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Johannes tien 

 
Johannes 10 
1 Voorwaar, voorwaar zeg Ik (de Heere Jezus Christus) ulieden: Die niet ingaat door de deur 
in den stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar. 
2 Maar die door de deur ingaat (de Heere Jezus), is een (staat niet in de grondtekst) herder 
der schapen. 
3 (voor)Dezen doet de deurwachter open, en de schapen horen zijn stem; en hij roept zijn 
schapen bij name, en leidt ze uit. 
4 En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen; en de schapen 
volgen hem, overmits zij zijn stem kennen. 
5 Maar een vreemde zullen zij geenszins volgen, maar zullen van hem vlieden (wegvluchten); 
overmits zij de stem des vreemden niet kennen. 
6 Deze gelijkenis zeide Jezus tot hen; maar zij verstonden (begrepen) niet, wat het was, dat 
Hij tot hen sprak.(gelijkenissen verbergen bepaalde Waarheden) 
7 Jezus dan zeide wederom tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Ik ben de Deur der 
schapen. 
8 Allen, zovelen als er voor Mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars; maar de schapen 
hebben hen niet gehoord. 
9 Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan 
en uitgaan, en weide vinden. 
10 De dief komt niet, dan opdat hij stele, en slachte, en verderve; Ik ben gekomen, opdat zij 
het leven hebben, en overvloed hebben. 
11 Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. 
 
De gelijkenis van de Goede Herder 
 
Ik ben de Goede Herder, zegt de Heere Jezus. Deze uitspraak is bij elke gelovige bekend. Hij 
is de Herder en wij zijn de schapen. Hij, Die de Deur ingaat, is Herder van de schapen. Alleen 
de Heere Jezus Christus kan de Deur door. De Deurwachter doet de Deur open. Dit is 
beeldspraak. Waar het hier wérkelijk over gaat, is nieuw Leven. En om nieuw leven te 
ontvangen, moet je wedergeboren worden. De Deur door naar het Nieuwe Verbond der 
Genade, de Deur door naar de nieuwe Schepping. 
 
De natuurlijke mens verbeteren, is onmogelijk 
 
Het streven van de kerken en eigenlijk van iedere religie, is om de mensheid zichzelf te laten 
verbeteren en te bouwen aan een betere wereld. Maar dit zal nooit lukken, omdat het 
onmogelijk is. Want dit bestaan zakt altijd in, en eindigt met de dood. (zie studie ’wat is 
erfzonde’) 
 
Er is maar Eén Weg ten Leven 
 
De Bijbel leert dat het anders kan, en ook anders moet. Want de Heere Jezus zegt; Ik ben de 
Weg, de Waarheid en het Leven. Hij is de Ware Levende Weg. Hij is de Opstanding en het 
Leven. Er is maar één Weg ten Leven, en dat is via de Heere Jezus Christus. Hij is het Brood 
des Levens. Hij is de Goede Herder. Hij is de Deur.  



2 
 

De Deur door 
 
Johannes 10 
2 Maar die door de deur ingaat (de Heere Jezus), is een (staat niet in de grondtekst) Herder 
der schapen.(de Heere Jezus Christus) 
3 (voor)Dezen doet de deurwachter open, en de schapen horen zijn stem; en hij roept zijn 
schapen bij name, en leidt ze uit. 
 
In de tijd dat de Heere Jezus op aarde leefde, was een stal oftewel schaapskooi in de 
buitenlucht. Het was een soort ommuurde ruimte van  opeen gestapelde stenen, met een 
opening als deur van de ‘stal’. De Herder zou, volgens vers twee, door een deur ingaan. Maar 
de deur was dicht. Sterker nog; er was geen deur. Oftewel als de deur dicht is, is er geen 
doorgang. En kun je er niet door. De deur is niet de plank in het gat, maar is het gat zélf. Als 
de deur dichtzit, kun je er niet door. Typologisch; men wil een betere wereld, maar kan die 
niet bereiken. Men wil ontsnappen aan de zonde en het verderf en aan de dood, maar hoe? 
 
