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De goede Herder laat zijn schapen nooit verloren gaan! 

 

1. Wat verwacht je van 2018? Waar verlang je naar, wat wil je graag meemaken? Waar 

zie je tegen op? Wat verwacht je van de Here God?   

2. De verwachtingen van het Joodse volk waren voor de geboorte van de Here Jezus niet 

hoog gespannen. In Joh.9 geneest Hij een man van zijn blindheid maar die man wordt 

door de Joodse kerkleiders uit de kerk gegooid. Gelukkig blijft hij toch veilig in Gods 

hand. Deze kerkleiders laten hier en lieten aan Herodes en de wijzen uit het oosten zien 

dat zij huurlingen zijn (Joh.10). Je kunt druk zijn met de Bijbel en God maar toch niet bij 

God horen! Dat geldt zowel voor leiders als voor volgelingen. Er is veel verwarring over 

Jezus en daarom komt die vraag: bent U de Messias?  

3. Ja, dat is Hij! Aangewezen en bekwaam gemaakt als Redder. Niet door kracht, noch 

door geweld maar door zijn Geest. Dat blijft het bijzondere van het Koninkrijk van God. 

Het is er al wel maar nog niet in zijn volheid. De Romeinse overheid wordt niet 

onmiddellijk door deze Koning weggejaagd en nog niet iedereen wordt genezen.  

4. Wat heb je er dan aan, als je bij Hem hoort? Als je luistert naar de stem van deze 

goede Herder ga je nooit verloren! Dus vertrouw je toe aan Hem. Zoals Abraham in het 

O.T. ook werd uitgenodigd om te luisteren naar de stem van God. Dat betekent dan dat 

je ‘eeuwig leven’ hebt. Dat slaat volgens Joh.17:3 niet zozeer op de lengte van die 

periode maar dat je dan God kent en zijn gezonden Zoon. Dat je altijd verbonden blijft 

met Hem, tot in eeuwigheid. Dat proces begint dus nu al! Het betekent ook dat niemand 

je uit de hand van Jezus, de goede Herder kan roven. Wat vind je daarvan? Mocht dat 

niet genoeg zijn: ook niet uit de hand van zijn Vader die meer is dan al het andere. Ook 

meer dan de duivel! De eenheid tussen de Vader en de Zoon blijkt telkens en ook hier.  

5. Vandaag kunnen extremisten je vermoorden en kan er veel dreiging zijn. Maar uit 

Gods hand kan niemand je roven! Als je luistert naar de stem ga je niet verloren en leef 

je eeuwig, met Hem! Voor iedereen die (nog) niet (meer) gelooft is het nog steeds niet te 

laat! Luister naar Johannes’ verlangen (20:30-31). Wat vind je van deze woorden?  

 

Gesprekspunt, kindfragment, citaten, bijbelrooster 

1. Leef in verbondenheid met de Here Jezus en leef eeuwig, al in 2018. Wat is 

Jezus machtig en liefdevol! Laat dit je bemoedigen en verlang.. Deel het.  

2.☺☺☺☺voor de kinderen: sch . . pje v . n de g . . de H . rd . r. D . t m . g jij zijn. 

Luister maar g . . d naar zijn st . m. Als je verdr . . t . g b . nt, zeg het maar tegen Hem.  

3. ‘Hoewel Hij Zichzelf voor zover bekend niet in het openbaar ‘Messias’ had genoemd 

(alleen in een privé-gesprek met de samaritaanse vrouw, Joh.4), had Hij zichzelf wel als 

zodanig gepresenteerd door zich te betitelen als de goede Herder die zijn leven geeft 

voor de schapen. Jezus is de messiaanse herder die door zijn lijden en sterven Gods 

kudde zal redden. Het probleem is dus niet dat zijn woorden onduidelijk waren maar dat 

die woorden geen geloof vinden. Zo negeert men het getuigenis van de werken die Hij in 

de naam van zijn Vader verricht. De Messias wordt omsingeld door ongeloof’  

4. ‘The reason Jesus can be so confident of this is that the guarantee is his own 

unbreakable bond of love and union with the father, and the fact that the ‘sheep’ he 

owns are the ones the father has given him. It is built firmly on nothing less than the 

union of Jesus with the father – one of the main themes of this whole gospel’  

5. Bijbelrooster: Zondag Joh.4:1-26 (25-26); maandag Joh.6:33-51 (37-40); dinsdag 

Joh.9 (28-34); woensdag Joh.10:1-21; donderdag Joh.14:1-11 (6.9.10); vrijdag Joh.17 

(2-3); zaterdag Rom.8:18-39 (38-39). Liefhebbers: Ps.23; Ez.34; Joh.7; 1Joh.5:11-12 
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Eerst kind/tienermoment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste twee plaatjes. 

