
20200103 Welk verhaal vertellen we samen als kerk?

Allemaal een gezegend 2020 toegewenst! 

Afgelopen zondag hebben we het jaar afgesloten met allerlei getuigenissen, verhalen-van-God,
van verschillende gemeenteleden. Die verhalen werden verteld aan de hand van verschillende,
vrolĳke-tot-verdrietige gebeurtenissen. 

In de nieuwste MaandMail heb je kunnen lezen dat ik afgelopen maand Keulen in was een kerk
die op een wel heel bĳzondere manier haar verhaal vertelde: overal in de muren waren uitsparin-
gen met daarin stukjes bot van dode mensen! (plaatje) 
Alsof men duidelĳk wilde maken: "Deze kerk is niet alleen door ons gebouwd, maar is gebouwd
op het levende geloof van de dode mensen die ons zĳn voorgegaan." Een beetje macaber, dat
wel, maar het laat ook iets zien van het geloof en de verwachting die deze mensen hadden. Dat
oversteeg generaties en zelfs de dood kon het niet stoppen!

Ons eigen gebouw vertelt ook een verhaal, met liefde uitgehouwen door de architect:

“Ik ben de deur der schapen / Mĳn schapen horen mĳn stem en zĳ volgen mĳ”

Klinkt als één vers, maar het zĳn (ruim genomen) het begin- en het eindvers van een redevoering
van Jezus waarin Hĳ zegt: “Ik ben de Goede Herder”, (Joh. 10). Naar mĳn mening een van de
mooiste stukken uit de Bĳbel, en ik ben blĳ dat het op ons gebouw staat. En als je mĳ zou vragen:
welk verhaal zou jĳ willen dat we als kerk vertellen, dan is het het verhaal van de Goede Herder. 

Dat vertelt ons namelĳk 1. Wie onze God is, 2. Wie wĳ zelf zĳn en 3. Wat onze plek in deze wereld
is.
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1. “Ik ben de Goede Herder”
“Ik ben de Goede Herder”, zegt Jezus over zichzelf. Anno 2020 is een herder niet meer echt “bĳ
de tĳd". In zekere zin dienen we ook een God die niet van deze tĳd is. We lezen een oud boek
waarin dingen staan waarvan je je zelfs als Bĳbelgetrouwe christen wel eens afvraagt: is dat nog
wel van deze tĳd? Moeten we dat nou echt nog steeds lezen? Is dat echt nodig?

Soms willen we van Jezus een bĳdetĳdse herder maken, een Hippe Herder. Maar herders zĳn niet
echt hip en Jezus ook niet. Jezus is de Goede Herder die zĳn leven geeft voor de schapen. Jezus
is de Goede herder die zĳn schapen redt en volheid van leven geeft. Dat is waar dat oude boek
ons over vertelt, over de onferming van God, over het eeuwige leven. Die overstĳgen elke tĳd.

Die oude voorbeelden en oude beeldtaal dus, maken duidelĳk dat niet God met onze tĳd mee
moet gaan, maar dat wĳ onze tĳd met Gods tĳd gelĳk moeten zetten. Als die oude woorden soms
knetteren en schuren, dat betekent dat dat niet Gods gedachten, maar onze gedachten veranderd
moeten worden. 
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2. Wĳ zĳn de schapen
“Ik ben de Goede Herder” vertelt dus iets over de God die we dienen, en ook iets over onszelf. Als
Hĳ de Herder is, zĳn wĳ zĳn de schapen. 
Stel je nou voor, je gaat samen met je klasgenoten of collega’s op een teambuildingsuitje. Op een
gegeven moment wordt de vraag gesteld, je zat er op te wachten: “welk dier zou jĳ willen zĳn”?
Maar weinig mensen zullen kiezen voor het schaap: een schaap is dom, mak en wordt opgegeten
(aldus mĳn deskundig panel). 

Grote kans dat je jezelf niet als schaap in het leven staan, maar Jezus blĳkbaar wel! Ook Hĳ ziet
niets spannends in een schaap. Integendeel, Jezus’ schapen hebben een plekje nodig om veilig
de nacht door te brengen, bescherming tegen rovers en wolven, en een weiland om te grazen. 
Het onderscheidend kenmerk van Jezus’ schapen is niet dat het superschapen zĳn, maar: “mĳn
schapen horen mĳn stem, ik ken ze, zĳ kennen mĳ en zĳ volgen mĳ.” 

Of ze nu aan het grazen zĳn, in de wei liggen te genieten van het zonnetje, of door een dal van
diepe duisternis gaan - “Mĳn schapen horen mĳn stem, ik ken ze en zĳ kennen mĳ”. Of nu ze stu-
dent zĳn of brugpieper, naar kantoor gaan of naar de fabriek, single-zĳn of een kinderdagverblĳf
runnen - “Mĳn schapen horen mĳn stem, ik ken ze, en zĳ kennen mĳ”. 

In al hun gewoonheid is Jezus bĳ hun! In hun hele schaap-zĳn is er een diepe zekerheid: Jezus
kent mĳ! En niet “ondanks” dat ze zo gewoon schaap-zĳn. Nee, de Goede Herder legt zĳn leven
voor de schapen af - zodat ze naar binnen kunnen gaan en weidegrond vinden. 