Ik ben de Deur 
 
‘Ik ben de Deur’, is hetzelfde als ‘Ik ben de goede Herder’. Dat maakt geen verschil. Voor 
Hem, de Herder, deed de Deurwachter open. Iemand heeft die deur opengezet. Het is 
Bijbelse beeldspraak. Het gaat over een deur uit de oude Schepping naar een nieuwe 
Schepping. Een deur uit het Oude naar het Nieuwe Verbond. Een deur uit de dood naar het 
Leven. De Heere Jezus Christus is niet de deur van de stal maar Hij is de Deur van de 
schapen! En voor zover er nog schapen in die stal zitten, moeten ze uit die stal, en uit dat 
systeem. 
 
Psalm 118 
17 Ik zal niet sterven, maar leven; en ik zal de werken des HEEREN vertellen. 
18 De HEERE heeft mij wel hard gekastijd; maar Hij heeft mij ter dood niet overgegeven. 
19 Doet mij de poorten der gerechtigheid (= een Weg ten Leven. God rekent geloof tot 
gerechtigheid. De Goede Herder is de Eersteling die opstond uit de dood. God heeft deze 
Deur opengezet) open, ik zal daardoor ingaan, ik zal den HEERE loven. 
20 Dit is de poort des HEEREN, door dewelke de rechtvaardigen (=gelovigen) zullen ingaan. 
(niet alleen de Messias zou door die Poort gaan, maar ook al schapen die Hem volgen) 
21 Ik zal U loven, omdat Gij mij verhoord hebt, en mij tot heil geweest zijt. 
 
God is de Deurwachter 
 
God heeft die deur opengezet voor de Heere Jezus Christus, want God heeft Hem opgewekt 
uit de dood. God heeft Hem uitermate Verhoogd, en een Naam gegeven boven alle namen. 
Hem is alle macht gegeven. De Heere Jezus Christus is de Eerste die door die Deur is gegaan. 
En dat is ook de enige mogelijkheid om verlost te worden uit deze gammele wereld. Deze 
oude Schepping is in zichzelf tot niets goeds in staat. De oplossing is de Opstanding van de 
Heere Jezus Christus.  
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De Heere Jezus Christus is de Levende Deur 
 
Die door de deur ingaat, is Herder der schapen. De Heere Jezus werd pas de Goede Herder 
nadat Hij eerst, via de dood, de deur van deze oude Schepping was uitgegaan. Deze deur 
heeft Hij vervolgens achter Zich dichtgetrokken. En op grond daarvan, heeft God de Vader, 
de deur van het graf voor Hem geopend. Hoe práchtig dat in het Hebreeuwse woord voor 
‘deur’, de weg van dood en opstanding wordt beschreven. 
 

Daleth  = tld = Deur 

                    ld  = Dal     =  arm zijn; arm worden   

                      t  = Taph  = kruis = het einde van alles wat in en van deze wereld is 

                   hld = Dalah = putten; opdiepen; als Water uit de put doen oprijzen 

                              

2 Korinthe 8 
9 Want gij weet de genade van onzen Heere Jezus Christus, dat Hij om uwentwil 
is arm (nederig; vernederd) geworden, daar Hij rijk was, opdat gij door Zijn armoede zoudt 
rijk worden. 
 
Nieuwe Schepping 
 
God heeft vanaf het begin gezegd dat Hij een nieuwe Hemel en een nieuwe aarde zou 
maken. Deze oude Schepping fungeert als ‘moeder’ voor die nieuwe Schepping. Momenteel 
is heel de Schepping in barensnood. De oude Schepping zal in fasen een nieuwe Schepping 
voortbrengen. Dit gebeurt niet van de ene op de andere dag, maar is een proces. En het 
begin daarvan, ligt in de Opstanding van Christus. Hij is de Eerstgeborene van die nieuwe 
Schepping. Hij is de Erfgenaam en Eersteling. Hij is door God gesteld tot Hoofd van de 
schapen. 
 
