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Johannes 10:1-21

IK HEB GOED NIEUWS
VOOR JE
Een pastorale gemeente 2

De pastorale zorg van de goede herder
voor ons, is een bron voor de pastorale
zorg die we elkaar geven. Naast Psalm
23 biedt ook Johannes 10 veel inzicht.
Ik ben de goede herder
Wat Jezus hier vertelt is eerder een
uitgewerkt beeld dan een verhalende
gelijkenis. Het centrale beeld krijgt telkens weer een nieuwe belichting. Enkele opvallende motieven: 1) de herder
leidt de schapen naar buíten – het gaat
dus niet om veilig binnen zijn, er is ook
een missionair motief in dit beeld; 2) er
zijn dieven en huurlingen met verkeerde bedoelingen – niet alle ‘pastoraat’ is
heilzaam; 3) de ware herder geeft zijn
leven – oprecht pastoraat vraagt kwetsbaarheid, de moed om een gewonde
heelmeester te zijn.
Stemherkenning
Het motief van de stem (luisteren, kennen) helpt ons om te zien hoe belang-

rijk het is dat het gezonde evangelie
tot klinken komt en ervaren wordt in
pastorale contacten. Elk pastorale
gesprek moet een goed-nieuws
gesprek zijn, want evangelie is: goed
nieuws!
Maar kennen we het evangelie wel?
Misschien wel in woorden en zinnen
(het nieuws van het verlossende werk
van Jezus, door zijn dood en opstanding, het nieuws van Gods genade en
de transformerende kracht van de
heilige Geest), maar niet in de praktijk.
Er klinken zoveel stemmen, dat we de
stem van de goede herder niet meer
herkennen. We moeten het evangelie
niet verwarren met:
 positief denken: je verdient het, je
bent het waard, je kunt het, je hoeft
je niet schuldig te voelen (dan word
je op jezelf teruggeworpen);
 goed advies: je zou dit moeten
doen, je moet veranderen, probeer
het eens anders aan te pakken
(daarmee wordt afstand gecreëerd
en het leidt niet tot verandering van
het hart);
 verkonding van de wet: je moet dit,
je mag dat niet, gehoorzaam God
toch gewoon (dit leidt tot veroordeling).
Het goede nieuws in vier G’s
Je kunt het evangelie samenvatten in
deze vier bevrijdende waarheden:

De schapen luisteren naar zijn stem,
hij roept zijn eigen schapen bij hun naam
en leidt ze naar buiten.
Johannes 10:3
1. God is groot – dus we hoeven niet
‘in control’ te zijn. We zijn vaak
bang dat de dingen uit de hand
lopen, daarom overheersen we
anderen, manipuleren we of werken
we heel hard. Maar God is toch
soeverein!?
2. God is glorierijk – dus we hoeven
niet bang te zijn voor anderen. We
hunkeren naar goedkeuring van
mensen en zijn bang voor afwijzing.
Maar we moeten niet bang zijn voor
mensen maar alleen ontzag hebben
voor de indrukwekkende God!
3. God is goed – dus we hoeven ons
geluk nergens anders te zoeken. We
zoeken onze vreugde in ons werk,
onze relaties of in zonden die
oppervlakkig en tijdelijk plezier
geven. Maar blijvende vreugde vind
je alleen in God!
4. God is genadig – dus we hoeven
onszelf niet te bewijzen. We willen
bewonderd en gezien worden. En
als er iets verkeerd gaat schamen we
ons of worden we bitter. Maar God
rechtvaardigt ons niet om wat we
doen of zijn, maar om Jezus’ wil.
Zijn genade is onuitputtelijk. Hij
heeft zijn leven gegeven!
Kruis
Deze waarheden hebben als centrum:
Jezus die zijn leven voor ons gegeven
heeft aan het kruis en die ons het leven

geeft in al zijn volheid (Joh 10:10). Het
complete evangelie is samengebald in
één naam: Jezus.
Boosheid
Stel je voor dat jij vaak boos bent of
dat je met iemand te maken hebt die
vaak boos is. Wat is er dan aan de
hand? Je kunt boos zijn omdat het je
niet lukt de dingen naar je hand te
zetten (1), omdat je meer waarde hecht
aan goedkeuring van mensen dan aan
goedkeuring van God (2), omdat je je
geluk in geld zoekt en daar heb je
opeens te weinig van (3), omdat je faalt
en anderen dat zien (4).
Zijn stem kennen: evangelie
Uiteraard moet je de vier evangeliewaarheden niet zomaar ‘droppen’ in
een pastoraal contact. Het gaat erom
dat je deze waarheden leert kennen, je
erin verdiept, je erover verheugt, ze
herkent in de Bijbel en in liederen die
je zingt. Wie wil groeien in een pastorale grondhouding kan het beste hier beginnen: groeien in het evangelie als het
goede nieuws van het koninkrijk in ons
alledaagse leven.
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