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OSG Kortenhoef 
 

Zondag 12 mei 2019 
Zondag ‘Jubilate’ 

 
 
Gemeente van onze heer, 
 
   Op deze zondag in het kerkelijk jaar, zo halverwege tussen Pasen en Pinksteren, is het 
gebruikelijk om een tekst te lezen over de goede, de juiste, de echte herder. In kerkelijk 
jargon heet deze zondag zelfs ‘Goede herder zondag’. En om het beeld compleet te maken: 
het is ook zondag Jubilate, de zondag waarop we het mogen uitzingen, dat wij ons verbinden 
met die ene goede herder, die over ons waakt en ons beschermt. Althans, dat hopen we. Het 
begrip ‘goede herder’ is bij velen van ons zo geliefd, omdat we er allerlei associaties bij 
hebben, zoals ervaringen van ontferming, geborgenheid, aandacht en zorg om mensen 
binnenboord te houden. Toch blijkt die ontferming, die geborgenheid in het dagelijks leven 
niet zo vanzelfsprekend te zijn. Er gebeurt zoveel onrecht, er is zoveel vergaand egoïsme, 
de zorg om elkaar is voortdurend in het gedrang. Waar is nog Gods ontferming te vinden? Bij 
de lijdende mensen misschien? Hoe kunnen we nog zinvol over ‘herder zijn’ spreken? 
We kunnen ook dichter bij huis blijven en ons afvragen wat wij op onze plek in de wereld 
nodig hebben, aan herderlijke ontferming, aan aandacht, aan geborgenheid. En misschien 
kunnen we de vraag ook omkeren en erover nadenken of wij ook zelf in staat zijn om 
ontferming, aandacht en geborgenheid aan anderen te geven.  
 
   Naar mijn mening is het begrip ‘ontferming’ als gevoelde bewogenheid een essentiële 
eigenschap van het herder-zijn. Het Hebreeuwse woord voor ontferming, rèchèm betekent 
letterlijk ‘moederschoot’; op die plek wordt lijfelijk de ontferming gevoeld. Daar kun je ook de 
eigen pijn en verdriet voelen. Hoe mooi is het, dat dit bij uitstek vrouwelijke woord, 
moederschoot, aan God wordt toegedicht, vanaf het eerste begin in Tenach. Ontferming is 
een woord dat past bij één van de vele beelden die we tegenwoordig hebben van God. Niet 
per sé persoonlijk, maar tegelijk ook met een zó persoonlijke relationele uitstraling. Anno nu 
denk ik dat een dergelijke aan God toegeschreven eigenschap handen en voeten moet 
krijgen bij mensen. Zij, nee: wij moeten zichtbaar maken wat de bedoeling is van herderlijke 
‘ontferming’ of barmhartigheid. We hebben het zo nodig in deze tijd van verharding en 
egocentrische wereldleiders, die zich nauwelijks om het welzijn van anderen bekommeren. 
Want als er ‘goede’ herders zijn, dan zijn er blijkbaar ook ‘slechte’. Dat gaan we ontdekken. 
 
   Ontferming is wat God in het verhaal van Kaïn en Abel aan Kaïn en wil laten zien. De 
allereerste herder die we in de bijbel tegenkomen is Abel, de tweede zoon van de mens 
Adam en zijn vrouw Eva. Hij was de tweede, nadat de eerstgeborene, Kaïn, die ook zo heet: 
het voortbrengsel, was geboren. Kaïn was de oudste en had daarmee ook een taak ten 
opzichte van zijn kleine broertje Abel, en zoals zoveel oudste kinderen had hij zo te zien 
weinig op met die tweede, die hij wellicht als bedreiging zag. Dat is een veelvoorkomend 
verschijnsel bij oudste kinderen. Zij voelen zich bedreigd in hun unieke positie en doen 
pogingen die tweede van zich af te houden. Wie een tweede kind is in een gezin zal dit vast 
kunnen beamen. Abel, wiens naam ‘zuchtje’, ‘ademtocht,’ betekent was, door zijn naam al 
bijna niet meer zichtbaar en zo brengt Tenach ons via de betekenisvolle naamgeving al naar 
wat er gebeuren zal: zijn verdwijning van de aarde. 
 
