
zondag 22 september 2019 – Protestantse Gemeente Bunnik 
 
Achtergronden bij Johannes 10:1-5 en 1 Petrus 4:7-11 
 
Johannes 10 (over Jezus als de goede herder) is een bekend hoofdstuk, maar eigenlijk ook 
raadselachtig. Het is moeilijk precies te begrijpen wat met alle vergelijkingen en woorden 
bedoeld is. Wie zijn de dieven, rovers en huurlingen precies? Wat is de schaapskooi waar 
Jezus zijn eigen schapen uitleidt? Wat zijn de andere kuddes schapen waar Jezus later over 
spreekt? Wat is het verband met het voorgaande hoofdstuk?  
Voor de dienst van vandaag gaat het vooral om de vergelijking van Jezus als de goede 
herder, wiens stem herkend wordt. Daar haakt de preek over 1 Petrus bij aan. 
 
1 Petrus 
1 Petrus is een brief aan de jonge kerk, gemeentes in het huidige Turkije. Het zijn brieven vol 
bemoediging en aanwijzingen, toerusting en vorming voor de opbouw van de nieuwe 
gemeenschap – want de kerk is in die tijd helemaal nieuw. Het leek wel op andere 
verenigingen, maar had een heel eigen karakter, een letterlijk ‘christelijk’ karakter: het 
draaide om Jezus Christus.  
 
Einde der tijden 
De jonge kerk leefde met een verwachting van het naderende einde der tijden en daarmee 
het oordeel van God. De belegering van Jerusalem en de verwoesting van de tempel moeten 
zo gevoeld hebben als een teken van de eindtijd. Datzelfde geldt voor de tegenstand tegen 
en vervolging van eerste gemeentes, waarschijnlijk vooral aan het einde van de eerste eeuw.  
Steevast is de reactie op die eindtijdsstemming: wees nuchter. Hou het hoofd koel. Geloof, 
vertrouw en bid. (vgl. bijvoorbeeld Jezus’ rede van de laatste dingen, in Markus 13 en Lukas 
21). 
Mogelijk betekent het in 1 Petrus 4:7 vooral: het eigen einde van de mensen, van hun 
mensenleven. ‘Het einde van allen (ipv. alles, alle dingen) is nabij gekomen.’ Dan klinkt het 
meteen anders, en dichterbij. Dan heb je het misschien ook wel even nodig dat iemand zegt: 
maar geen paniek, grijp niet naar de fles, maar wees nuchter, focus, bid! 
 
Gastvrijheid 
De oproep tot gastvrijheid is niet voor niets. Waarschijnlijk ging dat concreet om 
verschillende groepen gasten. Allereerst rondtrekkende apostelen, leraars en 
boodschappers. Daarnaast waren er waarschijnlijk vluchtende gelovigen, door vervolging of 
verstoting uit hun eigen gemeenschap (eigen familie, eigen dorp; let er bijv. op hoe in 1 
Petrus over de gemeente als nieuwe familie wordt gesproken). In de derde plaats ging het 
om de samenkomsten van de gemeenschap. Er was nog geen kerkgebouw natuurlijk; men 
kwam samen in huizen, waarschijnlijk de grotere huizen van welgestelden.  
Herkenbaar is dat erbij staat: wees gastvrij zonder morren. Dan weet je meteen: dat 
gebeurde dus wel … Gastvrijheid is mooi, maar vaak ook lastig. Maar het is niet zomaar 
mooi, een ideaal: het is van levensbelang voor de jonge gemeente. Wat als leraars of 
vluchtende zusters en broeders niet welkom zouden zijn? Wat als de gemeenschap niet 
ergens samen kon komen. Je hoort bijna het zuchten van die gastheren en –vrouwen (want 
vooral op de laatsten kwam het misschien wel veel meer neer): ‘moet het dan weer bij ons?’ 



