
Johannes 10:7-18 Wij zijn schapen

Het zijn vooral schapen waar ik het vandaag over wil hebben. Ik weet niet veel van schapen, maar ik zal u 
vertellen wat ik er wel over weet. 

1) Schapen houden van weide om te kunnen grazen. 
2) Ze hebben leiding nodig om naar de weide te geraken, want ze zijn eigenlijk dom 
3) Over het algemeen zijn schapen zeer volgzaam
4) Schapen hebben witte of grijze wol

Nog één ding: u bent allemaal schapen. Dat lezen we in het volgende stuk: 
Johannes 10:7-18. Een verhaal van Jezus. 

We worden in dit verhaal een beetje in de veeteelt van toen geworpen. De schapen zaten in schaapskooien en 
werden dan door hun herder naar buiten gebracht om te grazen. De schapen herkenden de stem van de herder en 
als ze zijn stem hoorden, volgden ze hem naar buiten. Dit is niet alles, want er waren kapers op de kust. Dieven 
en rovers probeerden de kooi in te komen en schapen te roven. Zij komen niet langs de deur binnen, omdat daar 
de herders de wacht houden. Zij proberen via andere wegen schapen weg te halen. En dan zijn er ook nog 
huurlingen – niet de echte herders, maar invallers voor de herders. Het is pas als er gevaar dreigt, dat duidelijk 
wordt dat ze geen echte herders zijn. Ze lopen weg en laten de schapen over aan de wolven. Zoiets zou een echte 
herder niet doen…

Uitleg:
Twee stallen, maar één kudde
In dit stuk wordt gesproken over twee stallen. De hele wereld wordt hier als het ware onderverdeeld in twee 
stallen. In de eerdere verzen spreekt hij over een schaapskooi en we zien in ons deel dat de schapen uit de 
schaapskooi die luisteren naar de herder behouden worden. In vers 16 spreekt Jezus over een andere stal waar hij 
ook nog schapen heeft die geleid moeten worden. De eerste stal is de stal waar zijn toehoorders tot behoorden – 
Israël. De twee stal is de stal van de heidenen. Ook daar heeft Jezus schapen… 
Jezus zegt dat deze één kudde moeten vormen. Dat is logisch, want de schapen van beide stallen worden geleid 
door dezelfde herder. In Efeziërs 2 staat ook dat de twee tot één lichaam verbonden moeten worden. Het hele 
probleem van hoe wij tegenover Israël en vooral gelovige Israëli’s moeten staan, is iets waar ik nu niet verder op 
inga. Het belangrijkste is dat we één kudde moeten vormen.

Twee soorten schapen
In elke stal vinden we vooral twee soorten schapen. Je hebt de schapen die de herder volgen en degenen die de 
herder niet volgen. In het verhaal dat voor dit stuk komt, gaat het over de genezing van een blinde en aan het 
einde van dit verhaal (vers21) wordt dat nog eens aangehaald. Dit verhaal, dat ertussen staat, is eigenlijk een 
verhaal over geestelijke blindheid. De schapen die de (goede) herder niet volgen zijn geestelijk blinde schapen. 
Zij blijven in de kooi zitten en worden geroofd door dieven en rovers of ze volgen een huurling die hen later in 
de steek laat. De schapen die de (goede) herder wel volgen, zijn de geestelijk zienden. Zij doen wat juist is. Wij 
kennen een heleboel schapen die de goede herder niet volgen. Mensen die horen over God en Jezus, maar er 
niets van moeten hebben. Mensen die zelfs spotten met het bestaan van zoiets als een God. 

Twee soorten leiders, maar één herder
Wie zijn nu deze leiders?
Dieven en rovers: zoals Jezus het bedoelde zijn het de leiders van Israël. Wat doen dieven en rovers in dit 
verhaal? Zij stelen, slachten en verdelgen de schapen. Dat is hun doel. Jezus duidt aan dat de farizeeën, 
schriftgeleerden, oudsten van Israël die zo vaak genoemd worden dieven en rovers zijn. Zij brengen de 
Israëlieten op een verkeerd geestelijk spoor. Zo is het ook met de huurling. Deze brengt de schapen wel uit de 
kooi, maar laat ze in de steek als er gevaar dreigt. Zo zijn alle geestelijke leiders, die Jezus’ boodschap niet 
verkondigen, dieven, rovers, huurlingen. In Petrus en Judas wordt uitgewijd over dwaalleraars. 