Romeinen 8 
22 Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht, en te zamen als in barensnood is 
tot nu toe. 
 
Kolossensen 1 
18 En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, 
de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. 
 
De schapen gaan samen met de Heere Jezus Christus door de Deur 
 
Johannes 13 
36 Simon Petrus zeide tot Hem: Heere, waar gaat Gij heen? Jezus antwoordde hem: Waar Ik 
heenga, kunt gij Mij nu niet volgen; maar gij zult Mij namaals (=later, ná Zijn Opstanding) 
volgen.(de Heere Jezus Christus ging als eerste de deur door, daarna konden de schapen 
Hem volgen) 
 
Voor Hem, de Eersteling, stond de deur wijd open. En daardoor ook voor degenen die Hem 
willen volgen. De Heere Jezus Christus roept Zijn schapen bij hun naam zodat zij, samen met 
Hem, eerstelingen van de nieuwe Schepping en mede-erfgenamen zijn. Hij roept alleen 
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degenen die in Hem geloven. Vervolgens leidt Hij ons uit deze tegenwoordige boze wereld. 
Hij trekt ons uit wereldse en Godsdienstige systemen. Hij brengt ons in het Koninkrijk. De 
schapen horen Zijn stem. Zij geloven Hem en Zijn Woord, en zij volgen Hem. En daardoor 
krijgen zij deel aan al Zijn Zegeningen. 
 
Kolossensen 1 
12 Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der 
heiligen (=gelovigen) in het licht; 
13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk 
van den Zoon Zijner liefde; 
 
De Goede Herder stelt zijn leven voor de schapen 
 
1Johannes 3 
16 Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat Hij Zijn leven voor ons gesteld heeft; en wij zijn 
schuldig voor de broeders het leven te stellen.(ook wij zouden ons leven wijden aan de 
opbouw van de Gemeente) 
 
Johannes 10 
11 Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. 
 
Dit vers heeft niks te maken met de dood van de Heere Jezus. Want wat heeft de kudde aan 
een dode Herder?? Het betreft hier het nieuwe Opstandingsleven van de Heere Jezus 
Christus. De Goede Herder werd Hij immers pas in Zijn Opstanding, nadat Hij door de Deur 
gegaan is. Hedentendage leeft Hij ten behoeve van Zijn Schapen. Hij weidt hen. Hij stelt Zijn 
Leven voor hen. Dát is Zijn tegenwoordige Werk.  
 
De Goede Herder is Hogepriester 
 
Hij is momenteel Hogepriester van het Nieuwe Verbond der Genade en in die hoedanigheid 
reinigt Hij Zijn Volk, de Gemeente, en verzoent Hij ons met God. Op die manier maakt Hij ons 
bekwaam om God te kunnen dienen. Dit heeft de Heere Jezus Christus aan Zijn Vader 
beloofd. Hij geeft hedentendage vrijwillig Zijn Leven voor de schapen. Hij heeft Zich in dienst 
gesteld van de schapen en daarmee in dienst gesteld van de Vader. Hij doet een Werk aan 
ons. Hij ziet (nog) af van Zijn Troon op aarde. Hij stelt Zijn Leven voor de schapen. 
 
Hebreeën 13 
20 De God nu des vredes, Die den grote Herder der schapen, door het bloed des eeuwigen 
testaments, uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heere Jezus Christus, 
21 Die volmake u in alle goed werk, opdat gij Zijn wil moogt doen; werkende in u, hetgeen 
voor Hem welbehagelijk is, door Jezus Christus; Denwelken zij de heerlijkheid in alle 
eeuwigheid. Amen. 
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Titus 2 
13 Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en 
onzen Zaligmaker Jezus Christus; 
14 Die Zichzelven voor ons gegeven heeft (=als Herder en Hogepriester), opdat Hij ons zou 
verlossen van alle ongerechtigheid (Hij reinigt onze handel en wandel zodat wij de Heere 
kunnen dienen), en Zichzelven een eigen volk (de Gemeente, Zijn Lichaam) zou reinigen, 
ijverig in goede werken.(Goede Werken zijn Werken die de Heere in en door ons wil 
bewerken en dat kan alleen als de Hogepriester ons verzoent met God) 
 