De Goede Herder legt zĳn leven af, zodat zĳn schapen gras kunnen eten. M.a.w. zodat ze gewoon
schaap kunnen zĳn...Zo kostbaar is ons gewone leven! 
Vaak beseffen we pas hoe kostbaar het gewone leven is als gewone dingen niet gaan zoals ze
horen te gaan. Bĳvoorbeeld, als de koffie op is of je band lek. Of, iets serieuzer, de gewone
mensen in ons leven ziek zĳn, er niet meer zĳn of zelfs nooit gekomen zĳn. Vaak zien we dan pas
hoe kostbaar het gewone leven is.
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3. Zoals de Vader mĳ kent en ik de Vader ken...

Eigenlĳk is het gewone leven helemaal niet gewoon. Bĳvoorbeeld, stel je voor dat je verliefd bent.
Elk jaar worden er duizenden mensen verliefd, en eigenlĳk is verliefd zĳn dus heel gewoon. Maar
als je verliefd bent, dan weet je diep van binnen dat het helemaal niet gewoon is! 

Ooit werd ik verliefd op een meisje. Vanaf dat moment ik wilde niets liever dan bĳ haar zĳn. Zĳ
werd ook verliefd op mĳ en vanaf dat moment wilden we niets liever dan bĳ elkaar zĳn. En we
waren zo blĳ dat we iedereen die het wilde horen deelgenoot maakten van onze vreugde. 

Onze liefde groeide en op een dag gingen we trouwen. De liefde die we voor elkaar hadden en de
vreugde daarvan wilden we niet voor onszelf houden, die wilden we delen. Op een dag kregen we
dus kinderen. Grote vreugde! Maar...ook een heleboel lĳden: gebroken nachten, vieze luiers,
gekrĳs uit hongerige mondjes. En dan...opvoeden... 
Moraal van het verhaal: de liefde die we samen hadden, konden we alleen maar delen door ons
eigen leven op te geven. Als je dus als ouder sinds de kinderen het gevoel hebt dat je geen eigen
leven meer hebt, dan klopt dat! 

14 Ik ben de goede herder. Ik ken mĳn schapen en mĳn schapen kennen mĳ,
15 zoals de Vader mĳ kent en ik de Vader ken. Ik geef mĳn leven voor de schapen.

De Vader laat ons delen in zĳn liefde, door zĳn Zoon te geven. De Zoon laat ons delen in de liefde
van de Vader, door zĳn leven te geven. Gods liefde wordt dus gekenmerkt door “geven” -
weggeven, opgeven, vergeven! En dat “geven” dat stopt nooit:

 “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.

Gods liefde wordt gekenmerkt door geven. Gods geven wordt gekenmerkt door vrĳheid.

16 De Vader heeft mĳ lief omdat ik mĳn leven geef, om het ook weer terug te nemen.
17 Niemand neemt mĳn leven, ik geef het zelf. Ik ben vrĳ om het te geven en om het weer terug te

nemen – dat is de opdracht die ik van mĳn Vader heb gekregen (Joh. 10:16-18)

Jezus geeft ons gelĳk een goede definitie van “vrĳe liefde”! 
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4. Conclusie
De vraag waar ik mee begon, was: “welk verhaal willen we samen als kerk vertellen?” Mĳn antwo-
ord vanmorgen is: het verhaal van de Goede Herder. Mĳ verlangen is dat dit verhaal niet alleen op
onze buitenmuur staat, maar in ons tot leven komt. Dat het leven van de Goede Herder met liefde
en vreugde mag worden doorgegeven.

Om het verhaal te kunnen vertellen, moeten we het kennen, de woorden van de Goede Herder
horen en eigen maken. De schapen en de lammetjes. Om het verhaal samen te kunnen vertellen,
moeten we het samen kennen en samen horen. De schapen en de lammetjes. Dat is nog een hele
uitdaging!

Om het verhaal te kunnen vertellen hoeven we geen superschapen te zĳn die imponeren met
heldenverhalen. Met ons gewone leven kunnen we het verhaal vertellen.  
Sommige schapen zullen hun leven leven in de weides dichtbĳ, en andere schapen worden ex-
portschapen. Waar het om gaat is dat het verhaal van de Goede Herder vertelt wordt. 
In voor- en tegenspoed, in vreugde en verdriet, in gezondheid en ziekte, in rĳkdom en armoede.
We hoeven niet bang te zĳn dat we te kort schieten of het niet goed doen: Jezus kent zĳn schapen
en Zĳn schapen kennen Hem. Niemand zal ze uit zĳn hand kunnen roven!
 
We kunnen het verhaal alleen maar vertellen door te geven. Zonder geven wordt het een heel lelĳk
verhaal. 
We kunnen een heleboel geven, tĳd, geld, ruimte, aandacht. Maar het belangrĳkste dat ik kan
geven is mĳzelf: met liefde met vreugde, uit vrĳe wil, ongedwongen, zoals Jezus zĳn leven vrĳwillig
gaf. Als ik mĳ zelf niet geef, dan is al mĳn geven leeg. 
Als ik mĳzelf geef, dan heb ik altĳd iets om te geven, ook als ik niets heb. Menselĳkerwĳs had
Jezus niets, maar Hĳ kon zeggen: wat de Vader mĳ gegeven heeft, gaat alle verstand te boven,
niemand zal het uit de hand van mĳn Vader kunnen roven!”  

Aan Hem is Koninkrĳk en alle  macht en alle Heerlĳkheid,

AMEN
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