Don Bosco

Bezinning 43: Jezus is de deur1
Johannes 10, 1-10 = 4° Paaszondag in het A-jaar

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
Jezus gebruikt een zeer vertrouwd beeld voor zijn toehoorders. Herders vormen een hoofdberoep in
die cultuur. Schaapskooi, de deur, herder, schapen, bewaker, dief, rover…, het zijn woorden, die
herders elke dag gebruiken. Ze zitten vooraan in hun hoofd. En laat Jezus uit dat hele rijtje zichzelf
identificeren met het minst opvallende element: de deur. Hij mag dan al de woorden gebruiken,
waarmee de Heer zichzelf aan Mozes vanuit de brandende braamstruik openbaarde, namelijk ‘Ik
ben’, Hij toont zich ook hier alweer heel nederig: ‘Ik ben de deur’. We horen het tweemaal.
En ook het ‘Ik zal er zijn voor u’ van de Heer komt terug, want Jezus zegt dat Hij de deur is ‘voor
de schapen’. Dienstbaarheid dus, gegevenheid. Het doel is duidelijk: redden (‘Jezus’ betekent ‘God
redt’!), laten in- en uitlopen en dus vrijheid mogelijk maken, weidegrond vinden, leven geven en
wel in al zijn volheid.
De dieven en rovers, wie zijn ze? Er zijn twee grote vindplaatsen. In Jeremia 23 en Ezechiël 34
veroordeelt God de slechte leiders, die de schapen voor zichzelf gebruiken en afslachten. God
beslist dat Hij zelf herder zal zijn en de goede herder zal sturen. In Jezus is die gekomen. En net
vóór het verhaal over de deur staat het verhaal over de genezing van de blindgeborene. De
Farizeeën hebben die genezen man buiten gegooid. Maar Jezus neemt dit verloren schaap in de
kudde van Gods Rijk op en geeft hem leven en wel in al zijn volheid.
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Deze bezinning kwam tot stand vanuit de Bartimeüs lectio divinagroep van Mariakerke. Met dank aan de tien
deelnemers die op 13 april 2011 rond dit evangelie samen kwamen.
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Het Woord in mijn leven
Is Jezus voor mij de deur waardoor ik binnen ga in Gods Rijk? Heb ik zorg voor mensen, voor hun
vrijheid en hun leven-in-volheid? Ken ik Jezus’ stem? Ken ik zijn manier van spreken? En volg ik
Hem?

Bidden met het Woord
Heer Jezus,
Gij zijt de deur, heel nederig.
Gij wilt ons leven geven en wel in al zijn volheid.
We danken U voor zoveel leven.
Geef dat leven aan allen die lijden,
opdat ze opgenomen worden in uw Rijk
en vrijheid en leven vinden.
Geef ons vele mensen,
die deur naar het Rijk van uw Vader willen zijn. Amen.
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