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De 4e zondag van Pasen is elk jaar Roepingenzondag, ook wel de zondag 

van de Goede Herder.  

Daarbij is het vandaag ook nog eens moederdag.  

Maak uw keuze…..  

Er zit een rijke symboliek in de beelden van de herder en zijn schapen. 

Beelden die al eeuwen in de kerk bestaan. Maar herders komen we 

tegenwoordig niet veel meer tegen, in Drenthe heb ik ze gezien, herders 

met hun kudde. Een idyllisch beeld. Ook alle afbeeldingen van de herder 

met zijn schapen stralen rust en vrede uit.  

Maar de werkelijkheid is anders en ook in de tijd van Jezus was het een 

ruig bestaan. Herders behoorden tot de laagste sociale klasse en de 

schapen zijn ook zo lief niet.  

Kunnen wij nog iets met deze archaïsche beelden in onze tijd, of hebben 

we ook andere beelden met wellicht dezelfde betekenis? 

Zelf ben ik moeder van een dochter van 12. Ze zit op atletiek en als ik 

haar daar ophaal, moet ik het hele grote oppervlak van de atletiekbaan 

scannen, met de vele kinderen die daar rondrennen, springen, werpen. 

Het grappige is, ik zie haar altijd vrij snel en zij mij ook. Ze zwaait me toe 

vanuit de verte. Mijn schaapje, dat ik zo goed ken, weet ik zonder 

problemen uit de vele anderen te halen.  

 

Ben ik een goede herder? Wat is eigenlijk een herder? Een herder is niet 

zozeer een beroep.  

Het is een levenshouding die gekenmerkt wordt door totale betrokkenheid 

op de ander, onvoorwaardelijk. Een goede herder kent zijn schapen. 

Kennen wil niet alleen zeggen, weten wie iemand is, waar hij vandaan 

komt. Het gaat hier niet om feitelijke kennis. Kennen gaat dieper.  

Het is betrokken zijn bij iemand met heel je hart, weet hebben van zijn 

kwaliteiten, van zijn kracht en van zijn machteloosheid, van zijn angst en 

van zijn vertrouwen.  

Een herder weet het goede in mensen boven te halen, hij geeft mensen 

vertrouwen in hun eigen kunnen. Dat is ook precies wat Jezus deed: hij 

riep mensen bij zich, keek ze in de ogen en zei tegen hen in wie niemand 

meer vertrouwen had: ‘je kunt het, ga maar, je kunt het! Je kunt leven 

vanuit je essentie, vanuit je hart’.   



Vandaag is het ook Roepingenzondag. En dan hebben we het niet meer 

over priesterroepingen. Nee, wij allen zijn geroepen om herder te zijn voor 

elkaar.  

Dat betekent dat we naar elkaar omzien, ook hier in onze eigen 

geloofsgemeenschap.   

‘Mijn schapen luisteren naar mijn stem’, hebben we net gehoord. Een 

stem is een deel van je identiteit. Het schijnt zo te zijn dat het zingen voor 

een ongeboren kind voor rust zorgt. De foetus hoort de stem van zijn 

moeder en leert daarnaar te luisteren. Hij en zijn moeder zijn één.  

 

Er zijn veel stemmen naar wie we kunnen luisteren tegenwoordig. Maar 

stemmen verschillen nogal van elkaar. Er zijn bescheiden zachte 

stemmen, er zijn harde schreeuwers, er zijn fluisterstemmen, 

uitnodigende stemmen, stemmen die rust uitstralen.  

Naar wie luisteren wij?  

 

Ik wil u nog iets anders vertellen over de herder en de schapen. De 

filosoof Cornelis Voorhoeve schreef er ooit een interessant stukje over. 

Het is niet de herder die voorop loopt en de schapen wijst waar ze naartoe 

moeten. Het is eerder andersom. De herder volgt de kudde en loopt 

achteraan. Hij ziet erop toe dat de kudde niet vanuit de rug aangevallen 

wordt door bijv. wolven. Hij is ook een hoeder en bewaker, hij speelt niet 

de baas. Hij bewaakt de vrijheid. 

De herder is weliswaar de leider en streeft naar eenheid, maar hij houdt 

altijd ook voor de kwaliteiten binnen de groep. Er zijn verschillende typen 

leiderschap. Van oudsher is er het pyramidemodel geweest. Binnen de 

katholieke kerk is dit nog steeds het leidende model, met de Paus als 

hoofd, de bisschoppen, priesters en diakenen. Pastoraal werkers o ja, die 

zijn er ook nog. Veel mensen hebben de kerk verlaten misschien wel 

vanwege dit model. Als je mensen hun eigen verantwoordelijkheid 

ontneemt, haken ze op een bepaald moment af. 

 

Er is nog een andere manier van leiding en daar past het beeld van de 

kring bij. Alle leden van de kring zijn van gelijke waarde en hebben een 

verantwoordelijkheid voor het geheel. Zij vormen een eenheid met een 

open midden. Daar kan iedereen zich geroepen voelen om gedachten in te 

brengen die ten dienste staan van de eenheid.  

Maatstaf voor de stem naar wie wij luisteren moet altijd zijn, degene die 

de onderlinge liefde dient, die ervoor zorgt dat er verbondenheid ontstaat 

tussen mensen, eenheid met ruimte voor individuele verschillen. Zo 

kunnen we zowel een herder zijn als een schaap dat kwetsbaar is. 


