Don Bosco

Bezinning 297: Ze kennen zijn stem 1
Johannes 10,1-10 = 4° Paaszondag in het A-jaar (roepingenzondag)

Het Woord
Jezus zei: ‘Waarachtig, Ik verzeker u: wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur maar ergens
anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder
van de schapen. Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn
eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten
gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. Iemand
anders volgen ze niet, ze lopen juist van hem weg omdat ze de stem van een vreemde niet kennen.’
Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat Hij bedoelde.
Hij ging verder: ‘Waarachtig, Ik verzeker u: Ik ben de deur voor de schapen. Wie vóór Mij
kwamen, waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben
de deur: wanneer iemand door Mij binnenkomt, zal Hij gered worden; hij zal in en uit lopen en hij
zal weidegrond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar Ik ben
gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.’
Een woord bij het Woord
In het beeld over de herder en de schapen staat vertrouwen centraal. De schapen vertrouwen de
herder omdat ze zijn stem kennen. Er is een positieve band tussen beide, een relatie. Hij kent hen
individueel, als unieke wezens en zij kennen de tonaliteit van zijn stem. Daarom volgen ze hem.
Maar ook de herder vertrouwt zijn schapen. Hij roept hen en ze komen mee uit de schaapskooi om
hem te volgen. Hij gaat voorop en vertrouwt erop dat ze meegaan, hem achterna. Het beeld draait
dus rond vertrouwen, vertrouwdheid, trouw.
Deze tekst heeft alles te maken met roeping. De herder roept en de geroepene volgt. God spreekt
aan, nodigt uit met de belofte van het volle leven. De mens gaat in op de vraag van God en geeft
zich. Hij is bereid te doen wat de Heer vraagt, omdat hij ervan overtuigd is dat God het volle leven
geeft aan iedere mens. Voor dat grote ideaal geeft hij zich totaal.
Aan deze tekst gaat het verhaal over de blindgeborene vooraf. Niet toevallig. De joodse overheden
hebben de genezen man uit de synagoge gegooid, zeg maar uit de joodse godsdienst. Jezus vindt dit
not done. Herders moeten geen enkel schaap uit de kudde verbannen, maar juist opnemen en het
volle leven schenken. Jezus is de goede herder, die dat verloren schaap opzoekt en opneemt in de
kring mensen rond Hem. Hij is een deur waar het woord ‘welkom’ op staat: gastvrijheid, een warme
thuis, een ruimte waarin een mens tot leven komt, zelfs tot het volle leven.
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Deze bezinning kwam tot stand vanuit de Bartimeus lectio divinagroep van de scholengemeenschap Sint-Rembert te
Torhout. Met dank aan de zes deelnemers die op 8 mei 2014 rond dit evangelie samen kwamen.
Eric Haelvoet Guldendallaan 90 1150 Sint-Pieters-Woluwe
0476.085.744 www.bartimeus.be bartimeus@donbosco.be

Het Woord in mijn leven
Hoe vertrouwd ben ik met het spreken van Jezus? Ken ik zijn stem? Herken ik zijn stem in de nood
van mensen? Staat het woord ‘welkom’ op mijn deur?
Bidden met het Woord
Heer Jezus,
Gij zorgt voor elke mens.
Niemand wordt eruit gezet.
Maak dat geen enkele christen
iets zegt of doet
dat een ander buiten duwt
– beroofd, geslacht, vernietigd.
Laat ons een open deur zijn
van welkom en gastvrijheid.
Gij roept ons allen
om in Uw naam aan vele anderen
leven te geven in overvloed,
eerst aan wie uit het nest werd gepest. Amen.
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