Eerst kind veilig in een grote mensen hand. 

Dan een jongere die ouder iemand helpt. 

Koppelen aan het beeldje wat ik bij me heb 

 

De goede Herder laat zijn schapen nooit verloren gaan! 

 

Blok 1.Zou je eens even de tijd willen nemen om wat stil te staan bij je verwachtingen 

voor 2018? 

Misschien kun jij dit onmiddellijk benoemen omdat je in de buurt van Oud en Nieuw daar 

al standaard bij stilstaat. 

En misschien kun jij, kunt u, dat nog helemaal niet omdat je niet zover vooruit denkt.  

Dan maar even allemaal nu..  

Wat gaat er gebeuren in je leven dit jaar? 

Wat is het mooiste dat je kan overkomen? 

En wat het ergste? 

 

Verwachtingen voor 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ga je trouwen? Gefeliciteerd! Ga je afstuderen? Mooi…. 

Raak je je baan kwijt? Je relatie?  

Wat denk je? 2018 een jaar waarin de kwalen en gebreken alleen maar toe zullen 

nemen?  

Dat is in het klein en persoonlijk. 

En in het grotere: hoe zal het in 2018 gaan voor wat betreft klimaat, vrede, vrijheid, 

oorlog? Veel mee bezig? Beangstigend, of juist ontspannen? 

En wat verwacht je dan dit jaar?  

Dat het beter gaat, of juist niet? 

En in hoeverre betrek je God, betrek je de Here Jezus hierin? 

Krijgt Hij ook plaats in ons leven en denken van elke dag?  

We gaan het in elk geval vanmorgen doen… 

 

Blok 2.  

Verwachtingen. Als we het 2100 jaar geleden gevraagd hadden uit een Jood uit Israel, 

dan denk ik dat zo iemand in die tijd niet zo veel verwachtingen meer had.  

We lezen daar niet veel meer over. 

Het was een leven onder de Romeinse overheid. 

Dat was voor een recht-geaarde Israeliet (God is onze Koning!) erg maar er was ook wel 

weer mee te leven. 

We komen, voorzover ik weet uit het slot van het O.T., niet zo veel concreets meer tegen 

over de messias-verwachting. 

Ook de manier waarop de schriftgeleerden reageren op de wijzen uit het Oosten maakt 

duidelijk dat ze niet zo onder de indruk zijn en vol verwachting over de Messias die 

komen zou… 

 

Hoe dan ook: Jezus wordt geboren in Betlehem, naar Gods beloften!  

En vanaf zijn geboorte wordt duidelijk dat dit niet zomaar iemand is. 

Ook vanaf zijn 30e, als Hij gaat optreden, gebeuren er bijzondere dingen.  

Door wat Hij zegt, door wat Hij doet. 

Zo ook in Johannes 9. 

Iemand die vanaf zijn geboorte blind is, wordt op sabbat genezen: zo’n wonder is nog 

nooit gebeurd, zegt de genezen man (Joh.9:32)! 

En deze man begint enthousiast over deze Jezus te vertellen. 

Dat valt in slechte aarde!  

 

Johannes 9 
 

De Schriftgeleerden blijven de blinde man en zijn 

ouders bevragen en dat ontlokt de man die blind 

geweest was tot de spannende vraag: wat wilt u 

nog meer horen? Wilt u soms leerling van hem 

worden?  

Oei… wat waren ze geraakt!  

Van Mozes weten ze dat God met hem heeft 

gesproken maar van deze Jezus weten ze niet waar 

hij vandaan komt (Joh.9:29).  

Ze worden zo woest dat ze deze genezen man 

wegjagen, lezen we in Joh.9:34. 

Maar dat woord drukt niet goed uit wat er hier werkelijk gebeurt. 

Ze ‘gooien hem uit’. Hij wordt uit de kerk gezet: ge-excommuniceerd! 

Om het met de woorden te zeggen die Jezus in hs.10 gebruikt: zij willen deze man 

losrukken uit de hand van God.   



En daarmee laten ze zichzelf kennen als huurlingen en valse herders, zo ook begin hs.10.  

Deze bijbelkenners van Israel zijn druk bezig met de schrift, zijn diep onder de indruk 

van de God van Israel, weten veel van Mozes, maar ze zitten er hier helemaal naast.   