Ja, bij jou kan het, en je doet er iets geweldig goeds mee, iets rechtstreeks in de dienst van 
God … 
 
 
Preek 
 
Het is een kort gedeelte, maar er staat veel in, het is heel kernachtig, heel geconcentreerd. 
Het heeft ook wel met concentratie, met focus te maken. Daar kom ik nog op. En ik ga dan 
vooral in op dat laatste vers: als iemand spreekt … 
 
Begin: herlezing in andere vertaling; vers 11 ‘als iemand spreekt, laten het zijn woorden als 
van God’. 
 
Gemeente,  
Laat het woorden zijn van God, laat Gods stem erin doorklinken … Is dat nu een 
waarschuwing of een aansporing? 
Afgelopen dinsdag was ik op Het Preekfestival – een landelijke studiedag voor voorgangers 
over de preek. Ik was gevraagd om twee ervaren predikanten te interviewen over hun 
ervaringen, hun opgedane wijsheid. En beiden benadrukten op eigen manier dat je als 
voorganger toch echt spreekt namens God, in dienst van God.  
Dat moet je dus doen (aansporing), maar dan moet je dus dat – en alleen dat – ook doen 
(waarschuwing). Geen eigen meningen.  
Dat stuk in de brief gaat over de preek maar ook denk ik net zo goed over pastoraat, waar 
we vandaag toch met het afscheid van Margriet in het bijzonder bij stilstaan (en misschien 
ook wel vergaderingen en kringen…). In wat je zegt moet – met de woorden van Johannes 10 
– de stem vd goede herder moet doorklinken. Let wel: dat is niet alleen voor professionele 
voorgangers en kerkelijk werkers. Ieder heeft genadegaven ontvangen. Ieder kan zo spreken 
… 
 
Ik denk dat velen van ons dan denken: dat is wel heel hoog … Doe maar gewoon, spreek 
maar nuchter een paar goede menselijke woorden! Zo gelovig, zo vroom, dat is niet 
iedereen, en daar kun je je al snel ongemakkelijk bij voelen. Dus: wees nuchter, doe maar 
gewoon. 
Maar het grappige is dat dat nu ook juist in die brief staat: die is juist ook nuchter! Daar is 
het meer: wees nuchter – dat wil ook zeggen, geen roes, geen wijn, sober – en wees 
verstandig, denk na! – want dan kun je bidden (en later ook spreken). En het is juist 
ongewoon als je niet bidt. Juist een roes of bedwelming houdt je van bidden af. Daar kunnen 
we over nadenken, want vaak vinden we (of velen van ons) bidden nog helemaal niet zo 
makkelijk. Wat zit ons dwars? Denken we wel goed na, zijn we wel verstandig genoeg? En 
hoe zouden we kunnen ontnuchteren? 
 
In de brief is het gewoon, in alle nuchterheid: bidden. Dat wil zeggen: je richten op God de 
Vader. Gewoon doen. En nuchter en gewoon betekent: ervan uitgaan dat het goddelijke 
dichtbij is, dat God de Vader dichtbij is. Dat Hij je omgeeft, en dat Hij je van alles geeft. Er zijn 
genadegaven, er is liefde en aandacht, en ruimte ook: gastvrijheid, dat hoort er ook bij.  
Je kunt zeggen: dat zijn toch gewoon menselijke dingen? Ja … en tegelijk is het meer dan 
dat! Juist die menselijke dingen getuigen van God, spreken van God. Dat gaat samen: mens 



en God. Het goddelijke en het menselijke sluiten elkaar niet uit, zodat er ofwel het ene is, 
ofwel het andere. Nee dat gaat samen, die twee mengen soms. Zo is dat ook bij Jezus: daar 
moet je wel met twee woorden spreken, God en mens (al zegt de kerkelijke leer dat ze juist 
niet vermengd tot één, ze gaan niet elkaar op, maar ze gaan samen op). 
Maar wanneer gaat dat samen, hoe moet je spreken? Hoe vind je die woorden als van God. 
Ik zoek daar elke week naar en Margriet deed dat ook in haar gesprekken en diensten.  
 
