
 
 

           
     RONDZEND-BRIEF 

      zondag 26 april 2020 
                        3e zondag in de paastijd 

            (ook wel goede herder zondag genoemd) 
                                     
                              

                  
 

Overdenking  
3Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis: 4‘Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, 
laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij 
het gevonden heeft? 5En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders 6en gaat hij naar huis. Daar 
roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: “Deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat 
verdwaald was.” 7Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over 
negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben. 
                              Lucas 15 : 3-7  
 
Het beeld van Jezus als de herder van Zijn kudde is van het begin af aan voor christenen een heel geliefd beeld 
geweest. In de keizerstad Rome kwamen de christenen in de eerste eeuw in het geheim bijeen in de catacomben, 
het onderaardse gangen- en rioolstelsel van de stad. Daar is een oude afbeelding gevonden - de oudste daar - en nog 
duidelijk genoeg is het beeld te zien van een man, die een schaap op zijn schouders draagt. Duidelijk dus een beeld 
van een goede herder. Duidelijk dus een beeld van Jezus. Waarom is het van het begin af aan zo’n geliefd beeld en 
waarom is het dat nog? Omdat deze kleine gelijkenis zo rijk is aan prachtige details. 
Het schaap, dat de herder draagt is het afgedwaalde schaap. Het schaap, dat de kudde niet heeft gevolgd. Dat een 
afwijkend pad is gegaan. Zeg maar gerust het verkeerde pad op is gegaan. Dat kan. Zo braaf volg je niet altijd in je 
leven het juiste pad. Mensen spreken er schande van. De goede herder gaat naar je op zoek. De kerk van Jezus 
Christus is geen club van brave mensen. Het is een club van zondaars. Van winnaars en van verliezers. Van 
geluksvogels en pechvogels. Van angsthazen en waaghalzen. Van mensen, die deugen en van deugnieten. En zo 
krijgt de kerk van Jezus Christus de kleurrijkheid, die ze altijd heeft gehad en hopelijk altijd zal houden. Alleen door 
het afgedwaalde schaap kan de herder tonen wat voor een goede herder hij wel niet is. 
Als de herder uit de gelijkenis van Jezus op zoek gaat naar het verloren schaap, dan laat hij de kudde gewoon achter. 
In de woestijn nog wel. Klaarblijkelijk redt de kudde zich wel. Het is geen onverschilligheid van de herder wat hieruit 
spreekt. Het is vertrouwen. De kudde redt zich wel. Eigenlijk is dit een heel mooi detail zo in de gelijkenis. De kudde 
kun je wel alleen laten. Die schapen redden zich wel. Die schapen geven de herder wel de ruimte om goede herder 
te zijn. Om het verloren schaap te zoeken en weer bij de kudde te brengen. Het is een mooi beeld, dat de kerk van 
Jezus Christus op zichzelf kan toepassen en ook op zichzelf toepast. Zo heb ik zelf als predikant ook altijd de ruimte 
ervaren om te beseffen, dat de gemeente zich wel redt, dat veel mensen zich wel redden en dat er veel aandacht 
kan zijn voor wie er veel aandacht moet zijn. 
Geweldig is de vreugde van de herder als hij het verloren schaap op zijn schouders heeft thuisgebracht. Hij maakt er 
zelfs een buurtfeest van. Ja, dat is mooi maar moeilijker is het slot. Dat er meer vreugde is over dat ene afgedwaalde 
schaap dan over de kudde, die geen problemen gaf en die je gewoon in de woestijn achter kon laten. Wordt met die 
slotzin niet tenietgedaan wat eerst eigenlijk zo mooi leek? Ik kwam er niet zo makkelijk uit. Vond het wat zuinig. Hoef 
je toch niet tegen elkaar af te meten? Nee hoeft ook niet maar het gaat hier wel om het woord ‘inkeer’.  
Over een zondaar die tot inkeer komt en rechtvaardigen, die geen inkeer nodig hebben. Bestaan er zulke 
rechtvaardigen?  
Zijn er mensen, die nooit iets verkeerds doen? Nooit eens iemand met hun woorden kwetsen? Het nooit eens laten 
afweten? Nooit eens teveel aan zichzelf denken en te weinig aan anderen? Zijn er mensen, die nooit eens kritisch 
naar zichzelf hoeven te kijken om daaruit de conclusie te trekken, dat inkeer en verandering weleens op z’n plaats 
zouden kunnen zijn? Zulke mensen zijn er niet. Om met de gelijkenis van Jezus te spreken: we zijn allemaal op z’n 
tijd wel een keer het verdwaalde schaap. En uiteindelijk geldt die vreugde, waar Jezus het over heeft, voor ons 
allemaal!  
 
