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Dagthema: Kun je verder zonder herder 
 
Overweging 25 april – Natasja Bakker 
 
“…schapen in hun wanhoop naar de hemel kijken. Wachtend op een wonder dat niet 
komt. Nou lekker dan, ben je eindelijk bereid om God te zoeken, toch de ultieme …” 
 
Openingsgebed   
  
Aan God die al wat is geschapen heeft 
en leidt 
Aan hem die door ons genoemd mag 
worden Vader  
dragen wij in eerbied dit samenzijn op 
Wij delen uit Uw Woord  
En we ontmoeten elkaar  
in de naam van de vader, de zoon en de 
heilige geest 
 
Lied:    H.Oosterhuis/A.Oomen 
Een schoot van ontferming is onze God 
Hij heeft ons gezocht en gezien 
Zoals een opgaande zon aan de hemel 
Hij is ons verschenen 
Toen wij in duisternis waren 
In schaduw van dood 
Hij zal onze voeten richten  
Op de weg van de vrede 
 
Welkom en inleiding 
Goede morgen, welkom in deze viering. Welkom aan de mensen die regelmatig de 
online vieringen van onze Duifgemeenschap bezoeken maar ook welkom voor hen, 
die hier voor het eerst mee kijken via zoom.  
Het thema van vandaag is: ‘kun je verder zonder herder?’ In deze tijd tussen Pasen en 
Hemelvaart verschijnt Jezus nog regelmatig aan zijn discipelen. Hij geeft hen de 
opdracht Hem te volgen. Zolang hij nog onder hen is, is dat niet zo moeilijk. Maar 
wat als hij straks echt weg is? Kunnen ze wel zonder Hem verder? 
Nu in onze tijd met een pandemie die steeds van ons vraagt de koers bij te stellen is 
de roep om leiderschap groter dan ooit. We willen een richting hebben, een doel en 
liefst ook een routekaart hoe we er komen. Want zo kan het niet langer vinden veel 
mensen. Maar hoe dan wel? Hoe vinden we in deze tijd onze weg. Door wie laten we 
ons leiden of leiden we onszelf?  
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Als je op weg gaat is het handig om je doel te bepalen, maar het is ook belangrijk om 
te weten waar je nu staat. De lezingen die voor vandaag op het rooster staan lijken op 
het eerste gezicht over herders te gaan. In het boek Ezechiël Zegt God de herders van 
Israël dat ze het verkeerd hebben gedaan. Ze hebben niet goed voor hun schapen 
gezorgd. In het evangelie van Johannes vertelt Jezus dat Hij de Goede Herder is. 
Wij moeten Hem volgen. Wij zijn de kudde. Er wordt van ons gevraagd om met de 
Goede Herder op pad te gaan. Laten we eens kijken waar we nu staan…. 
Stef Bos heeft de lezing van Ezechiël omgezet in een lied waarin hij de schapen 
centraal zet die door hun Herder verlaten zijn.  Laten we even samen stil zijn en 
daarna luisteren naar de eerste lezing in liedvorm. 
 
1e Lezing: Luisterlied Arme schapen    (Stef Bos)   
https://www.youtube.com/watch?v=uSgwlkSvMpA  
 
De kudde loopt te grazen 
Geen vuiltje aan de lucht 
Ze vullen traag hun magen 
Tot het daglicht vlucht 
 
De herder is verdwenen 
Voor even of voorgoed 
Er is niemand die de weg wijst 
Er is niemand die ze hoedt 
 
Arme schapen 
Hoor ze blaten 
Met zijn allen zo alleen 
Arme schapen 
Alleen gelaten 
 
Het zijn arme schapen 
Hoor ze blaten 
Met z'n allen zo alleen 
Arme schapen 
 
Je hoort ze vragen 
Voor wie, voor wat, waarom, 
Waardoor, waarvoor, waarheen 
 
Ze kijken naar de hemel 
Genageld aan de grond 
Ze wachten op een wonder 
Dat niet komt 
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Geen herder te bekennen 
Opgegaan in rook 
Alleen het bange voorgevoel 
Gaat met ze op de loop 
 
