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De ware Herder van de schapen
De vijf eerste verzen van het tiende hoofdstuk van het Johannes-evangelie bevatten een gelijkenis. In het
zesde vers lezen wij: ‘In deze beeldspraak sprak Jezus tot hen, maar zij begrepen de betekenis niet van
wat Hij tot hen sprak’. Deze gelijkenis vereist een verklaring. ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie niet
ingaat door de deur in de stal van de schapen, maar langs een andere plaats naar binnen klimt, die is een
dief en een rover; maar wie door de deur binnengaat, is een herder van de schapen. Hem doet de
deurwachter open en de schapen horen naar zijn stem; en hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en
leidt ze uit. En wanneer hij al zijn eigen [schapen] uitgedreven heeft, gaat hij voor hen uit; en de schapen
volgen hem, omdat zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij geenszins volgen, maar zij zullen
van hem vluchten, omdat zij de stem van de vreemde niet kennen’ (Joh. 10:1-5).
Dit is een merkwaardige gelijkenis. Gewoonlijk wordt er weinig op gelet dat het een gelijkenis is, en
daardoor denkt men vaak dat wat in het verdere gedeelte van het hoofdstuk wordt gezegd, hetzelfde is
als wat in de eerste verzen voorkomt. Dat zoiets in het geheel niet het geval is, blijkt duidelijk uit één
belangrijke bijzonderheid. In deze gelijkenis gaat de herder van de schapen door de deur tot de stal van
de schapen naar binnen, terwijl later de herder van de schapen zelf als de deur wordt voorgesteld.
Uit het Oude Testament blijkt dat de stal van de schapen het volk van Israël voorstelt. ‘Want Hij is onze
God, en wij zijn het volk Zijner weide, en de schapen Zijner hand’ (Ps. 95:7). Lees ook Ezechiël 34, waar
God de herders in Israël verwijt dat Zijn schapen overal ronddolen omdat zij hun geen voedsel geven. In
datzelfde hoofdstuk zegt God: ‘En Ik zal een enige Herder over hen verwekken, en Hij zal hen weiden’ (vs.
23). Die ‘enige Herder’ is de Heer Jezus Zelf, Hij is door God gezonden om Zijn schapen te weiden. Hij is de
Herder van de schapen, van Wie in de gelijkenis wordt gezegd: ‘Wie door de deur binnengaat, is een
Herder van de schapen’ (Joh. 10:2).
Een deur is de juiste weg om in een huis te komen. Wie op een andere manier het huis ingaat, is een dief
en een moordenaar. Onze Heer Jezus Christus is door de deur – dus de juiste weg – in de stal van de
schapen gekomen. Hij zei bij Zijn komen in de wereld: ‘Zie, Ik kom ... om Uw wil te doen, o God!’ en: ‘Gij
hebt Mij een lichaam toebereid’ (Hebr. 10:7,5). Toen Hij, dertig jaar oud, Zich als een Herder in Israël zou
openbaren, kwam Hij tot Johannes de Doper om door hem gedoopt te worden. Johannes weigert dit
eerst: ‘Ik heb nodig door U gedoopt te worden, en Gij komt tot mij?’, zo roept hij vol verbazing uit (Matth.
3:14).
Dit is heel begrijpelijk, want Johannes wist Wie de Heer Jezus was. God had hem dit geopenbaard. De
Heer Jezus was de Zoon van God en hij, Johannes, was een zondig mens. Daarom moest hij gedoopt
worden door de Heer en niet de Heer door hem. Maar de Heer Jezus antwoordde: ‘Laat [Mij] nu
[begaan]; want zo betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen’ (Matth. 3:15). Het betaamt u Mij te
dopen. Dat is de wil van God. Ik moet Mij in het midden van de verloren schapen van het huis van Israël
begeven als Eén van hen, opdat Ik hen zou kunnen verlossen, en daarom moet Ik Mij in genade met dit
volk op één lijn stellen. Hierdoor wordt de gerechtigheid van God vervuld.
