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De goede herder 

 

Johannes 10, 1 - 10 
Op een dag zegt Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Echt waar, Ik zeg je: wie de 
schaapskooi niet binnengaat door de deur maar ergens anders naar binnen 
klimt, dat is een dief of een rover. De herder van de schapen is iemand die door 
de deur naar binnen gaat, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze 
naar buiten. Wanneer al zijn schapen buiten zijn, gaat hij voorop. Al zijn 
schapen volgen hem, want ze kennen zijn stem. Die schapen volgen niemand 
anders. Van anderen lopen ze weg omdat ze hun stem niet kennen.’  
Jezus zegt: ‘Echt waar, Ik zeg je: Ik ben de deur voor de schapen. Als iemand 
door Mij binnenkomt, wordt hij gered. Hij zal in en uit lopen, en hij zal malse 
weiden vinden. Dieven komen alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, 
maar Ik ben gekomen om aan mijn schapen het volle leven te geven zodat ze 
gelukkig zijn.  

 
Een verhaal 
Een aantal jaren geleden, werd ergens in Engeland een schilderij onthuld. 
Hierop stond Jezus afgebeeld, die voor een huis stond en op de deur klopte. 
De mensen die het schilderij zagen, vonden het heel mooi. Toen merkte een 
aandachtige toeschouwer iets bijzonders op. Hij ging naar de kunstenaar die 
het schilderij gemaakt had en zei: ‘Ik vind het een mooi schilderij, maar U bent 
iets vergeten. De deur waar Jezus op klopt heeft geen klink. Hoe kan Jezus dan 
naar binnen gaan ?’ De kunstenaar antwoordde: ‘Die deur is de deur van ons 
hart. Ze kan alleen van binnenuit open gemaakt worden!  



 
Een deur heeft twee grote eigenschappen: je kunt er ergens door naar binnen 
of naar buiten, en je kunt er je mee afsluiten van je omgeving. Het verhaal 
hierbij heeft het over een kunstwerk waarbij Jezus op een deur klopt zonder 
deurklink. Want, zegt de kunstenaar, dit is de deur van je hart. Een deur die je 
alleen van binnenuit kunt openmaken. Niet iedereen krijgt er zomaar een 
plaats, alleen wie je raakt, laat je binnen. In het leven kan Jezus aan de deur 
van je hart staan. Hij vraagt, Hij nodigt uit, Hij confronteert, Hij roept op … maar 
blijft voor de deur en dringt zich niet op. Jezus roept op om in je leven rekening 
te houden met God én met je medemens om zo je leven beter en rijker te 
maken: door te redden wie moeilijkheden kent, door solidair te zijn met wie 
weinig of geen kansen krijgt, door van deze wereld een hemel op aarde te 
maken. 
 

Wij zijn het die de deur van ons hart openen. 
 

Straks - na deze crisisperiode - gaan ook wij hopelijk weer de deur door, de 
wereld in.   
 

Laten we ondertussen nog even volhouden en 
doorgaan.   Goede moed! 
 