 
 



 
 
 
Al met al is dit ook wel een mooie gelijkenis om breed toe te passen op de dagen waarin wij leven. In onze 
samenleving, door het corona virus toch wel getekend, redden godzijdank veel mensen zich best nog wel. Maar 
sommigen redden het, bijvoorbeeld maatschappelijk en economisch, niet en dan spreken we natuurlijk niet van 
eigen schuld maar van ongelooflijke pech. Die mogen, ja die moeten maatschappelijk niet afdwalen. Die moeten 
gered worden en daar moet de samenleving van mensen, die het allemaal nog wel redden, ook ruimte voor geven. 
Dat geldt natuurlijk absoluut ook voor mensen, die het qua gezondheid zelf niet meer redden. Voor hen staat 
godzijdank ook een leger aan goede herders klaar van werkers in de gezondheidszorg, die heel ver gaan om mensen 
te redden. En aan hen geeft de samenleving de ruimte door voorzichtig te zijn en beperkingen van eigen vrijheid 
even op te schorten. En wat een vreugde is er als mensen het redden en voor de poorten van de dood worden 
weggesleept. Ik heb al verschillende beelden gezien van applaus in de ziekengang als iemand weer naar huis mag. 
Maar …. Er zijn ook mensen, die niet meer thuiskomen. Nooit meer … Het is Paastijd. We mogen geloven, dat de 
goede herder toch ook hen op zijn schouders neemt en naar huis draagt, naar een ander thuis, een eeuwig thuis 
maar dat is een besef, dat alleen via de weg van verdriet en gemis een uiteindelijke zekerheid van hopen en geloven 
is … 
En dat laatste van de gelijkenis? Over de inkeer? Ik hoop maar - en velen hopen dit - dat onze samenleving zich niet 
zo rechtvaardig en goed acht, dat we menen hier wel uit te kunnen komen en deze crisis achter ons te laten zonder 
enige inkeer, zonder enige verandering. Want de vreugdevolle bevrijding van de corona crisis kan ook de blijdschap 
in zich dragen van een samenleving, die op een aantal punten tot positieve inkeer is gekomen.   AMEN 
 
 
Wij bidden voor … 
De familie Swart, nu Wike Swart overleden is; voor de familie De Vries, nu Gerben de Vries is overleden; en de familie 
Van den Akker, nu Anno van den Akker is overleden. We bidden voor elkaar, voor anderen; het duurt zo lang dat we 
elkaar niet kunnen zien zoals we zo graag zouden willen; het duurt soms ook zo lang om weer aan het werk te gaan 
en gewoon eigen inkomen te hebben; we bidden voor kinderen en jongeren, die in de bloei van hun jeugd ook 
moeten leven met allerlei beperkingen, die ze vaak ook maar moeilijk kunnen begrijpen …En we bidden tot God 
voor onze regering om wijsheid en voor onze jarige Koning en zijn huis bidden wij God om zegen …. 
 
 
Tot slot … 
Mijn 40-jarig ambtsjubileum op 20 april is wel anders gevierd dan in andere omstandigheden het geval zou zijn 
geweest maar ik heb het niet met minder vreugde en dankbaarheid beleefd. Het was goed zo. En velen hebben mij 
een gelukwens gestuurd en van de gemeente kregen we een snack mand met allerlei heerlijkheden. Hartelijk dank 
daarvoor. 
 
Ga met God!!!                  Ds. Douwe Visser 
 
 
 
Correspondentieadres van de fam. Van der Akker is: mevr. S. van de Meulen-van der Akker, Van Harinxmastrjitte 15, 
9145 TA Ternaard. 
 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet naar dhr. P. Post, Hoarnestreek 46 en dhr. H. Houtsma, Alde Buorren 15. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Voor meer info kijk op de website van onze gemeente: www.pknsexbierumpietersbierum.nl 


