Bezinning 258: Herder zijn: leiden, voeden, beschermen
Johannes 21,15-19 = 29 juni: Petrus en Paulus vooravond – ABC-jaar

Het Woord
Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je Mij lief,
meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, U weet dat ik van U houd.’ Hij zei: ‘Weid
mijn lammeren.’ Nog eens vroeg Hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je Me lief?’ Hij antwoordde:
‘Ja, Heer, U weet dat ik van U houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen’, en voor de derde maal vroeg
Hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van Me?’ Petrus werd verdrietig omdat Hij voor de
derde keer vroeg of hij van Hem hield. Hij zei: ‘Heer, U weet alles, U weet toch dat ik van U houd.’
Jezus zei: ‘Weid mijn schapen. Waarachtig, Ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf je gordel
om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je
gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.’ Met deze woorden duidde Hij aan hoe
Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei Hij: ‘Volg Mij.’
Een woord bij het Woord
Jezus vraagt Petrus driemaal om zijn schapen te weiden en te hoeden. Dat bestaat uit drie
wezenlijke elementen: de christenen leiden, voeden en beschermen. Wat kan dat concreet
inhouden? Hier slechts enkele steentjes.
De christenen als een dienaar leiden is een eerste opdracht. Het gaat op de eerste plaats over
volwassenen. Dezen hebben een eigen vrijheid en verantwoordelijkheid, eigen inzichten en talenten,
eigen middelen en grenzen. Het is op de eerste plaats aan hen om zich te vormen en samen, als een
liefdesgemeenschap, te zoeken wat ze als christenen voor elkaar en de wereld kunnen betekenen,
trouw aan Jezus en zijn evangelie. De christelijke herder zal dit proces begeleiden, voor de eenheid
zorgen, de vinger aan de evangelische pols houden, Jezus’ Woord verkondigen, Jezus’ volgelingen
inspireren…
De christenen voeden heeft meerdere dimensies. Het woord roept eerst het materieel-lichamelijke
niveau op. De herder zorgt ervoor dat de middelen van de gemeenschap aan iedereen te goede
komen, zodat niemand honger lijdt, zodat er geen armen zijn, geen minder bedeelden. De christenen
hebben ook nood aan het voedsel van Gods Woord. De kerkelijke verantwoordelijke zal dus
voldoende deskundigheid opbouwen om de christenen in staat te stellen het Woord van God te leren
kennen en naar hun leven te vertalen als voedsel en uitdaging. De sacramenten zijn de meest
centrale voedingsbronnen voor Jezus’ volgelingen, vooral de eucharistie. Christus is zelf het
voedsel, dat de diepste honger stilt. Hij is zelf de drank, die de dorst van het innerlijke laaft.
De kerkelijke verantwoordelijke zal ook de christenen beschermen. Waartegen en waarvoor? Om er
slechts vier te noemen: tegen innerlijke verdeeldheid, tegen ernstige morele fouten, tegen wanhoop
en ontmoediging en tegen ‘roofdieren’, genadeloze aanvallen van buitenaf, tot en met het
uitmoorden van christenen omwille van hun geloof. De herder naar Jezus’ hart zal de christelijke
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identiteit beschermen en de evangelisatie in het centrum blijven plaatsen, naar binnen en naar
buiten.
Het Woord in mijn leven
Wat is het terrein waar Jezus mij aanstelt tot herder? Op welke concrete manier geef ik leiding,
voed ik christenen en bescherm ik hen? Welke hulp van mijn herders heb ik het meeste nodig?
Gebed
Heer Jezus,
Gij zijt de Goede Herder,
die ons leidt, voedt en beschermt.
Dank voor zoveel zorg,
voor de gave van Uzelf,
voor alles wat ons bemoedigt
om naar Uw evangelie te leven.
Sterk onze kerkelijke herders,
leken en gewijde dienaars.
En geef ons altijd de herders
die we nodig hebben. Amen.
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