En wat gebeurde er? De Deurwachter, de Vader in de hemel, deed de deur van de schapenstal open en
liet de ware Herder van de schapen naar binnen gaan. Toen de Heer Jezus gedoopt en uit het water
opgestaan was, werden de hemelen voor Hem geopend en daalde de Geest van God neer als een duif en
kwam op Hem. ‘En zie, een stem uit de hemelen zei: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn
welbehagen heb!’ (Matth. 3:17).
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Toen de Heer Jezus door de deur naar binnen gegaan was, was Hij de ware Herder van de schapen. Maar
de Joden wilden niet naar Hem luisteren. Zij hadden besloten dat iedereen die Hem als de Christus
beleed, buiten de synagoge geworpen zou worden. Hun boze voornemen hebben zij bij de blindgeborene
uitgevoerd (Joh. 9). Daarom kon de Herder van de schapen niet in de schapenstal blijven. Hij moest die
verlaten.
Er waren enkelen in die stal die naar Zijn stem gehoord en geluisterd hadden, en dus echte schapen
waren. Deze roept Hij bij hun naam en Hij leidt hen uit. En wanneer Hij Zijn schapen uitgedreven heeft,
dan gaat Hij voor hen uit, en de schapen volgen Hem omdat ze Zijn stem kennen. Toen de blindgeborene
buiten de synagoge geworpen was, zocht de Heer hem op en openbaarde Zich aan hem als de Zoon van
God, Die alleen waard is om aangebeden en verheerlijkt te worden. In het begin van zijn Evangelie zegt
Johannes: ‘Hij kwam tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen’ (Joh. 1:11).
Door de Joden verworpen, verlaat de Heer de schapenstal Israël en vormt een nieuwe kudde, tot welke
niet alleen de schapen van het huis van Israël behoren, maar allen die in Hem geloven, uit welk volk ze
ook zijn. ‘En Ik heb nog andere schapen, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik toebrengen; en zij
zullen naar Mijn stem horen; en het zal één kudde, één Herder worden’ (Joh. 10:16). De Heer Jezus is de
ware Herder van de schapen, zowel van de schapen die in Israël naar Hem wilden luisteren en door Hem
uit de stal gedreven werden, als van alle andere mensen die uit alle volken in Hem geloven.
Als gevolg van Zijn verwerping door de Joden is het heil tot de volken gekomen. Aan het slot van de
Handelingen zegt de apostel Paulus tot de Joden die de Heer niet als de Christus wilden aannemen, dat
God hen verworpen had en het heil van Hem tot de volken gezonden is, en dat die zullen luisteren.
Dit heil is ook tot u gezonden. Hebt u haar al aangenomen? Hebt u al geloofd in de Heer Jezus, Die in de
wereld gekomen is om te zoeken en te behouden wat verloren was? Bedenk wel, dat de Heer de enige
Naam is onder de hemel gegeven, door Welke verloren zondaren behouden kunnen worden (Hand. 4:12).
Wie in Hem gelooft, behoort tot Zijn kudde en is een schaap van de goede Herder geworden. Wie Hem
verwerpt of in onverschilligheid voorbijgaat, is buitengesloten en zal eenmaal door Hem worden
geoordeeld, want de Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven, opdat allen de Zoon eren zouden,
zoals zij de Vader eren.
Wie u ook zijn mag, zonder de Heer Jezus bent u verloren, alleen door Hem is de behoudenis. ‘Ik ben de
Deur; als iemand door Mij binnengaat, zal hij behouden worden’ (Joh. 10:9), heeft de Heer gezegd. ‘Hij
die in Mij gelooft, heeft eeuwig leven’ (Joh. 6:47), wondere genade voor hem of haar die Hem
aangenomen heeft. Maar voor hen die Hem nog niet kennen, geldt: ‘bijna is de genadetijd voorbij’!
Daarom, haast u om uws leven wil!
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