Misschien eerst een kleine zijstap nog, naar wat er verder staat in dat vers: dienen vanuit 
Gods kracht. Maakt dat verschil als je heel bewust helpt vanuit Gods kracht? Ik denk het wel. 
Want je wordt je bewust van een dragende kracht. Het komt niet zomaar alleen uit jezelf. En 
dan houdt het misschien ook niet op als je eigen kracht aan het einde is. Misschien kun je 
dan wel meer dan je denkt. 
Als je bewust Gods kracht gemengd ziet in wat je doet, denk je ook bewuster na over hoe je 
dient. Want  wat wil God van me? Dat maakt het niet meteen makkelijker, want wat is dat? 
(Maar het hoeft ook niet makkelijk te zijn.)  
Toch: die wil van God, daarvan spreekt Jezus, zo leeft Jezus. En wat doet Hij met mensen op 
zijn weg? Ik denk twee dingen:   

1. in zijn genezingen en in zijn leer maakt hij dat mensen leven, dat ze bevrijd worden, 
dichter bij de waarheid komen (en dat kan dus ook kritisch zijn). 

2. maar Jezus geeft vaak ook ruimte (gastvrijheid!), er zit geduld in, (in zijn spreken van 
liefde en vergeving), nuchter, mildheid … 

 
Dat dubbele helpt misschien ook bij dat spreken van God. En dan kom ik terug bij het begin, 
of het waarschuwing of aansporing is. En – dat verrast u misschien niet- dat is niet voor 
iedereen hetzelfde… 
Het is een waarschuwing voor iedereen die denkt dat wel even te kunnen. Als je het veel 
teveel weet, te zeker weet, te overtuigd bent (bijvoorbeeld je oordeel al klaar hebt), of er 
teveel bovenop zit. Want hoe weet je wat God wil, wat Gods woorden zijn? Als je dat teveel 
invult. Vooral in pastorale gesprekken kan het een valkuil door teveel in te vullen, en te 
denken te weten waar iemand zit of hoe hij zich voelt (soms is iemand helemaal niet 
verdrietig maar juist opgelucht). 
 
Maar voor velen in onze gemeente is denk ik belangrijker de aansporing. Dat we dat kunnen. 
En dat dat de bedoeling is. Dat we woorden als van God kunnen spreken. Als iets goed is, als 
je (of een) geliefde iets doet voor je. Als we zien dat iemand zich teveel zorgen maakt. Als 
iemand excuses maakt en vraagt om vergeving.  
Wij kunnen dat, en dat niet alleen: we zijn er ook voor. En als we denken dat dat niet zo is, 
dan zijn we gewoon niet nuchter genoeg, teveel bedwelmd door twijfel, drukte of wat dan 
ook.   
Wij kunnen woorden als van God spreken (juist ook als wij menselijk spreken). De apostel 
vraagt ons in die brief – en daarin, want die apostel doet het ook zelf, nodigt God ons – om 
dat te doen, om ervoor te bidden, om te durven… 
 
Tot slot, want we zijn niet alleen sprekers. We zijn vaker en in de eerste plaats hoorders. Er 
kunnen dus om ons heen woorden als van God klinken. Daar kunnen we ook op gespitst zijn 
– woorden als van God, de stem vd goede herder.  



Hopelijk ook in een preek… ik vind luisteren vaak ook moeilijk, om open te zijn Gods stem, 
Gods woord. Maar nogmaals: als we nuchter genoeg zijn, dan kan dat. Als je nuchter beseft: 
deze wereld niet van God los, maar Hij is daarin gemengd, Hij omgeeft ons, draagt ons, kan 
ons kracht geven om lief te hebben en te dienen, woorden geven om te spreken.  
 