De Heere Jezus Christus heeft momenteel de functie van Hogepriester 
 
Psalm 22 
26 Van U zal mijn lof zijn in een grote gemeente; ik zal mijn geloften betalen in 
tegenwoordigheid dergenen, die Hem vrezen.(=ontzag hebben voor Hem) 
 
Psalm 40 
10 Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente; zie, mijn lippen bedwing ik niet; 
HEERE! Gij weet het. 
11 Uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden mijns harten; Uw Waarheid en Uw heil 
spreek ik uit; Uw weldadigheid en Uw trouw verheel ik niet in de grote gemeente. 
 
De Heere Jezus heeft tegen God de Vader gezegd; ‘als U mij redt uit de dood, dan zal ik Uw 
Naam lof verkondigen onder de Gemeente’. Als God de banden van de dood zou losmaken, 
zou de Heere Jezus Christus Zijn Geloften inlossen. Bij Zijn Opstanding zou Hij, als 
Hogepriester, Zijn Lichaam, de Gemeente, in aanbidding aan God offreren. Hij zou degenen 
die de Vader aan Hem gegeven heeft, (voor Zijn Geloof en Gehoorzaamheid tot in de dood), 
samen met Zichzelf, ten dienst stellen van de Vader. En dat is exact wat een Goede Herder 
doet. Hij stelt Zijn Leven voor Zijn Lichaam, de Gemeente. De beeldspraak in Johannes tien 
komt helemaal overeen met het Hogepriesterlijk gebed uit Johannes zeventien. 
 
Johannes 10 
29 Mijn Vader, die ze (Zijn kudde; de Gemeente) Mij gegeven heeft, is meerder dan allen; en 
niemand kan ze rukken uit de hand Mijns Vaders. 
 
Johannes 17 
20 En Ik bid niet alleen voor dezen (Zijn discipelen) , maar ook voor degenen, die door hun 
woord in Mij geloven zullen.(Zijn Lichaam de Gemeente; alle gelovigen van ná Zijn 
Opstanding) 
21 Opdat zij allen één zijn (Zijn Lichaam is één doordat het Eén Geest is die in allen woont), 
gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zijn; opdat de wereld gelove, 
dat Gij Mij gezonden hebt. 
22 En Ik heb hun(de Gemeente, Zijn Lichaam) de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven 
hebt; opdat zij één zijn, gelijk als Wij Eén zijn;(ook al is de eenheid van de Gemeente, Zijn 
Lichaam, hier op aarde niet altijd zichtbaar, tóch is Zijn Lichaam Eén doordat het Eén Geest 
is. De Gemeente is verbonden door de Geest van Christus en Hij roept ons op om deze 
eenheid ook zichtbaar te maken, maar wij zijn (gelukkig) niet verantwoordelijk voor die 
eenheid. Die Eénheid is er immers al.) 



6 
 

Hij heeft Zichzelf voor ons overgegeven 
 
Efeze 5 
1 Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen; 
2 En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelven voor 
ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een welriekenden 
reuk. 
-- 
25 Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, 
en Zichzelven voor haar heeft overgegeven; 
 
Galaten 2 
20 Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en 
hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij 
liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft. 
 
De Heere Jezus werd pas ná Zijn dood en Opstanding de Christus. ‘Hij heeft Zichzelven voor 
ons overgegeven’, is dus niet aan het kruis. Er wordt hier niet gesproken over het Oude 
Verbond maar over het Nieuwe Verbond. Hij heeft Zichzelf overgegeven ten behoeve van 
Zijn Lichaam, de Gemeente. De Hogepriester stelt Zijn Leven voor Zijn schapen.  
 
