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GROEIEN EN BLOEIEN DOOR GODS WOORDEN  

Preek 
Preek over Johannes 10,10 (Lezing: Johannes 10,1-21) 

In deze woorden van Jezus vol beeldspraak zitten meerdere contrasten.  

Allereerst het contrast tussen de goede herder en de huurling. De goede herder kent zijn schapen, hij geeft 
om ze, hij geeft zelfs zijn leven voor ze. Voor de huurling stellen de schapen uiteindelijk niets voor, ze kunnen 
hem niet schelen. Wat zegt dat ons over leiderschap, over zelf herders hebben én herders zijn. Door wie laat 
je je leiden? En hoe leid je anderen? Het zegt ook veel over God zelf: Hij zal onze herder zijn – de herder die 
ons kent, ja die zijn leven geeft. 

Het tweede contrast is tussen leven in al zijn volheid waar Jezus ons heen leidt en geroofd, geslacht en 
vernietigd worden. Waar wordt ons leven leeggezogen en vernietigd? Verlangen we naar dat leven in al zijn 
volheid van God? Of is ons leven zo vol en druk dat voor de volheid van het leven geen ruimte is? Hoe kunnen 
we samen als kudde die volheid van het leven in God zoeken, vinden en beleven? 

Het derde contrast is tussen degenen die de stem van de herder kennen en ernaar luisteren en zij die de stem 
wel horen, maar hem niet verstaan. Zij die in Jezus het volle leven van God herkennen en zij die dat niet 
doen. Waar sta jij? Versta jij zijn stem? Volg je die stem? Zie jij dat Hij voor jou in de bres springt? Dat Hij zijn 
leven geeft. Voor jou? Je hebt een keuze. En tegelijkertijd: de schapen luisteren naar zijn stem.   

Besprekingsvragen   
1. Goede herders – mensen die in navolging van Jezus werkelijk hart hebben voor hun schapen. 

Heb jij ze in je leven? Ben je er zelf één? 
2. Als Jezus het heeft over ‘leven in al zijn volheid’ wat maakt dat voor verlangens en beelden bij je 

los? Wat is leven in al zijn volheid? 
3. Pak je agenda: wat ga jij schrappen om ‘voller’ te leven? (Of moet er juist iets bij?) 
4. Heb je ideeën over hoe we elkaar kunnen helpen om niet te verzuipen in een geïndividualiseerde 

24/7 maatschappij? 
5. Heb je de stem van de Heer gehoord? Vertel daar eens iets over.  

Teksten om te lezen 
De herder – het is een belangrijk beeld in heel de Bijbel. Een selectie: 

Psalm 23 

Ezechiël 34 

Jesaja 40,1-11 

Zacharia 11,15-17 

Matteüs 9,35-38 

Lucas 15,1-17 

Hebreeën 13,18-21 