Ze horen in gedachten 
De wolven in het bos 
Al is het een illusie 
Het laat ze niet meer los 
 
Niemand in de kudde 
Die de ander nog vertrouwt 
Kijk, ze verstoten 
Wat vreemd is en oud 
 
Arme schapen 
Hoor ze blaten 
Met zjjn allen zo alleen 
Arme schapen 
Alleen gelaten 
Het zijn arme schapen 
Hoor ze blaten 
Met z'n allen zo alleen 
Arme schapen 
Je hoort ze vragen 
Voor wie, voor wat, waarom, 
Waardoor, waarvoor, waarheen 
 
Waar gaat de kudde heen 
Wij zijn arme schapen  
Hoor ons blaten 
Met z´n allen zo alleen 
Arme schapen  
Alleen gelaten 
Wij zijn arme schapen 
 
 
2e Lezing: Johannes 10,11-16  
Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Een 
huurling, iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat 
de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen.  
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De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; de man is een huurling en de 
schapen kunnen hem niets schelen.  
Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de 
Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Maar ik heb 
ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik 
hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één 
herder. 
 
Overweging 
Vandaag gaan allebei de teksten van het leesrooster over herders. In de 
oorspronkelijke Bijbellezing uit Ezechiël geeft God de leiders van Israël te kennen 
dat ze geen goede herders zijn. Het enige wat ze doen is profiteren van de kudde. Ze 
gebruiken de wol van het schaap, eten het vlees maar zorgen niet voor de zwakke en 
zieke schapen. Verdwaalde schapen worden niet teruggehaald, verloren schapen 
niet gezocht. Kortom de taak die ze hebben als herder wordt niet vervuld. Ze denken 
alleen aan zichzelf. En als het gevaar van de wolven zich aandient brengt de herder 
zichzelf in veiligheid en laat hij de schapen aan hun lot over.  
Dit verhaal is zo door te trekken naar deze tijd. De toeslagenaffaire bijvoorbeeld, of 
hoe men omgaat met asielzoekers, armen, ouderen, zieken. Leiders die, als het hen 
zo uitkomt, even vergeten wat ze hebben gezegd. En die vervolgens aangeven dat ze 
toch wel degene zijn die het volk door de crisis moeten leiden die Corona heet. 
Waar een herder is daar zijn schapen. In de oorspronkelijke tekst zoals in de bijbel 
opgeschreven worden deze genoemd vanuit het perspectief van God. Hij wil dat ze 
gered worden. Dat ze geleid worden door de Goede Herder.  
Het lied van Stef Bos belicht nog een andere kant van de lezing. De kant van de 
schapen. De kant van het volk. 
De herder is verdwenen, voor even of voor goed. Er is niemand die de weg wijst, er is 
niemand die ze hoedt. En dan worden de schapen bang. Want wat als de wolven 
komen? Ze zijn er nog niet die wolven maar de schapen denken zeker te weten dat de 
wolven komen en wat dan? Ze kunnen niet verder zonder herder denken ze. Iemand 
moet ze vertellen wat ze moeten doen. Waar moeten ze heen en hoe blijven ze veilig. 
En vanuit dat onveilige gevoel komt de paniek en komen de vragen. Voor wie, voor 
wat, waarom, waardoor, waarvoor, waarheen… En het lied eindigt met: Wij zijn arme 
schapen, Hoor ons blaten, Met z´n allen zo alleen, Arme schapen, Alleen gelaten, Wij 
zijn arme schapen 
 