   Abel stond als herder aan het begin van een rijke bijbelse traditie, want na hem waren bv. 
ook Jacob en Mozes herder. En de eerste koningen van Israël, Saul en David, kwamen ook 
bij de kudden kleinvee vandaan. Tenslotte werd het begrip ‘herder’ ook gebruikt voor de 
Allerhoogste: denk aan psalm 23, de Heer is mijn herder. Goede herders dragen zorg voor 
hun kudde. Ze kunnen de schapen op het rechte pad houden, door met stenen en kluiten te 
gooien langs de kant van de weg, om ze op te schrikken, zoals de profeet Amos, ook een 
herder, placht te doen met dreigende woorden, in zijn geval richting zijn volk, schapen in 
verwarring.  
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In latere tijden, zeg maar in de periode van het optreden van Jezus, waren herders mensen 
geworden op wie werd neergekeken, zoals de herders uit het Lucasevangelie, die als 
eersten getuigen waren van de geboorte van Jezus. Was Jezus ook niet een herder, op wie 
dikwijls werd neergekeken, maar die zich toch ontfermde over de mensen, die in zijn buurt 
kwamen? En dat waren meestal niet de brave schapen…. 
 
   De kleine herder Abel volgde zijn grote broer in alles wat hij deed. Een eigenschap die veel 
voorkomt bij tweede kinderen. Kaïn was landbouwer en bracht van de eerste oogst van zijn 
akker een offer aan God. Dat leek Abel een goed idee, dus hij bootste zijn broer na en 
offerde één van de eerstelingen van zijn vee. Dit gebeurde geheel volgens de voorschriften 
die we later in de Thora zouden tegenkomen. Wie maalt er om een anachronisme meer of 
minder als het een goed verhaal is? Het lijkt erop dat Kaïn helemaal geen boodschap had 
aan deze broer, dat hij hem liever niet zag en dat Abel eigenlijk zijn hele leven al ‘lucht’ voor 
Kaïn was. Als dat zo is, dan leerde God in dit verhaal Kaïn een lesje: kijk ook eens naar je 
broeder; zie hem staan, waardeer hem zoals hij is, zie ook zijn poging een offer te brengen. 
Hier was geen sprake van voortrekken of voorkeur, maar van anders leren kijken. 
 
   Rembrandt heeft dit moment getekend op de ets die u op uw liturgie hebt. Links, geknield 
en met de gevouwen handen, ziet u Abel en in het verlengde van de rookpluim van zijn offer 
zijn twee vleugels – een aanwijzing van de aandacht van God. Rechts zit Kaïn, verschanst 
achter zijn hoog opgetaste offerplaats, waarvan de rook neerslaat en zijn gezicht kijkt 
neerwaarts, verbeten, boos. Hij boog zijn aangezicht neer, staat er. Dat betekent: hij liet alles 
naar beneden zakken, zijn ogen, zijn mondhoeken, zijn schouders. De communicatie was 
weg. Zo kan dat gaan met boosheid, met onbegrip en helemaal met jaloezie. God probeert 
nog in contact te komen: waarom zo boos? Waarom zo neergebogen? Als je goed doet: hef 
je aangezicht op, kijk omhoog, maak contact, wees de begripvolle oudere broer, zie de 
ander. Doe je dat niet, dan kun je gemakkelijk in de fout gaan. Zonder communicatie komt 
het samenleven op de wereld immers ernstig in gevaar en dat begint al bij twee broers! 
 
   Kaïn sprak tot zijn broeder, staat er. Dus toch contact? Nou, er volgt een witregel, want wát 
hij zei laten de schrijvers van Genesis open. Veel vertalers hebben dan maar ingevuld: ‘laten 
we naar het veld gaan.’ Maar in de oorspronkelijke tekst staat helemaal niks; ik laat het dus 
liever ook open en vind die witregel juist heel veelzeggend, want ze spráken niet met elkaar, 
er was helemaal geen communicatie, geen menselijke dialoog. Abel werd niet gezien en 
mede daardoor kon er gebeuren wat er gebeurde: Kaïn stond op tegen Abel, zijn broeder, en 
doodde hem. Wel vier keer lezen we in dit korte stukje dat Abel ‘zijn broeder’ was. Zelfs je 
broeder, zo nabij, is zijn leven niet zeker. Met deze broedermoord kwam de eerste echte 
‘zonde’ in de wereld. Een ander, je medemens, die een mens is als jij en daarmee een 
broeder, het leven ontnemen, dàt is de echte zondeval. Op de vraag aan Kaïn: waar is Abel, 
je broeder? volgt het veelzeggende antwoord: weet ik niet. Ben ik mijn broeders hoeder? Ja, 
dat ben je! Zeker als die broeder de zwakkere is, degene die achteraan komt, de arme, de 
vluchteling, de illegaal, de mens op een gammel bootje, om nog maar te zwijgen van al die 
zwervende kinderen waarvoor geen aandacht meer is… 
Kaïn wilde de herder niet zijn voor zijn broeder; hij zag het later nog wel in, maar dat was te 
laat. Hij kreeg levenslang, als zwerver ronddolend op de aarde, gebukt onder een zware last 
van niet meer ongedaan te maken schuld. In hem herkennen we de ‘slechte’ herder, die zijn 
macht als sterkere misbruikte en ten koste van de zwakkere. De eerste zonde, het eerste 
voorbeeld van machtsmisbruik ook. 
 
