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Inleiding  
 
Echte liefde is iets prachtigs in het leven van mensen. Ze breekt hen open en doet 
hen er zijn voor elkaar, met hart en ziel. Zowel in de persoonlijke als in de 
beroepsmatige sfeer brengt liefde iets teweeg. Wanneer mensen met liefde hun werk 
doen, is dat duidelijk te merken. Je voelt dat ze werkelijk betrokken zijn en meeleven. 
Zoals mensen in hun beste momenten met elkaar omgaan, zo is God voortdurend 
met ons bezig. Hij waakt over ons en behoedt ons. Hij geeft ons ruimte om te  
groeien in vertrouwen en overgave. 
 
 
 
Eerste lezing uit de Handelingen van de apostelen 2,14a.36-41  

 
14a Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf andere apostelen, verhief zijn 

stem en sprak de menigte toe:  
36 Laat het hele volk van Israël er daarom zeker van zijn dat Jezus, die u 

gekruisigd hebt, door God tot Heer en messias is aangesteld.'  
37 Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de 

andere apostelen: 'Wat moeten we doen, broeders?'  
38 Petrus antwoordde: 'Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder 

aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden.  
39 Dan zal de heilige Geest u geschonken worden, want voor u geldt deze belofte, 

evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze 
God, tot zich zal roepen.'  

40 Ook op nog andere wijze legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend 
beroep op zijn toehoorders deed met de woorden: 'Laat u redden uit dit 
verdorven mensengeslacht!'  

41 Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde 
het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. 

 

 
 



Evangelie volgens Lucas Johannes 10,1-10 

 
1 Jezus zei: 'Waarachtig, ik verzeker u: wie de schaapskooi niet binnengaat door 

de deur maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover.  
2 Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen.  
3 Voor hem doet de bewaker open.  
4 De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam 

en leidt ze naar buiten.  
5 Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en 

de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen.  
6 Iemand anders volgen ze niet, ze lopen juist van hem weg omdat ze de stem 

van een vreemde niet kennen.'  
7 Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij bedoelde.  
 Hij ging verder: 'Waarachtig, ik verzeker u: ik ben de deur voor de schapen.  
8 Wie vóór mij kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen 

hebben niet naar hen geluisterd.  
9 Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij 

zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden.  
10 Een dief komt alleen om te roven', te slachten en te vernietigen, maar ik ben 

gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. 
 
 
Enkele gedachten bij de lezingen van de 4e zondag van Pasen 
 
Als de paus overlijdt dan - zo weten we - sluiten de kardinalen zich op om een herder 
te kiezen. Het volk wacht dan buiten op het St. Pietersplein totdat er witte rook uit de 
schoorsteen van de Sixtijnse kapel komt. Een goede herder. Zoals die uit het verhaal 
van Jezus. Een herder naar wie de schapen luisteren. Ze hebben hem die nacht in 
de deuropening zien staan. Hij beschermde hen met zijn eigen leven tegen 
roofdieren. Een deur van een herder was hij! 
Maar dan staat er iets vreemds: ‘Zij begrepen hem niet.’ Begrepen ze het beeld van 
de herder niet? Of wilden ze het niet begrijpen? Want wat is er niet duidelijk aan. 
Mensen hebben een herder nodig die uit liefde handelt. Niet een ongeïnteresseerde 
huurling. De toespraak van Jezus heeft een kerkpolitieke context. Jezus bedoelt dit.  

“Jullie, hogepriesters, deugen niet. Jullie zijn geïnteresseerd in je eigen 
gewichtigheid. Je geniet van je privileges, van de macht. Maar de armen in de 
buitenwijken van Jeruzalem willen niets met jullie te maken hebben. Je hebt 
wel macht, maar je hebt geen gezag. Vergelijk dat eens met al het volk dat 
naar mij komt luisteren!” 

Dat wil Jezus zeggen. Maar hij versluiert zijn kritiek in een verhaal. Jezus wil zijn 
aanhangers niet in gevaar brengen. Hij wil geen vervolging provoceren.  
 
Ik was acht jaar oud (1963) toen paus Johannes XXIII overleed. Het was de eerste 
keer dat ik bewust een pausverkiezing meemaakte. Ik vond het spannend. Vooral het 
idee dat de heilige Geest mee opgesloten zat in de Sixtijnse kapel, sprak me aan.  
Net als de zwarte en witte rook uit de schoorsteen.  
In de kranten werd met veel eerbied over Johannes XXIII gesproken. Op school werd 
meegeleefd met de paus. Nooit eerder en nooit duidelijker had ik gezien dat leven 
ook lijden is en dat grote mensen totaal hulpeloos en massaal verdrietig kunnen zijn.  
Nu was Johannes XXIII dood.  



