
4e Zondag van Pasen 7 mei 2017 

Lezingen: Handelingen 2, 14a + 36-41; 1 Petrus 2, 20b-25 en Johannes  10, 1-10 

In de 1e lezing horen we, wat het resultaat is van de 1e preek van Petrus op 
Pinksteren. Velen komen tot geloof dat Jezus verrezen is en vragen: wat moeten 
wij doen? Petrus antwoordt: laat je dopen, dan krijg je vergeving van zonden en 
zul je als gave de heilige Geest ontvangen. En 3000 mensen lieten zich dopen en 
ontvingen de heilige Geest. Zo is de kerk begonnen. Wij zijn ook gedoopt, maar 
we moeten bekennen, dat we regelmatig zondigen en de Geest geen ruimte 
geven in ons leven. Vragen wij daarvoor om vergeving en bidden we met de 
tollenaar: God, wees mij zondaar genadig. 

In dit evangelie gebruikt Jezus twee beelden om aan te geven, wie Hij voor ons 
wil zijn, wat Hij voor ons wil betekenen. Het zijn de beelden van herder en deur 
voor de schapen. Dat klinkt op het eerste gezicht niet zo positief. We worden 
gereduceerd tot schapen en dat is niet zo aantrekkelijk: we zijn een stelletje 
makke schapen die braaf achter een herder aanlopen. Het mag duidelijk zijn, dat 
Jezus dit niet bedoelt, als Hij zich herder noemt. 

Bij ‘herder’ moeten we eerder denken aan het antwoord, dat Kaïn gaf, toen God 
hem vroeg: waar is je broer? Kaïn antwoordde: ben ik soms mijn broeders 
hoeder, moet ik voor mijn broer zorgen? Ik ben toch geen hoeder, geen herder 
voor mijn broer? In tegenstelling tot Kaïn is Gods Zoon mens geworden en is Hij 
onze broeder geworden, om wel zorg te dragen voor al zijn zussen en broers, om 
voor allen hoeder, herder te zijn, om goed voor allen te zorgen. Als Jezus het 
beeld van de herder gebruikt, geeft Hij dus aan, dat Hij voor allen een goede 
broer wil zijn, die zich verantwoordelijk weet voor het welzijn van al zijn zussen 
en broers. 

Als een goede broer kent Hij ons allen bij de naam en herkennen wij zijn stem. 
We worden door Hem in liefde gekend en wij kunnen Hem leren kennen als onze 
broer. Hij wil met ieder een persoonlijke relatie aangaan: dat wij Hem altijd 
volgen en altijd met Hem samen zijn. Anders dan Kaïn, die als een rover zijn 
eigen broer doodde, is Jezus een broer, die ons doet leven, ja dat wij leven in 
overvloed krijgen. 

Daarom noemt Jezus zich ook de deur van de schapen. Hij opent voor ons de weg 
naar grazige weiden, naar leven in overvloed, naar eeuwig leven. Aan het Laatste 
Avondmaal noemt Jezus zich ook de weg, de weg die ons brengt tot God. En Hij 
voegt er aan toe: niemand kan tot God komen tenzij door Mij. Dank zij Jezus 
hebben we vrije toegang tot God, zal de apostel Paulus zeggen, en mogen we God 
‘Onze Vader’ noemen. Dank zij Jezus hebben we echt contact met God, als we 
bidden. Zo bidden we in het Eucharistisch gebed tot God door Hem en met Hem 
en in Hem en in de eenheid van de heilige Geest, nu al en tot in eeuwigheid. 

Jezus heeft deze beelden van herder en deur gebruikt, toen Hij nog onder ons op 
aarde was. Maar deze beelden worden pas echt waar, nu Hij als verrezen Heer 
onder ons is en ons als zijn zussen en broers samen roept om één kudde, één 
kerk te zijn. Ook hier in de Eucharistie roept Hij ons samen, om te luisteren naar 
zijn Woord als voedsel om te kunnen leven. En Hij gaat met ieder van ons een 



persoonlijke relatie aan door Zichzelf, zijn Lichaam en Bloed te geven met de 
uitnodiging: neemt, eet en drinkt allen om altijddurend in liefde verbonden te 
zijn met God en met elkaar, om te leven als kinderen van God, nu al en in 
eeuwigheid. 
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