Mt.7:15 Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen, maar van binnen zijn zij  
roofgierige wolven.

Mensen die een geestelijk sausje hebben, maar die hun zakken willen vullen, willen profiteren van hun 
volgelingen. 
Ook zo’n mensen kennen wij. Sekteleiders, sommige grote filosofen, sommige politici zijn daar wel heel 
bekende voorbeelden van. Ook mensen die zeggen dat je vanalles moet doen om tot God te komen. Ziet u al een 
schaap zelf uit de kooi komen en naar de weide huppelen? Een schaap kan dat niet; een schaap loopt verloren en 
wordt opgegeten door wolven. Zo is het ook een dwaas idee dat wij zelf naar de weide, naar God moeten komen. 
Wij hebben iemand nodig die ons ernaartoe leidt. Wat is de weg naar God? De ene vertelt u dit, de andere vertelt 
u dat. De enige die u de waarheid kan vertellen is God zelf. 



En zo komen we bij de andere figuur. De herder, de goede herder. Jezus zelf. Laat ons eens kijken wie dat is. 
Wat is Zijn doel met de schapen? Hij wil hen leiden naar de weide. In het Oude Testament wordt God ook vaak 
vergeleken met een herder. Psalm 23 is daar het meest bekende voorbeeld van. Daarin zegt David dat God hem 
doet neerliggen in grazige weiden – met andere woorden, dat God hem brengt naar plaatsen waar hij vindt wat 
hij nodig heeft. Dat is ook wat Jezus hier wil geven. Het schaap kan er zelf niet geraken. De dief is gekomen om 
te verdelgen, Jezus is gekomen om leven te geven. Wat een tegenstelling. De ene geeft dood, de andere leven. Is 
de keuze moeilijk?
Hij is de goede herder die Zijn leven geeft voor Zijn schapen. Hij is geen huurling die wegloopt als het moeilijk 
wordt, nee, Hij geeft Zijn leven, zodat Zijn schapen in leven blijven. Daaraan herken je de echte herder. Liever 
zelf sterven dan dat de schapen sterven. Zo is Jezus, zo is onze Herder. 

Hem volgen
Ik heb een verhaaltje gelezen van Spurgeon en het een beetje aangepast. We gaan schaapjes tellen. 

twee mensen naar voor; links van kansel gaan staan; ze moeten een bordje met een 0 voor zich houden; 
ik ook als laatste 

We zijn hier met drie nullen bij elkaar; 000 = 0)
aan kansel bordje met 1  

Dat is Jezus; alleen Hij is van echte waarde; Hij is de herder; met hoeveel zijn wij nu? 1000.
Ik ben hier zo’n beetje mee leider van de gemeente. Ik krijg zin om dingen te doen zonder dat ik God erbij betrek 
of waarvan ik weet dat God het niet graag heeft. Ik vind namelijk dat God niet in alles van mijn leven wat te 
zeggen moet hebben. Kijk wat er gebeurt.

ik stap voor de 1
Plots is de gemeente nog maar met 100. Als nog iemand naar hier komt, zijn we nog maar met 10. Het is een 
voorbeeldje, maar het geeft wel een waarheid aan. Wij zijn sterk, zolang wij achter Jezus aangaan. Vanaf het 
moment dat wij ons voor Hem plaatsen, slaat de zwakheid toe. Dan staat u alleen, dan onttrekt u zich aan de 
Goede Herder.

We zeggen wel gemakkelijk dat we Jezus volgen, maar het is ook heel gemakkelijk om voor Jezus uit te gaan 
lopen. Jezus kan en wil ons brengen naar de weiden, wil ons het leven geven, maar daar is iets voor nodig – een 
volgzame geest. We moeten Zijn stem horen én Hem volgen. Hoe kunnen we Zijn stem horen?

