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Leven geven, dat is wat Jezus onder herderschap verstaat. Een goede herder is iemand 
die, volgens Hem, zijn leven geeft voor zijn schapen. Maar om welk leven gaat het hier 
eigenlijk? Om leven te kunnen geven moet je eerst zelf leven hebben, moet je levend zijn. 

“Ik ben de goede herder” zegt Jezus: “Ik geef mijn leven voor de schapen. Hierom heeft de 
Vader Mij lief, omdat Ik mijn leven geef…Niemand neemt het Mij af, maar Ik geef het uit 
mijzelf.” We hebben een duidelijk beeld voor ons van de wijze waarop Jezus zijn leven 
heeft gegeven. We vierden het op Goede Vrijdag. Hij stierf aan het kruis. 

“Hij gaf de geest” schreef de evangelist Johannes, die getuige was van Jezus’ dood. Maar 
die geest was niet slechts de laatste adem die Jezus uitblies. Het was zijn levensgeest die 
Hij gaf aan heel de mensheid. De geest van Jezus is dezelfde die Hij gemeen heeft met de 
Vader, het is de goddelijke adem. Deze heilige Geest is het leven zelf van de Vader en de 
Zoon. In ons evangelie zegt Jezus daarvan: “zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken.” 
Elders zal Hij zeggen: “Ik en de Vader wij zijn één.” Jezus deelt eenzelfde leven met de 
Vader.  

Het leven dat Jezus gaf, zijn eigen leven, zijn levensgeest, was dus in wezen zijn innige 
gemeenschap met de Vader. Van de herder zegt Jezus dat hij hart heeft voor de schapen. 
Immers, de huurling, degene die wegloopt als er gevaar dreigt, handelt zo omdat hij 
“geen hart heeft voor de schapen.” Als Jezus zichzelf de goede herder noemt dan getuigt 
hij daarmee ook dat Hij hart voor ons heeft. En dat vertaalt zich, alweer met de woorden 
van Johannes, in een bepaalde vorm van kennen: “Ik ken de mijnen en de mijnen kennen 
Mij.” Die vorm van kennen is in dit verband hetzelfde als liefhebben. Je kent immers 
iemand pas écht wanneer je van die persoon houdt. Welnu, Jezus zegt dat Hij ons kent 
zoals de Vader Hem kent en Hij de Vader kent. Met andere woorden: het leven dat Jezus 
geeft is ten diepste zijn liefde voor ons, een liefde die Hij deelt met de Vader. 

Jezus is de goede herder doordat Hij ons onophoudelijk zijn liefde schenkt. Hij heeft zijn 
leven niet éénmaal gegeven, maar Hij houdt niet op zichzelf aan ons te geven. Zijn dood 
aan het kruis was een vrijwillige zelfgave, geen tragisch gevolg van overmacht door 
vijandige krachten. En door zijn opstanding uit de dood, in de kracht van de heilige Geest, 
heeft Hij zijn leven ook weer teruggenomen. Zoals Hijzelf zegt: “Macht heb Ik om het te 
geven en macht om het terug te nemen.” Jezus geeft zijn leven in volle vrijheid op ieder 
moment van ons bestaan, zelfs vóór wij geboren worden en ook nadat wij gestorven zijn. 
Jezus geeft zijn leven aan ons doordat Hij ons laat delen in de liefde en het leven van God 
in de heilige Geest. 

Daarom ook kan de apostel Johannes schrijven: “Hoe groot is de liefde die de Vader ons 
betoond heeft! We worden kinderen van God genoemd en wij zijn het ook.” In Jezus, de 
goede herder, zijn we Gods eigen kinderen geworden; zijn we geborgen in de schaapstal 
van het goddelijk Hart dat ons allen bemint en omvat. Wij leven bij de gratie van die liefde. 
De heilige Paulus zal dan ook zeggen dat het mysterie van ons christelijk geloof erin 



bestaat dat Christus ons leven is geworden (vgl. Kol. 3,4). “Ikzelf leef niet meer, Christus is 
het die leeft in mij. Voor zover ik nu leef in het vlees leef ik in het geloof in de Zoon van God, 
die mij heeft liefgehad zich voor mij heeft overgeleverd” (Gal. 2, 20). 

Jezus heeft als goede herder zijn leven voor ons gegeven opdat wij op onze beurt ons 
leven zouden geven voor elkaar. Het leven dat wij van de Heer hebben ontvangen is een 
kracht, de heilige Geest zelf, die wij op onze beurt moeten doorgeven. In de lezing uit de 
Handelingen van de Apostelen hoorden we hoe de Naam van Jezus door de bemiddeling 
van Petrus en Johannes de genezing van een lamme had bewerkt. De apostelen gaven 
dus op een unieke manier het leven van Jezus door dat tegelijk hún leven was. In hun 
woorden en levenswijze gaven zij hun leven ten bate van de redding van de wereld. 
Petrus stierf de marteldood en Johannes stierf in ballingschap. Beiden gaven hun leven. 
Maar ze gaven veel meer dan alleen hun beste krachten, hun laatste adem. Zij gaven 
Jezus door, zij verkondigden de Blijde Boodschap van de redding door het geloof in 
Jezus. Zij waren instrumenten van Gods Geest van liefde en leven. 

En zo zijn wij door ons doopsel en vormsel ook kinderen van God geworden om ons leven 
te geven. Gelovig geworden, vervuld van het leven van God, worden wij geroepen om op 
onze eigen, door God bepaalde, manier ‘levengevers’ te worden voor de mensen die onze 
levensweg kruisen. We delen dus in de roeping van de goede herder. Ieder van ons komt 
in zijn of haar leven voor situaties te staan waarin gevraagd wordt om jezelf te geven. Om 
hart te tonen voor de mensen die God je toevertrouwt. Om anderen te laten delen in de 
reddende en genezende liefde van God die ons is geschonken door de heilige Geest die 
ons is meegedeeld. 

Van nature zijn we allen óverlevers: zuigen we het leven uit anderen, profiteren we van 
anderen, zorgen we voor onszelf uit zelfbehoud ten koste van anderen. Jezus heeft zijn 
leven gegeven voor ons en daarmee een voorbeeld gegeven opdat wij hetzelfde zouden 
doen. Zíjn leven in ons wil doorgegeven worden, zonder voorbehoud. Jezus zegt dat de 
Vader Hem dáarom liefheeft omdat Hij zijn leven geeft. Zo delen ook wij in de liefde van 
de Vader in de mate dat wij óns leven geven voor elkaar. Zo groeien we van overleven 
naar léven als we ons door de Geest van liefde laten leiden die in ons hart is uitgestort. 

Je leven geven: het klinkt heroïsch en we schrikken er wellicht voor terug. Maar de 
heroïek zit hem niet in het buitengewone. In de dagelijkse toewijding aan en zorg voor 
elkaar, de onopgemerkte zelfverloochening, de onvoorwaardelijke trouw die niet 
wegvlucht als het moeilijk wordt of als er gevaar dreigt: daarin manifesteert zich het 
leven van Jezus. Daar sterven we geestelijk vele malen, maar ontvangen ook de genade 
van de opstanding uit die dood. De Heer geeft ons de macht om ons leven te geven. Hij 
roept ons ook op om onszelf te geven voor het welzijn en geluk van de ander. Zo zal het 
worden: “één kudde, één Herder.” Amen. 


