
Johannes 10:1-10 Ik ben de deur

In de voorbije preken heb ik al twee uitspraken van Jezus over Zichzelf aangehaald.
- Ik ben het brood van het leven.
- Ik ben het licht van de wereld.
Beide keren heb ik gezegd dat dat radicale uitspraken zijn van Jezus. Hij is het brood, als iemand 
honger heeft, moet hij/zij naar Jezus komen en naar niemand anders. Hij kan geestelijke honger 
stillen. Hij is het licht; zonder Hem is er duisternis. De duisternis is de zonde. Wij worden door 
Jezus ook het licht van de wereld genoemd.

Vandaag komt een derde uitspraak aan bod: 'Ik ben de deur'. De deur? De deur van wat? 
We gaan een stukje lezen: 
Johannes 10:1-10

PP1
Jezus spreekt hier over een schaapskooi. Hij is de deur van de schaapskooi. Op de foto is de toegang 
tot de schaapskooi open. Jezus wil zeggen dat Hij, als het ware, in de opening staat en de toegang 
tot de schaapskooi dicht houdt.

Eerst en vooral, er zijn twee manieren om deze uitspraak van Jezus op te vatten. In de eerste is 
Jezus de deur voor de schapen tot de kooi. Als de schapen in de kooi willen, moeten ze via Jezus. 
Dat is hoe ons dit meestal geleerd wordt. En dat is ook juist. Alleen, in dit stuk zien we nog een 
tweede manier om Jezus' uitspraak op te vatten. Jezus is ook de deur voor de herder tot de schapen. 
Als een herder de kooi in wil, dan moet hij via Jezus passeren. 

Dat zijn twee delen in deze preek. We beginnen met 
'Jezus is de deur voor de herders tot de schapen' en daarna
'Jezus is de deur voor de schapen tot de kooi'.

Jezus is de deur voor de herders tot de schapen
We lezen hier vooral over in de eerste verzen van Johannes 10. 
Herlezen v.1-3
Via de foto is dit vers heel duidelijk. Er is één opening in de kooi. Als iemand op een andere plaats 
de kooi wil binnenkomen, moet hij over de muur klimmen. Dat kan alleen iemand met slechte 
bedoelingen zijn; een dief of een rover. De herder van de schapen komt, zoals het hoort, via de deur 
binnen. 

In vers 8 legt Jezus uit wie die dieven en rovers zijn: degenen die vóór Hem gekomen zijn. In de tijd 
van Jezus is het duidelijk wie dat waren: de Farizeeën en schriftgeleerden. Ga even mee naar 
Ezechiël 34:1
We zien dat Ezechiël daar de herders van Israël, de leiders, verwijt dat zij er moeten zijn voor hun 
schapen, voor Israël, maar dat ze zichzelf weiden. Ze letten alleen maar op hun eigen belang. In die 
zin lijken de Farizeeën en de leiders uit de tijd van Ezechiël heel hard op elkaar. Daarom zijn het 
geen goede herders, maar dieven en rovers. 

Voor de herder, degene die via de deur de kooi binnengaat, doet de deurwachter op. Let goed op: 
Jezus zegt hier 'Ik ben de deur'. De herder moet via Hem de kooi binnenkomen. We gaan in een 
volgende preek zien dat Jezus zich ook de 'goede herder' noemt, maar hier vergelijkt Hij zichzelf 
nog met de deur. 

We kunnen hier een heel praktische les uit trekken. Er zijn herders die via Jezus de kooi 



binnenkomen en waar we naar kunnen luisteren. Een christelijke leider is pas een herder als hij die 
kooi binnengaat via Jezus. Als hij dat niet doet, dan is hij een dief of een rover. Zo moeten wij 
mensen die ons dingen willen leren, beoordelen en toetsen aan de Schrift. Iemand kan misschien 
wonderen doen, prachtig spreken, een berg charisma hebben, maar als hij buiten Jezus om spreekt, 
dan is hij een rover en een dief.

Ik kijk wel eens graag op het internet naar wat er beweegt op christelijk vlak. Er is heel wat te 
vinden. Er is heel wat onzin en dwaalleer te vinden. Beste mensen, het is altijd al belangrijk geweest 
om zeer goed te weten wat je gelooft en waarom, maar nu is het eens zo belangrijk. Er is 
bijvoorbeeld heel wat te doen rond het idee dat Jezus gestorven is in onze plaats. In Amerika had je 
een paar jaar geleden daar een hele discussie rond. Je moet op internet maar eens zoeken naar PSA; 
Penal substitutionary atonement. Zelfs een paar invloedrijke predikanten twijfelden openlijk aan het 
feit dat Jezus voor onze zonden gestorven is. Het werd door iemand van hen, vertaald, een 'vorm 
van kosmisch kindermisbruik' genoemd. 