1. Zijn Woord
2. Andere mensen – getoetst aan Zijn Woord
3. Soms een openbaring – getoetst aan Zijn Woord

Schapen zijn volgzame dieren; als zij geen herder hebben, lopen zij verloren. Zo zijn heel veel mensen verloren 
in deze wereld – ze weten niet meer wat ze met hun leven aan moeten, ze vinden zichzelf niet waardig om te 
leven, ze zien het niet meer zitten door bepaalde omstandigheden, … Tegelijkertijd willen ze geen herder die hen 
bij de hand neemt en zegt waar ze naartoe moeten gaan. Wij kennen deze herder, wij zijn niet geestelijk blind 
meer, maar ons probleem is vaak dat wij voor Jezus uit willen lopen. Wij denken wel te weten hoe de dingen 
werken en hoe alles moet verlopen. Dat is niet de weg. Zonder Jezus’ leiding zijn wij allemaal nullen. 

Ik las een tijdje geleden in een boek van Open Doors een kanttekening bij Psalm 23, iets waar ik eigenlijk zelf 
nooit bij heb stilgestaan in die context. Wat wil de herder bereiken met zijn schapen? Zijn onderhoud, eten… . 
Hij houdt de schapen niet alleen omwille van de schapen, maar wil ook opbrengst zien. Ik heb in het begin 
gezegd dat schapen wol hebben. Wij moeten geestelijke wol dragen, opbrengst. Jezus geeft ons alles wat wij 
nodig hebben, maar niet alleen voor ons eigen genot. Wij zijn hier ook met een opdracht, wij moeten ons 
inzetten voor Zijn koninkrijk. 

Mt.10:16 Zie, ik zend u als schapen midden onder wolven.
Jezus zendt ons uit als schapen; kwetsbare schapen met een doel. Wij moeten de andere schapen van de kooi, om 
in het verhaal van Johannes te blijven, vertellen over de Herder en Zijn bedoelingen. Dat is onze taak. 
Dank God voor alles wat je krijgt, maar besef dat je er ook iets mee moet doen. 

Ik heb daarjuist nog niet alles gezegd over Jezus, onze goede herder. Vers 17-18. Hij is niet zomaar de Goede 
Herder. Hij legt zijn leven af – we hebben daarjuist gelezen dat Hij zijn leven inzet voor Zijn schapen. Hij heeft 
Zijn leven afgelegd voor ons – Hij is gestorven aan het kruis, door toedoen van de Romeinen, maar niet zonder 
Zijn eigen toestemming. Hij heeft zich laten kruisigen, terwijl Hij ook Zijn vel had kunnen redden. Hij heeft Zijn 
geest in Gods handen gelegd. Voor ons. En dat niet alleen. Hij heeft Zijn leven ook terug opgenomen. Dat is 
ongeveer het sterkste dat iemand kan doen. Dat heeft Jezus gedaan. Zo is onze Herder. Zou u niet van harte alles 
wat u heeft en bent in de handen van zo’n Herder leggen. Al uw problemen, al uw moeiten, al uw verlangens, al 
uw mogelijkheden. Er is geen macht, niemand of niets, op aarde zo groot als Jezus. Niemand die zo goed voor u 
kan zorgen. Niemand die u zo goed kan leiden. 



U en ik zijn schapen. Ik ben begonnen met te zeggen wat ik over schapen weet. 
1) Schapen houden van weide om te kunnen grazen 
2) Ze hebben leiding nodig om naar de weide te geraken 
3) Over het algemeen zijn schapen zeer volgzaam
4) Schapen hebben wol

Wij hebben leiding nodig, elke dag opnieuw. Individueel en als gemeente. Wij zijn één kudde en wij hebben één 
herder. Wij kunnen ons eigen leven en het leven als gemeente op een heel simpele manier kapot krijgen: door 
allemaal vóór Jezus uit te lopen, door allemaal onze eigen verlangens voorop te stellen, door allemaal onze eigen 
wil door te drijven. Zo maak je jezelf en deze kudde kapot. Er is één mogelijkheid om deze gemeente heel 
krachtig te maken: door consequent achter Jezus te lopen, door echt kudde te zijn. Dit is geen boodschap waar je 
jezelf populair mee maakt. Nietzsche zou spreken over een slavenmoraal – heel onze maatschappij roept dat we 
zwakkelingen zijn. Ja en nee. Ja, omdat we zwakkelingen zijn – maar elke mens is een zwakkeling. Nee, omdat 
we het toegeven én de Goede Herder navolgen. Door Hem zijn wij sterk; Hij heeft de macht om de dood te 
overwinnen. Niemand op aarde heeft deze macht!!! 
Wij moeten meer leren denken als één kudde en meer onze Herder leren kennen.
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