Toen ik dit lied twee weken geleden liet horen in de liturgievergadering bleek dat ik 
niet de enige was de tekst zeer passend vindt voor wat speelt in deze tijd. Je ziet het 
bijna letterlijk gebeuren. Kijk naar reacties op nieuwsberichten op internet, kijk naar 
de talkshows en de programma’s die het nieuws beschouwen, lees in de kranten en 
wat je ziet is een volk in paniek. De een wat meer dan de ander maar, er is onrust. 
Hoe moet dat met Corona? Hoe moet dat met de economie? Wat wordt straks het 
nieuwe normaal? Wordt het hier niet te vol als we als land vluchtelingen opvangen? 
Allemaal vragen.  
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Maar je ziet onder het volk ook protesten. In Rotterdam. de stad waar ik woon, leek 
de Beijerlandselaan wel oorlogsgebied toen de avondklok net in werking was.  
Alles werd gesloopt. Dat is een extreme vorm. Maar dat ongenoegen is er bij veel 
mensen nog steeds. Mensen die het zat zijn dat er een mondkapje moet worden 
gedragen in openbare binnenruimtes, die gewoon een groot feest willen houden, die 
in een druk park blijven omdat ze daar toch recht op hebben.  
Er mag tegenwoordig niks meer….  
Mensen die zeggen dat Corona verzonnen is om ons onder de duim te houden. Die 
laatsten worden ook wel wappies genoemd. En de mensen die wel meegaan in de 
maatregelen vanuit de regering worden door de wappies weer makke schapen 
genoemd. En zo ontstaat er verdeeldheid en steeds meer onbegrip over en weer.  
Maar het rommelt ook bij de leiders. Er is wantrouwen, achterdocht, geheimen… Net 
als het geval was toen Ezechiël de woorden van God uitsprak. In zo een sfeer komt er 
angst bij mensen. En dan wordt het al gauw ieder voor zich. 
 
Stef Bos haalt aan hoe schapen in hun wanhoop naar de hemel kijken. Wachtend op 
een wonder dat niet komt. 
 
Nou lekker dan, ben je eindelijk bereid om God te zoeken, toch de ultieme Herder en 
dan laat Hij zich niet vinden. En het wonder dat je zo hard nodig hebt blijft ook uit. 
Je zou om minder van je geloof vallen. Maar is het wel zo dat God zich niet laat 
vinden? Of zoeken wij verkeerd? In de lezing uit het evangelie van Johannes vielen 
mij de volgende woorden op. 
 
“Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de 
Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Maar ik heb ook nog andere schapen, 
die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar 
mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder.”   
 
Als ik hier naar kijk valt mij op dat Jezus hier niet alleen de eigenschappen noemt 
van de Goede Herder maar óók van de schapen. Hij kent de schapen maar de schapen 
kennen hem ook.  
 
Het draait dus schijnbaar om het elkaar kennen. Maar wanneer ken je elkaar? Dat 
begint met openstellen voor elkaar en echt willen luisteren. En ook de ander de kans 
geven jou te leren kennen. Het is dus een dialoog. En elkaar leren kennen is een 
doorlopend proces. Je leert elkaar kennen in alle tijden. In tijden van tegenspoed 
maar ook in tijden van voorspoed.  Tenminste als je dat durft.  
 
Als je kijkt naar de schapen in het lied van Stef Bos dan zijn de schapen alleen een 
kudde omdat ze in een groep bij elkaar zijn. Er lijkt geen enkele echte verbintenis te 
zijn. Ook niet met de Herder die hen verlaten heeft. Immers zolang het het goed gaat 
is er niets aan de hand. De Herder is verdwenen weten ze. Ze weten niet eens of hij 
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terugkomt maar zolang zij het goed hebben, grazige weiden, voldoende water het 
aangename daglicht maken ze zich geen zorgen. Ze hebben het immers goed.  
Maar dan komt het donker. De dag wordt nacht, ze weten niet wat hen staat te 
gebeuren en in de donkere nacht horen ze in gedachten de wolven al huilen. Ze 
worden angstig. En dan komt de aard van de kudde naar voren.   
 
Niemand in de kudde 
Die de ander nog vertrouwt 
Kijk, ze verstoten 
Wat vreemd is en oud 
 
Ze zijn bang voor wat ze niet kennen. In plaats van te zoeken naar een oplossing of te 
schuilen bij elkaar zoeken ze een schuldige. En alles wat je dan niet kent kan het 
gevaar zijn. En vanuit het wantrouwen bij de een groeit het wantrouwen bij de 
ander. De kudde raakt verdeeld en langzamerhand voltrekt zich een complete ramp. 
Er is niks meer over van de kudde. Het zijn allemaal losse alleen gelaten schapen.   
 