Dat geeft te denken! Dat moeten we ook altijd tegen onszelf blijven zeggen.  

Hoe makkelijk kun je denken dat je het goed ziet terwijl dat niet zo hoeft te zijn. 

Niet alles is wat het lijkt…. 

 

Je kunt druk zijn met God en de Bijbel maar toch niet bij Hem 

horen 
 

Wel is duidelijk dat je beeld over Jezus doorslaggevend is! 

En over dat beeld gesproken: het blijft maar rondzoemen in die dagen: wie is Hij toch?  

En uiteindelijk komt dan het hoge woord, die prangende vraag eruit in 10:24: als u de 

messias bent, zeg het ons dan!  

 

Blok 3.  

En dat beaamt Jezus. 

Jazeker. Hij is de Messias!  

De door God beloofde Redder. Aangewezen toen Hij gedoopt werd in de woestijn. 

Waar de Geest kwam om Hem kracht te geven. 

 

Messias: aangewezen en bekwaam om te redden! 
 

Aangewezen en bekwaam gemaakt. Christus geworden om Jezus, Redder, te zijn.  

Ja, Redder… maar wel op die hele bijzondere manier. 

Want niet elke oorlog stopt onmiddellijk en niet elke zieke wordt terstond genezen. 

Dat heeft te maken met het Koninkrijk van God, dat nu aangebroken is. 

Een niet te stuiten beweging is er op gang gekomen.  

De grote Koning is zijn werk begonnen. 

Tegelijkertijd blijven we steeds zeggen dat dit koninkrijk van God er nu al is maar dat het 

tegelijkertijd nog niet in al zijn volheid is doorgebroken. ‘reeds en nog niet’… 

Zo gooit Hij bijvoorbeeld niet onmiddellijk de Romeinse bezetter het land uit.  

 

Het koninkrijk van God: het is er 'reeds' maar ook 'nog niet' 

 
Blijft de keizer nog steeds de keizer van Rome die heel veel landen bezet heeft. 

En naast een blinde die genezen wordt blijven er nog heel wat mensen doorleven met 

hun beperkingen.  

Dat maakt Jezus ook zo bijzonder. 

Hij kan van alles, Hij is van alles en soms lijkt het nog maar zo behelpen in deze wereld.  

En zelfs of Hij er ook niets aan kan doen.  

 

Blok 4. Dat roept bijna vanzelf de vraag op: heb je dan wel wat aan Hem en aan je 

geloof in Hem?  

Nou en of!  

Moet je eens horen wat de Here Jezus erover vertelt nadat Hij gezegd heeft dat Hij de 

Messias is.  

Omdat Hij Messias is kan Hij ook de Goede Herder zijn.  

Dat is voor de jood een mooi beeld, een metafoor voor hun God uit het O.T. 

Psalm 23 en Ezechiel 34 vertellen hier prachtig over. 

En daar gaat het voor de joodse leiders ook mis. 

Dat beeld van de Goede Herder is voorbehouden aan hun God en aan niemand anders. 



Uiteindelijk wordt Jezus ook hiervan beschuldigd, van godslastering, want Hij stelt zich 

gelijk aan zijn Vader… 

Deze Jezus claimt hetzelfde beeld als de God in het O.T.  

Want Jezus gaat het hier hebben over ‘mijn’ schapen! 

En dat Hij, als de goede Herder, ervoor zorgt dat het goed komt met de schapen. 

We zijn gewend aan deze uitdrukking en toch hoop ik dat tie weer even aankomt.  

Het komt goed met je als je een schaap bent van de goede Herder. 

Als je luistert naar zijn stem, Hem volgt en dichtbij Hem blijft.  

Dat is wel een belangrijk punt in de Bijbel, dat luisteren. 

Het doet denken aan Abraham in het O.T. 

 

Abraham die luistert 
 

De vader van alle gelovigen leert het ons: het begint 

bij luisteren. 

Hij hoorde een stem en hij ging… En wat heeft het 

hem veel gebracht! 

Uiteindelijk, los van al het andere, zijn redding 

omdat hij, tot op de dag van vandaag, bij de Here 

God hoort. Die God waar hij in het begin nog niet 

zoveel van wist maar genoeg om Hem te vertrouwen 

en te luisteren. 

 

Als je luistert naar die stem zul je leven tot in eeuwigheid, zegt Jezus hier. 

Eeuwig leven… Iedereen heeft daar zo zijn gedachten over. 

Johannes ook en hij legt ons uit in hs.17 (vs.3) wat dit betekent. 