   Maar wat maakt iemand nu tot een goede herder? Hij zet zijn leven in voor de schapen, 
horen we bij Johannes. Hij springt ervóór als er gevaar dreigt en is niet bezorgd om zijn 
eigen hachje, dat is jiddisch voor ‘leven’. Er wordt hier niet bedoeld: goedaardig of 
zachtaardig, maar goed in de zin van: juist, mooi, echt, tof. Johannes toont Jezus als 
voorbeeld en laat hem zeggen: ‘ik ben’ de goede herder. In het ‘ik ben’ zit de godsnaam 
JHWH verstopt. Dat is zeker ook de bedoeling geweest van Johannes, die meerdere ‘ik ben’- 
woorden in zijn evangelie heeft gebruikt, zoals: ik ben het brood des levens, ik ben de ware 
wijnstok, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben. Voor onze westerse oren kan de 
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uitspraak ‘ik ben’ misleidend zijn. Dan kun je denken aan: ik ben oud, of ik ben de zoon of 
dochter van, of ik ben met pensioen. In de Hebreeuwse denkwereld staan ‘ik ben’ en ‘ik doe’ 
dicht bij elkaar. ‘Zijn’ is een werkwoord: je bent wat je doet en wat je niet doet, dat ben je 
niet. ‘Zijn’ is functioneren, handelen. Over ‘zijn’ kun je in bijbelse zin niet abstract spreken. 
Het gaat altijd om betrokkenheid, om er-zijn-voor-iemand, om een relatie. Zo wordt ‘zijn’ iets 
concreets: de herder is er voor zijn schapen, betrokken, onvoorwaardelijk, met ontferming.  
 
   Maar een goede herder kan alleen goed functioneren als zijn schapen hem toelaten. Ik las 
dat bij de theoloog Jan Nieuwenhuis1 en ik citeer hem: Door de woorden ‘ik ben’…’ wordt 
gezegd: je zult kunnen merken dat ik voor jou ben: soms licht, soms weg, soms waarheid, 
soms brood en leven, al naargelang jijzelf bent. Ik ben geen wondermiddel. Ik ‘ben’ alleen 
maar, als jij mij de kans geeft.”  En even verder: “De Messias is niet wie hij is, als ‘jullie’ niet 
doen als hij”. 
 
   Dat brengt mij bij een prangende vraag aan het slot van deze overdenking. Als het gaat om 
goede herder versus slechte herder, Jezus tegenover Kaïn, hij die zijn leven inzet voor zijn 
schapen versus hij die de schapen aan hun lot overlaat of, erger nog, naar het leven staat: 
waar staan wij dan? Het is mij bang te moede, dat we zonder het te weten aan de kant van 
de huurling uit het Johannesevangelie staan, die zegt: dit zijn niet mijn schapen, ze gaan me 
niet ter harte. Dit is niet mijn volk, deze vreemden horen hier niet, zoek het maar uit. Of 
durven we toch op te staan tegen de naderende wolf, die een bedreiging vormt voor de 
weerloze schapen en dat misschien zelfs wel met gevaar voor eigen leven? Ik weet het niet.  
 
   Het is een mooie kleine parabel van een herder en zijn schapen, maar erachter schuilt 
scherpe kritiek op hoe wij er-zijn voor anderen, voor zwakkeren die ons pad kruisen. Met een 
kleine variatie op Jan Nieuwenhuis: De Messias is niet wie hij is, als wij niet doen als hij. 
Wij hoeven onszelf niet te overvragen, we hoeven niet af te reizen naar verre oorden, maar 
we mogen wel in ons eigen land, op onze eigen plek van ons laten horen als dat nodig is. En 
ieder van ons kan, hoe bescheiden ook, zich ontfermen over een ander als hij of zij dat nodig 
heeft. Ja, wij zijn onze broeders hoeders, als vorm van dienend herderschap. En dat is goed. 
 
Amen 
 
 

         Zegen 

Dat onze handen zich blijven openen 
voor  God, voor elkaar, 
dat onze voeten 
de lieflijke weg van vrede gaan 
met elkaar 
dat onze tong 
de woorden vindt 
die helen en vertroosten, 
in zorg om elkaar, 
en dat in ons Gods licht niet dooft, 
daartoe zegene ons de Eeuwige, 
alle dagen van ons leven. 

Amen 

 
 
 
 
 

                                                
1 Jan Nieuwenhuis, Groeten van Johannes, berichten uit het vierde evangelie, pag. 130 
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