Hoe anders dan het beeld wat Jezus schetst van één grote kudde en één Herder.  
Een kudde dient om bescherming te bieden. Dieren leven in een kudde zodat ze bij 
een eventuele aanval van een roofdier sterker staan. Roofdieren vallen eenlingen 
aan geen kuddes. In een kudde zie je naar elkaar om. De ene keer ben jij degene die 
de wacht houdt om aanvallen te pareren en de andere keer zorgt een ander voor jou. 
Die zorg voor elkaar maakt dat de kudde ook echt een kudde is. Dat vraagt 
vertrouwen, dat vraagt van ons dat we de ander echt willen leren kennen. Ook die 
persoon die je in eerste instantie misschien ontwijkt om dat hij of zij anders is. Deel 
uitmaken van de kudde vraagt verantwoordelijkheid. Je bent niet alleen afhankelijk 
van de rest van de kudde, zij zijn dat ook van jou. Daarvoor is echte verbondenheid 
nodig. De wil om elkaar te leren kennen.  
 
De laatste weken horen we, zeker vanuit de politiek, steeds meer geluiden over 
macht en tegenmacht, over openheid en transparantie. Over vertrouwen. 
Vertrouwen ontstaat als je de ander leert kennen. Weet wat de ander zijn of haar 
drijfveer is, maar ook weten en delen wat jij zelf wilt. Op die manier kun je samen op 
weg gaan. Dat vraagt een open houding. Van oprechte interesse, maar ook het lef om 
jezelf te laten kennen. In alles. Juist wij als Duifgemeenschap hebben die taak om 
daarin een voorbeeld te zijn. 
In 1976 sprak Ton Wiemers in De Duif de volgende woorden die vandaag de dag nog 
steeds actueel zijn 
 
Het is gemakkelijk elkaar te veroordelen en moeilijk naar elkaar te luisteren. En 
daarom moet ons samenzijn hier een ‘open Kerk’ zijn. Een open samenzijn waar 
iedereen welkom is. Waar wij onze beweegredenen om hier te zijn niet aan een 
oordeel onderwerpen. Waar het geloof niet als voorwaarde wordt gesteld, maar als 
een vrucht van ons samenzijn wordt verhoopt en afgebeden. Waar wij elkaar in de 
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ogen durven zien met al onze narigheid, zwakheden en onvervulde wensen. Want wij 
willen christenen zijn, niet omdat wij beter zijn, maar omdat wij blijven geloven dat 
God zijn Zoon niet in deze wereld heeft gestuurd om die te veroordelen, maar opdat 
de wereld door Hem zou worden gered. 
 
Kun je verder zonder Herder? Nee! Een Herder houdt de kudde bijeen en geeft de 
richting aan. Maar veel belangrijker om te beseffen nog is. Wij zijn meer dan 
schapen, we zijn ook samen een kudde. We dienen om te zien naar de andere 
schapen. Met de Herder als voorbeeld. Ik bid dat wij dat niet alleen nu hier op 
zondagmorgen praktiseren maar ook de rest van de week. In een maatschappij waar 
het al gauw ieder voor zich is, toch uitreiken naar de ander. Zodat die ook bij de 
kudde blijft en zich gekend weet als mens. Daar is moed voor nodig. Voor je het weet 
eindig je op twitter met #wappie of #makschaap. Maar niet opstaan tegen onrecht is 
geen optie. Niet als we daadwerkelijk geloven dat het beter kan en beter moet! Zoals 
onze Herder Jezus het ons heeft voorgeleefd. We hebben een aantal keren het lied 
van Jeroen van Merwijk gezongen. Ik geloof: 
Dat eindigt met de prachtige woorden.  
 
En met het risico dat ik voor gek wordt versleten, geloof ik dat alles weer mooi wordt 
en goed, en met de moed van de wanhoop en tegen beter weten in Blijf ik geloven 
omdat dat wel moet.  
#DeDuif . Moge het zo zijn. 
 