Het gaat niet in de eerste instantie om de lengte van de periode maar eeuwig leven 

betekent dat dat ze God kennen en Jezus, die Hij gezonden heeft. 

 

Johannes 17:3 
 

Eeuwig leven is dat je verbonden bent aan Jezus en zijn Vader en dat dit nooit meer op 

houdt! Dus eeuwig leven begint hier en nu. 

Op het moment dat je jezelf verbindt aan Jezus, dan leef je.  

Leef je echt. Leef je eeuwig. En gaat het nooit meer mis. 

Dat garandeert de Here Jezus hier. Je gaat nooit verloren! 

Met een ander beeld: niemand kan je roven uit mijn hand. 

 

Goede Herder en schaapje 

 

Voor de herder een sprekend beeld want er waren 

heel wat vijanden voor de schapen. De herder kon 

zijn handen er vol aan hebben om ‘leeuw, beer en 

rover’ weg te houden. 

Luister maar eens naar David (in 1 Sam.17) als hij 

aan koning Saul duidelijk wil maken dat hij echt wel 

met Goliath kan gaan vechten. Koning Saul vindt 

het maar niets, zo’n knaap tegen die reus. Maar 

luister hoe David zijn c.v. toelicht: ik heb altijd de 

kudde van mijn vader gehoed; antwoordde David, 

wanneer er een leeuw of een beer kwam om een 



schaap of een geit uit de kudde te stelen, ging ik er achteraan, overmeesterde hem en 

redde het dier uit zijn muil. En als hij me wou aanvallen greep ik hem bij zijn kaken en 

sloeg ik hem dood. Leeuwen en beren heb ik verslagen… 

En mocht je nog twijfelen aan de macht van Jezus, dan heeft Hij nog een argument. 

Als je niet genoeg aan mijn kracht denkt te hebben, nou, dan is daar altijd mijn Vader 

nog.  

Dan moeten we in vs.29 wel een andere vertaling kiezen die het Grieks ook toestaat. 

‘De Vader, die ze Mij gegeven heeft, is groter (belangrijker) dan alles’.  

Jezus gebruikt deze vergelijking vaker.   

Bijv. in Joh.14:11 waar Hij zo ontroerend en indringend zegt: ‘Geloof me: Ik ben in de 

Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat Hij doet’. 

Je zou kunnen zeggen: Jezus zegt dit hier in zijn vernedering.  

Steeds wijst Hij naar zijn Vader. Steeds spreekt Hij over zijn Vader.  

Zoiets doet Hij ook hier in Johannes 10. 

Niemand kan je uit mijn hand roven.  

En dan nog wat: niemand kan je uit de hand van mijn Vader roven. 

Uit de hand van Hem die meer en groter is dan al het andere! 

 

Schilderij van Wubbo 

 

De duivel gaat rond om te verslinden. Wat wil hij 

graag mensen roven uit Gods hand. 

Maar Vader is meer en groter en sterker. 

Zie je hier nu ook de kracht van dat bijzondere 

koninkrijk? 

Niets of niemand kan je uit die bevoorrechte positie 

van schaapje van de goede Herder, of kind van God 

roven!!! 

Want zowel de Vader als de Zoon zullen ervoor zorgen 

dat het niet gebeurt. 

Want de Vader en de Zoon zijn één!  

Een van de steeds terugkomende thema’s in het Johannes-Evangelie: de eenheid tussen 

de Vader en de Zoon. Beiden steeds bezig met hetzelfde grote doel: mensen redden!  

Het lijkt wel alsof Johannes speelt met dit thema. 

In hs.1 en het begin van hs.2 lijkt het wel bijna op de eerste scheppingsweek van God. 

En zelfs daar komt dat spannende, wat we ook in hs.9 tegenkomen, al tegen. 

Joh.1:11: Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet 

ontvangen.  

En toch blijft het dit hele Evangelie doorklinken: bijv. in Joh.3: de Vader én de Zoon 

willen niet dat je verloren gaat.  

Ook in zijn kleine briefjes komt Johannes hier weer op terug. 

Bijv. in 1Joh.5:11-12: God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn 

Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het 

leven niet.  

 

Blok 5.  

Ik vermoed dat christenen in Noord-Korea iets meer ervaren als ze deze bijbelwoorden 

horen van de Here Jezus. 

In 2017 zijn er weer meer christenen gedood dan in 2016, laat Open Doors ons weten. 



 

Open Doors 

 

Wij zijn wat dat betreft zeer bevoorrecht 

maar die gedode christenen op een 

bepaalde manier ook. 