Jaren later weet ik dat ik voor school nog een werkstuk had gemaakt over Johannes 
XXIII. Ik weet dan ook nog dat er een behoorlijke teleurstelling was in de kranten van 
1958 toen Johannes XXIII als Paus op het balkon verscheen. De ene krant had het 
over een ‘bejaarde’ en een andere krant benadrukte dat de kardinalen er ‘pas na 21 
stemmingen’ uit waren. De kerkgeschiedenis heeft met Johannes XXIII een 
onverwachte wending genomen. Johannes XXIII gooide ramen en deuren open.  
Missionaris en pastor worden leek me (vanaf dat moment) een goed idee! In 1963, 
(het Tweede Vaticaans Concilie dat hij had ingezet was nog in volle gang,) stierf hij. 
Ja ik weet het nog goed.  Het conclaaf duurde lang.  
 
De Geest is er, als de kardinalen onbaatzuchtig en dienstbaar zoeken naar een 
kandidaat. Eén door wie de schapen zich gekend en bemind weten. In dat opzicht 
lijken mensen op een kudde schapen. Wie wij nodig hebben is iemand die een veel 
wijdere horizon heeft, die de tocht op veel langere termijn kan uitzetten.  
In de evangelie-lezing laat Jezus ons weten  zo iemand te zijn. Ik denk dat hij dit 
bedoeld: laat niet altijd je eigenbelang richting geven, maar let op het belang van de 
ander, en speciaal van de zwakste. De herder past zijn tempo aan, niet aan de 
snelste loper maar aan het ziekste lam. "Jezus als onze herder" wil zeggen dat we 
ons zorgen maken over de wereld van overmorgen, en dat we omzien naar mensen.  
Het is roepingen-zondag. Mag Gods-geest ook in deze tijd mensen roepen herder te 
zijn voor elkaar. Amen           J.O. 
 
 
Bezinning: ‘Hier is mijn hand’ – Renske de Moes 
 
 Hier is mijn hand  
 Als ik je dragen kon  
 over je angst en pijn heen  
 dan droeg ik je.  
 
 Als ik een woord kon spreken  
 als antwoord op je vragen  
 over geluk en liefhebben  
 over leven en dood  
 dan sprak ik met je.  
 
 Als ik beter kon maken  
 wat er omgaat in je hart  
 aan zielenpijn  
 dan genas ik je.  
  
 Maar ik ben net als jij  
 niet sterk  
 heb geen antwoord  
 op alle levensvragen.  
 Ik ben alleen een vriend  
 die met je mee wil lopen  
 naast je wil gaan en zegt:  
 hier, hier is mijn hand!  
 



 
Gebed: ‘Het Rijk Gods’ (gebed van een herder)  
      Oscar Arnulfo Romero. 
 
 Machtige en barmhartige God  
 help ons, hier en nu,  een stapje terug te doen  
 en te kijken op de lange termijn  
 want het Rijk Gods  
 gaat niet enkel onze krachten te boven,  
 maar zelfs onze visie.  
 
 In ons leven vervullen we  slechts een fractie  
 van de geweldige onderneming, die uw werk is.  
 Niets van wat wij doen is helemaal af.  
 Dat is een andere manier van te zeggen,  
 dat het Rijk Gods ons te boven gaat.  
 
 Geen uitspraak geeft weer wat er gezegd moet worden.  
 Geen gebed drukt heel ons geloof uit.  
 Geen belijdenis brengt volmaaktheid  
 Geen pastoraal bezoek brengt heelheid.  
 Geen programma vervult de zending van de Kerk  
 Geen reeks plannen  en doelstellingen sluit alles in.  
 
 Dat is het waar het om gaat.  
 Wij zaaien, dat later zal opkomen.  
 Wij besproeien wat reeds geplant is,  
 wetende, dat dat een belofte in zich draagt.  
 Wij leggen de fundamenten,  
 die verdere ontwikkeling nodig hebben.  
 Wij zorgen voor gist, dat meer dan wij kunnen bevroeden,  
 zijn uitwerking heeft.  
 
 We kunnen niet alles doen,  
 en dat te weten geeft een vrij gevoel.  
 Dit stelt ons in staat iets te doen  
 en dat heel goed te doen.  
 Het is misschien niet helemaal af,  
 maar een eerste begin,  
 een stapje op de weg,  
 Een gelegenheid voor Gods genade  
 om binnen te komen en het af te maken.  
 
 Misschien zien we nooit het eindresultaat.  
 Maar dat is het verschil tussen de bouwmeester en de arbeider.  
 Wij zijn arbeiders, geen bouwmeesters,  
 Dienaren, geen messiassen.  
 We zijn profeten van een toekomst die niet de onze is.  
 Amen.  