Pianospel van Irina 
 
Geloofsbelijdenis    Leo Tolstoj 
Ik geloof in God, 
Hij is voor mij geest, liefde, beginsel van alle dingen. 
Ik geloof dat God in mij is, 
en dat ik ben in Hem. 
Ik geloof dat het ware welzijn van de mens 
bestaat in het volbrengen van Gods wil. 
Ik geloof dat het vervullen van Gods wil   
ten goede komt aan mij en alle mensen. 
Ik geloof dat God wil 
dat alle mensen van hun naasten houden 
en zo met anderen omgaan 
als zij ook zelf behandeld zouden willen worden. 
Ik geloof dat de reden waarom wij leven 
eenvoudigweg is, dat wij groeien in liefde. 
Ik geloof dat deze groei in liefde 
de grootste kracht is 
om het Rijk van God te vestigen op aarde, 
dan zal er een nieuwe ordening zijn 
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waarin menselijkheid, waarachtigheid en 
solidariteit zullen heersen. Amen. 
 
Voorbeden en intenties 
 
Lied: Angst is maar voor even  (Komill Foo ft. Daniel Lohues)  
https://www.youtube.com/watch?v=vPO3SL97azE 
 
Vraag je maar niet af waarheen de wind je leidt 
Angst is maar voor even 
En spijt is voor altijd 
Je kan niet eeuwig bang zijn 
Voor het verliezen van de strijd 
Angst is maar voor even 
En spijt is voor altijd 
Donkere wolken botsen soms 
Waar een bliksem uit ontstaat 
Maar laat dat je niet beletten 
Dat te doen waar je voor staat 
Hou je maar niet in 
Stort je dapper in de strijd 
Angst is maar voor even 
spijt is voor altijd 
Zwarte nachten 
Grijs en grauw 
En hoop is onbestaand 
Altijd bang voor alles 
Weet dan dat de kans bestaat 
Dat zo naast het slechte 
Ook het goeie zacht verglijd 
Angst is maar voor even 
En spijt is voor altijd 
en vraag je maar niet af 
waarheen de wind je leidt 
Angst is maar voor even 
Spijt is voor altijd 
 
Onze Vader 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
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En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 
 
Mededelingen en donatie 
 
Slotlied    J. v. Opbergen / J.v.d.Velde 
Geef alle ruimte aan de liefde,  
in haar leeft God zich naar ons toe. 
Vergeef het kwaad aan wie ons griefde, 
de liefde wordt een mens niet moe. 
Zij zal de dood nog overleven,  
geen water blust haar vuren uit, 
zij blijft ons tot elkander keren, 
tot alle angst is uitgeluid. 
Zij blijft ons tot elkander keren,  
tot alle angst is uitgeluid. 
 
Hoe zal een mens ooit overleven?  
Wat moet hij aan met eeuwigheid? 
Door liefde wordt het ons gegeven,  
voorbij te zien aan dood en tijd. 
Want wie vandaag weet te beminnen, 
denkt niet: ‘Hoe zal het morgen zijn?’ 
Het blijft een eeuwig herbeginnen, 
tot wij voorgoed geboren zijn. 
Het blijft een eeuwig herbeginnen, 
tot wij voorgoed geboren zijn. 
 
Zegenbede 
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn, 
bij alles wat ons te doen staat, 
alles wat we beleven mogen, 
alles wat ons overkomt. 
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn, 
in het leven dat we samen delen, 
zo kwetsbaar als het is. 
Mogen wij iedere dag 
voor elkaar een zegen zijn, 
in ons verschillen en ons gelijken. 
Dan zal God ons zegenen in Zijn Naam: 
Vader, Zoon en heilige Geest. 
Amen. 
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Donaties  
Wij vragen om je bijdrage over te maken aan De Duif. We hebben geen inkomsten 
meer van collectes en de kosten van de huur van De Duif gaan gewoon door. Dus 
ondersteun onze Duif, maak je gulle bijdrage over. Draag bij wat je kunt missen. Er 
zijn meerdere manieren om dat te doen: 
Optie 1: klik op onderstaande link om een donatie te doen. (Je krijgt dan na invullen 
van bedrag en keuze bank, een QR code te zien die je moet scannen met de Bankieren-
app op je telefoon.) Optie 2: een bedrag overmaken via ons bankrekeningnummer: 
NL20 RABO 0173 6297 92 ovv Stichting De Duif. Hartelijk dank!  
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=570K6TYoRaSaiXmKRIUDVw 
 
 
 
 
 
 
 
 