Wat doet de Hogepriester? 
 
De Heere Jezus Christus is onze Hogepriester van het Nieuwe Verbond der Genade. Hij geeft 
Zichzelf over aan Zijn Hogepriesterlijk Werk; Hij verzoent Zijn Lichaam, de Gemeente, met 
God de Vader. Hij offert Zichzelf op; Hij offreert Zich. Hij stelt Zijn Leven voor de schapen. Hij 
heeft, tot op heden, afgezien van Zijn Macht en Heerlijkheid op aarde. Hij heeft Zich 
teruggetrokken in de Hemel. Straks zal Hij wederkomen en orde op zaken stellen, en Zijn 
Koninkrijk uitbreiden over de hele wereld. 
 
Wie niet ingaat door de Deur, is een dief en een moordenaar 
 
Hier wordt gewezen op de tragiek van religie. Want in plaats van dat religie leven geeft, 
wordt het juist afgenomen. Het neemt de mens in beslag. Dienstbaarheid aan de Wet. Elke 
vorm van religie maakt de mens slaaf. En daarom heet de Wet ‘een bediening des doods’ en 
wordt er hier gesproken over moordenaars. Paulus, die voorheen Saulus was en de Wet 
diende, was destijds ook een dief en moordenaar. Men kan alleen ingaan als men luistert 
naar de Stem van de Herder. De Herder van het Nieuwe Verbond der Genade en niet van het 
Oude Verbond der Wet.  
 
Handelingen 9 
1 En Saulus, blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heeren, ging tot de 
hogepriester, 
2 En begeerde brieven van hem naar Damaskus, aan de synagogen, opdat, zo hij enigen, die 
van dien weg waren, vond, hij dezelve, beiden mannen en vrouwen, zou gebonden brengen 
naar Jeruzalem. 
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Weide vinden 
 
Psalm 23 
1 Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken. 
2 Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. 
 
De Herder zal Zijn schapen weiden. Dat betekent dat Hij de schapen naar het juiste Voedsel 
brengt. Het Woord van God is ons geestelijk Voedsel. Het Woord van God is het juiste 
Voedsel; de grazige weiden. Er zijn mensen die ons het verkeerde voedsel willen geven. Zoals 
het prediken van de Wet. Maar alleen een kind in geloof laat zich misleiden door leringen 
van wettische Christenen, of leringen van de duivel.        
 
Efeze 4 
13 Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon 
Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus; 
14 Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden 
met allen wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot 
dwaling te brengen; 
 
Hij roept de schapen bij name en leidt ze uit 
 
Men kan alleen ingaan in het Koninkrijk door de Stem van de Herder te volgen. Voor Hém is 
die Deur gemaakt, voor Hem is die Deur opengezet. En daarmee voor iedereen die Hem 
volgt en die Zijn Stem kent. En de betekenis hierachter is niet alleen die van wedergeboorte. 
Elke wedergeborene behoort immers tot Zijn Lichaam, de Gemeente. En iedere 
wedergeborene is samen met de Heere Jezus Christus in de Hemel gezet. De Heere Jezus 
Christus trekt elke gelovige uit deze wereld. De Herder leidt Zijn schapen uit.  
 
Kolossensen 1 
13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk 
van den Zoon Zijner liefde; 
 
Galaten 1 
4 Die Zichzelven gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze 
tegenwoordige boze wereld, naar den wil van onzen God en Vader; 
 
Johannes 6 
44 Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke (uit 
deze boze, duistere wereld); en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage. 
 
De schapen volgen Hem 
 
De Herder leidt al Zijn Schapen buiten de wereld. Hijzelf bevindt Zich immers ook buiten de 
legerplaats. Hier in de wereld is geen voedsel te vinden. De Gemeente heeft met de wereld 
niks te maken. Zij staat buiten de wereld. Zij heeft geen plaats in de wereld en hoort daar 
ook niet thuis. De wereld is de oude Schepping en de oude Schepping is dood voor God. Wij 
zijn, als het goed is, buiten de legerplaats, buiten de maatschappij. Omdat de Herder ons 
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voorging. (zie studie ‘buiten de wereld’) Hij spreekt tot ons, en wij kennen Zijn Stem en Zijn 
Woord en dat leidt ons uit deze wereld.  
 
