Het
betekent onder meer dat we door God gezien worden als een kudde. De elementen die horen bij
de verhouding tussen de kudde en de Herder zijn eenheid, veiligheid, zorg, gehoorzaamheid. Een
gemeente is Jezus te waardevol om prooi te laten zijn.
De goede herder staat in contrast met de ingehuurde knecht, die niet echt om de schapen geeft,
maar alleen op de schapen past om er zelf wat aan te verdienen. Dit doet denken aan de slechte
herder uit Zacharia 11:17: Wee de nietsnut van een herder die de kudde in de steek laat!
Daartegenover staat het beeld van de goede herder, die bereid is zijn leven te geven voor zijn
schapen. In een normale situatie van een herder is het niet wenselijk dat hij dood gaat, want
daarmee zouden zijn schapen alleen achterblijven. In die zin is het sterven van de herder niet een
voor de hand liggend voorbeeld van wat een goede herder zou moeten doen. Het beeld roept
daarom ook op dat de schapen in een gevaarlijke situatie zitten en alleen gered zouden worden als
de herder ingrijpt, zelfs met gevaar voor eigen leven. Denk bijvoorbeeld aan David die zijn kudde
met succes verdedigt tegen leeuwen en beren (1 Samuel 17:34-36).
Maar Jezus is niet zomaar een goede herder, Hij is DE goede Herder. Hij heeft zijn leven gegeven
voor zijn schapen en daarmee hen gered van de afgrond van de dood. De goede Herder was bereid
een lam te worden dat geslacht werd om de zonde van de wereld weg te nemen (Johannes 1.29).
En dat niet alleen, Hij gaf Zijn leven om het ook weer terug te nemen. Met andere woorden, Jezus
was bereid te sterven aan een kruis met het oog op de opstanding en daarmee ook onze
opstanding (denk aan Filippenzen 3:10-11).
Een herder is niet een brandweerman, iemand die alleen op komt dagen wanneer er nood aan de
man is. Een herder trekt nauw op met zijn schapen. Hij kent zijn schapen. Vandaar ook de woorden
van intimiteit in vers 14 en 15: “Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij, zoals de Vader
Mij kent en Ik de Vader ken.” Wat een voorrecht om Hem zo persoonlijk te mogen kennen. Om te
ervaren dat de God van hemel en aarde Zich als een herder over ons ontfermt. Dat is niet onze
eigen verdienste, maar alleen omdat God ons al voor de grondvesting van deze aarde op het oog
had.
Vers 16 laat zien dat Hij van begin af al bezig was om niet alleen de Joden (de schapen in de
schaapskooi), maar de hele wereld te redden. Zo is er redding voor mensen uit iedere stam en
natie, om samen één kudde te vormen met één herder. Met die opdracht van de Vader ging Jezus
naar de aarde, om de verdwaalde schapen die Hij op het oog heeft terug te halen. Om die reden

mogen ook wij, met de woorden van David uit Psalm 23, Jezus onze Heer en Herder noemen. Als
we Hem zo kennen dan ontbreekt het ons werkelijk aan niets.
*********************************************************
LIEDEREN
711 – Zijn trouw kleurt de morgen
Herder van mijn hart – LEV
215 – De Heer is mijn Herder
Richt je oog toch op Jezus
510 – Dit is mijn verlangen
**********************************************************
GESPREKSVRAGEN
Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. Bekijk welke je kunt
gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen
zijn.
1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Welke verandering brengt dit teweeg in jouw
eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de
preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou
je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?
2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je
leven aan het doen is:
a. in het lezen van de Bijbel (Woord)
b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)
c. in hoe je bidt en je jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)
d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)
e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).
3. Schapen luisteren naar de herder en zijn afhankelijk van hem. Vind je het moeilijk om in de
verhouding herder-schaap schaap te zijn? Waarom/waarom niet?
4. Welke eigenschappen komen naar boven als je aan een goede herder denkt? Op welke manier
zie jij dat die eigenschappen ook van toepassing zijn op wie Jezus is? Ervaar jij Jezus ook als jouw
persoonlijke herder? Zo ja, hoe?
5. Lees met elkaar Psalm 23 in een aantal vertalingen. Denk daarna persoonlijk na over de vraag
wat jou op dit moment in jouw leven het meeste aanspreekt van de eigenschappen die in deze
psalm over de Herder genoemd worden. Wissel dat vervolgens aan elkaar uit.
6. We weten allemaal dat ons in de praktijk van ons leven niet alleen maar goede dingen
overkomen. Hoe kun jij het feit dat Jezus de goede herder is rijmen met het feit dat ons ook nietgoede dingen overkomen? Hoe kunnen Psalm 23 en Jesaja 46: 3,4 helpen bij een antwoord?

7. Een herder trekt nauw op met zijn schapen, niet alleen als de nood aan de man is. Vandaar
Jezus’ woorden “Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij, zoals de Vader Mij kent en Ik de
Vader ken.” Een voorrecht om Hem zo persoonlijk te mogen kennen. Om te ervaren dat de God
van hemel en aarde Zich als een herder over ons ontfermt. Hoe ga jij om met de mogelijkheid om
God nauw op jouw leven betrokken te laten zijn?

8. Wat zijn eigenschappen van de ingehuurde knecht? Zijn er mensen of andere dingen aan wie jij
loyaal bent, naar wiens stem jij luistert, die eigenlijk fungeren als zo’n ingehuurde knecht in jouw
leven? Kan jij zeggen dat jij de stem van jouw herder herkent? Hoe onderscheid je die stem van de
stemmen van “ingehuurde knechten”?
****************************************************
GEBEDSSUGGESTIE
Heer, dank U wel dat U een goede Herder bent. U hebt Uw leven gegeven om Uw schapen te
redden. Dank dat ook ik een schaap mag zijn onder Uw hoede. U zorgt voor mij en beschermt mij
met Uw leven. Wat een wonder dat U zo naar mij omziet. Dank U wel dat ik Uw stem mocht
verstaan en welkom was in Uw kudde. Help me Uw stem altijd te blijven verstaan en te
onderscheiden door alle stemmen heen. Jezus, U bent ook mijn goede herder, dank U wel dat het
mij aan niets ontbreekt, halleluja, amen!
****************************************************