Let goed op wat ik zeg: Het is niet Jezus' bedoeling en dus ook niet die van mij om mensen te 
veroordelen. Aan de andere kant moeten we beseffen dat er rovers en dieven zijn en moeten we niet 
naar hen luisteren. Om dat te kunnen, moeten we weten wat geloven en waarom. We moeten onze 
Bijbel lezen, bestuderen wat er staat. In Hosea 4:6 staat: 'Mijn volk gaat ten gronde door het gebrek 
aan kennis'. Wel, het is mijn oprechte zorg voor de evangelische beweging in Vlaanderen. Als we de 
Bijbel niet meer kennen, dan lopen we grote kans om achter rovers en dieven aan te gaan. Paulus 
had het daar al in de eerste eeuw over:
Handelingen 20:28-30
We moeten niemand zomaar veroordelen, maar we moeten wel een kat een kat noemen. Als iemand 
een leer brengt die niet in overeenstemming is met de Bijbel, dan is het een rover die niet via de 
deur probeert tot bij de schapen te komen. Voor zo'n mensen moeten we op onze hoede zijn.

Jezus is de deur voor de schapen tot de kooi
We komen bij het tweede punt. Jezus is de deur voor de schapen tot de kooi. Als een schaap de kooi 
wil binnenkomen, moet dat via de deur, via Jezus. Op een andere manier kan een schaap de kooi 
niet binnenkomen. 
Herlezen: v.9-10
Als iemand door Mij binnenkomt... Lees even mee
Johannes 14:6
Hij zal behouden worden, hij zal gered worden. Dat schaap zal veilig zijn in de kooi. Jezus wil het 
natuurlijk hebben over mensen. Mensen die in Jezus geloven, zullen gered worden. Zij zullen niet 
meer veroordeeld worden voor hun zonden. Zij zullen eeuwig mogen leven. 

Er staat nog meer: Hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. 
Deuteronomium 31:2 (einde Mozes' leven); Psalm 121:8
Ingaan en uitgaan is een uitdrukking die we in het Oude Testament ook vinden en waar de 
levenswandel, het leven, bedoeld wordt. In Handelingen wordt het trouwens ook een paar keer 
gebruikt. 
Hij zal weide vinden. Hier zitten we eigenlijk aan de grens met de volgende uitspraak van Jezus 'Ik 
ben de goede herder'. Het schaap dat in de kooi zit, wordt door de herder regelmatig naar de weide 
gebracht. In Psalm 23 lezen we dat ook. De Here is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij 
nederliggen in grazige weiden. 

Zijn er meerdere deuren? Nee. Er is maar één deur: Jezus. Iemand die door Hem de kooi 
binnenkomt, zal gered worden en zal geleid worden door de herder. Er is een groot verschil tussen 
de dief en Jezus. De dief komt om de schapen te stelen, te slachten en te verdelgen. Jezus is 



gekomen om leven te geven en overvloed. In de NBV-vertaling staat 'leven in al zijn volheid'. We 
krijgen niet zomaar een leven, maar een leven dat volledig is, dat af is, dat alles heeft wat het 
eigenlijk zou moeten hebben. Mensen op heel de wereld zijn op zoek naar zo'n leven. Ze zoeken op 
duizend verschillende manieren. Jezus zegt: 'Er is één deur die u zo'n leven geeft... dat ben ik'. 
Pretentieus, denkt u misschien. Ik geloof van niet. Ik geloof dat het de waarheid is, ik geloof dat dat 
hetgeen is waar Jezus ons de ogen voor wil openen. Hij was niet zomaar een goede leraar of een 
charismatisch figuur. Nee, Hij kwam een duidelijke boodschap brengen: 'Geloof in Mij en u zult een 
leven in al zijn volheid krijgen'.

Slot
Ik kom nog eens terug op het radicale van Jezus' boodschap. Dat kwam al naar voor tijdens de twee 
vorige preken. En komt ook hier naar voor. Jezus zegt dat Hij de deur is voor de herder om naar de 
schapen te gaan. Hij zegt ook dat er rovers en dieven zijn die buiten Hem om de kooi proberen 
binnen te komen. M.a.w. alleen degenen die via Jezus de schapen proberen te bereiken, zijn herders. 
Het is niet de bedoeling om met dat wapen in de hand anderen te oordelen, maar wel om te 
onderkennen wie herders zijn en wie rovers en dieven.

En we zien hier dat Jezus zegt dat er voor de schapen maar één deur is om de kooi binnen te gaan, 
namelijk Hijzelf. Een schaap kan op geen andere manier de kooi betreden. Wil je gered worden? 
Eén deur: Jezus Christus. Geloven in Hem en in wat Hij gedaan heeft.

Amen.