Johannes 15 
18 Indien u de wereld haat (haten= terzijde stellen oftewel aan de kant schuiven) , zo weet, 
dat zij Mij eer dan u gehaat heeft. 
19 Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare liefhebben; doch omdat gij van 
de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. 
 
Johannes 17 
14 Ik heb hun Uw woord gegeven; en de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van 
de wereld niet zijn, gelijk als Ik van de wereld niet ben. 
15 Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart van den boze. 
16 Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs Ik van de wereld niet ben. 
 
Hebreeën 13 
12 Daarom heeft ook Jezus, opdat Hij door Zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de 
poort geleden. 
13 Zo laat ons dan tot Hem uitgaan buiten de legerplaats, Zijn smaadheid dragende. 
14 Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. (Hemels 
Jeruzalem) 
  
De schapen volgen de Herder 
 
Wij zouden navolgers van Christus zijn en geen enkele vreemde stem volgen. Wij zouden 
onze loopbaan lopen en daarbij zien op Christus. Wij zouden Zijn voorbeeld navolgen; ons 
kruis opnemen in gehoorzaamheid, onderdanigheid en afhankelijkheid van de Vader. Wij 
herkennen Zijn Stem, want wij kennen Zijn Woord. 
 
Mattheüs 10 
38 En die zijn kruis niet op zich neemt, en Mij navolgt, is Mijns niet waardig. 
 
1 Petrus 2 
20 Want wat lof is het, indien gij verdraagt, als gij zondigt, en daarover geslagen wordt? 
Maar indien gij verdraagt, als gij weldoet, en daarover lijdt, dat is genade bij God. 
21 Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons 
een voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen; 
 
Vrijheid 
 
Johannes 10 
9 Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan 
en uitgaan, en weide vinden. 
 
Ingaan-en-uitgaan betekent ‘bevrijd zijn’ oftewel ‘in de vrijheid staan’. Als gelovigen kunnen 
wij  gaan en staan waar wij willen. Wij staan in de vrijheid. Vanaf eerste Paasdag leven wij 
onder het Nieuwe Verbond der Genade. Waar de Geest van de Heere is, daar is Vrijheid. 
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Vanaf Zijn Opstanding is het moeten van het Oude Verbond der Wet opgeheven. Wij zijn niet 
meer gebonden, wij zijn ontbonden. Wij zijn verlost. Wij zijn vrijgemaakt. Het Nieuwe 
Verbond der Genade kent geen verplichtingen of regels. Als wij er iets voor zouden moeten 
doen, is het geen Genade meer. Wij staan in de Vrijheid. (zie studie Bevrijdingsdag). Wij 
kunnen in- en uitgaan. 
 
Ingaan    =  bescherming, veiligheid, zekerheid, geborgenheid 
Uitgaan  =  om van Hem, ander voedsel, verkwikking en vrijheid te ontvangen  
                            
Psalm 121 
8 De HEERE zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan (vanaf Zijn Opstanding) tot in 
der eeuwigheid. 
 
Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben 
 
10 De dief komt niet, dan opdat hij stele, en slachte, en verderve; Ik ben gekomen, opdat zij 
het leven hebben, en overvloed hebben. 
 
Atheïsten hebben vaak het argument dat ‘al die religies alleen maar tot oorlogen leiden’. En 
in feite hebben zij daarin gelijk. Religies zorgen voor dood en verderf. Het brengt de mens 
geen goed. Elke religie neemt de mens gevangen en beperkt hem in zijn gedachten. Religie 
bepaalt wat de mens moet doen en moet laten. Maar de Heere is juist gekomen zodat wij 
overvloedig leven. En overvloedig leven oftewel leven en overvloed hebben, betekent dat 
wij eeuwig leven hebben. Dat is wat de Goede Herder aan Zijn kudde geeft.  
 