Want niemand kan hen uit de hand van God 

roven, de IS niet, het Noord-Koreaanse regime 

niet, de duivel niet, ook de dood niet! 

Zelfs hun eigen tekorten, gebreken en zonden 

niet. 

Want omdat Jezus zich zogenaamd 

‘onmachtig’ af liet voeren naar Golgotha, 

betaalde Hij daar de prijs voor de redding van 

al Gods kinderen. 

Besef je wat dit voor jou, voor u mag betekenen?   

Dan zijn we bij de taal die Paulus gebruikt aan 

het slot van Romeinen 8. 

Een variant op ‘niemand kan ze roven uit Gods 

hand’.  

Rom.8:38-39: ‘Ik ben ervan overtuigd, zegt 

Paulus, dat dood noch leven, engelen noch 

machten, noch krachten, heden noch 

toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook 

maar in de schepping is, ons zal kunnen 

scheiden van de liefde van God, die hij ons 

gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer’.   

 

Het komt er hier op aarde op aan dat je luistert naar de stem van God. 

Dat is in het O.T. de stem van de Almachtige Schepper van de hemel en de aarde die 

zich bij Mozes bekend maakt als degene die erbij is. 

En via David in Psalm 23 als de goede Herder.  

En zijn beloften liepen via Genesis 3 en alle Adventsteksten uit het O.T. via Israel en 

daarna via de grote Zoon van Israel. De grote Zoon van David.  

Jezus de Messias.  

En zo kunnen wij God leren kennen, via zijn Zoon, de Here Jezus. 

Onze Redder.  

Als je luistert naar zijn stem ga je niet verloren en ontvang je eeuwig leven. 

Dat kan altijd nog. Als je nog niet luistert of niet meer luistert: je kunt altijd terug, de 

weg naar het leven, Jezus, zien en gaan.  

Daarover kun je lezen in dat intieme gebed tussen Jezus en zijn Vader in Johannes 17. 

Er zijn nog meer schapen en ze zullen allemaal komen en één grote kudde worden!  

En (o.a.) daarom praten Ard en Marije met hun kinderen over de goede Herder. 

En op school, en op andere plaatsen, en in de kerk. 

Daarom zijn er organisaties bezig om de bijbel te verspreiden over heel de wereld.  

Is er een commissie missie en zijn er evangelisten en zendelingen die de hele wereld 

over gaan. Prachtig dat het gebeurt.  

 

Johannes schrijft er zelfs een heel Evangelie over. 

Want aan het eind van de brief legt hij uit waarom hij dit allemaal heeft opgeschreven. 



In hs.20:30-31:  

 

‘Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen 

gedaan, die niet in dit boek staan, maar deze zijn opgeschreven 

opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat 

u door te geloven leeft door zijn naam’.  

 

Bijv. over die blindgeboren man uit Joh.9 die genezen werd.  

Vandaag gebeuren er nog steeds bijzonder dingen. 

Er waren maandag op cat 5 jongeren die zeiden dat ze dit seizoen belijdenis van hun 

geloof willen gaan doen. Wat een groot wonder! 

Niet tegen te houden, die kracht van God!  

Ze zeggen: ik heb gehoord over God, mijn Redder, o.a. van mijn ouders, op school, van 

vrienden en in de kerk.   

Ik ben gaan geloven dat niemand mij uit Gods hand kan roven, wat er ook gebeurt. Daar 

ga ik voor, daar leef ik voor.  

Ik wil volgen en luisteren naar zijn stem.  

 

Laat deze woorden je bemoedigen. 

Leef ze in 2018!  

 

Waar ging het over in de preek? 

 

- Jezus is de goede Herder 

• Daarvoor is Hij aangewezen en heeft Hij de kracht ontvangen: Hij is de 
Messias/Gezalfde 

• Zijn Vader was het in het O.T. de Goede Herder, nu gaat dat via zijn Zoon 
• De Vader en de Zoon zijn immers één! 
• Zijn schapen luisteren naar zijn stem 
• Als je luistert ga je nooit verloren 
• want dan ontvang je eeuwig leven 
• Dat is dat je leeft in verbondenheid met Hem 
• Dit heeft Johannes gezegd om je te bemoedigen 
• En om je uit te nodigen het te geloven, zodat je leeft in eeuwigheid!  

 

Alle eer en dank daarvoor aan God, aan de goede Herder die voor al zijn schaapjes zorgt, 

tot in eeuwigheid, amen.  

 