Johannes 10 
27 Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve (de Herder kent Zijn schapen bij name), 
en zij volgen Mij. 
28 En Ik (de Goede Herder) geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan (=zij 
zullen niet verdwalen) in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken. 
 
De Goede Herder wijdt Zijn Leven aan de kudde 
 
Johannes 15 
13 Niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden. 
(= zijn leven wijdt aan Zijn vrienden, Zijn discipelen, de Gemeente; Zijn broederen) 
 
De Goede Herder lééft voor Zijn Schapen; Hij stelt Zijn Leven voor de schapen. De Goede 
Herder wijdt Zijn Leven aan de schapen. Dat is het tegenwoordige Werk van de Christus. Hij 
is Hogepriester van Zijn kudde. Gelijkenissen gaan altijd over het tegenwoordige Werk van 
Christus. Maar veel Christenen wéten helemaal niet wat de Heere Jezus Christus vandaag de 
dag doet. Net zoals ik dat nooit te horen heb gekregen in de Roomse kerk. De Heere Jezus 
Christus bouwt, sinds Zijn Opstanding, de Gemeente (Zijn Lichaam), en verzoent ons met 
God de Vader. Hij reinigt ons van zonden, zodat wij Zijn Geest in ons Zijn Werk kunnen laten 
doen. Hij wil ons leiden naar Erfenis. 
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Klein kuddeke 
 
Lukas 12 
29 En gijlieden, vraagt niet, wat gij eten, of wat gij drinken zult; en weest niet wankelmoedig. 
30 Want al deze dingen zoeken de volken der wereld; maar uw Vader weet, dat gij deze 
dingen behoeft.(tot Zijn Wederkomst is de Gemeente, Zijn Lichaam, het gelovig overblijfsel 
uit alle volkeren van de wereld) 
31 Maar zoekt het Koninkrijk Gods, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. 
32 Vreest niet, gij klein kuddeken, want het is uws Vaders welbehagen, ulieden het Koninkrijk 
te geven. 
 
Een schaap staat synoniem voor discipel, een volgeling. Schapen zijn volgzame dieren. De 
discipelen zijn het begin van de Hemelse kudde, de Gemeente. De Gemeente begon als ‘een 
kleine kudde’; de twaalf discipelen. Het is tot welbehagen van onze Hemelse Vader als wij de 
Stem van de Goede Herder gehoorzaam zijn. De Herder, de Heere, zal ons dan onderhouden 
in onze dienst aan Hem. Hij weet wat wij nodig hebben. Hij weet wat goed voor ons is. 
 
De Schaapspoort 
 

Johannes 5 
2 En er is te Jeruzalem aan de Schaaps poort, een badwater, hetwelk in het Hebreeuws 
toegenaamd wordt Bethesda , hebbende vijf zalen. 
 
Bethesda  =  Huis der Weldadigheid; Huis der Barmhartigheid; Huis der Genade. 
                   =  Huis der Uitstorting (Water; Woord; Geest; Olie; Leven) 
 
Deze poort, in Jeruzalem, werd gebruikt voor de schapen, die als offerdieren de stad in 
werden gebracht. Deze poort was dichtbij de tempel. Typologisch is de Schaapspoort de 
Deur van de schapen. Deze Deur heeft te maken met het ingaan in het Koninkrijk van 
Christus. Als de schapen door de Deur naar binnen gaan, dan zullen zij geoffreerd worden 
aan de Levende God. Zoals ook de Gemeente leden een vrijwillige en lieflijke offerande 
zouden zijn voor de Heere. De schapen verliezen wel hun aardse leven als zij door de 
Schaapspoort gaan, maar via het Altaar (de Heere Jezus Christus) zullen zij, als offerande, 
opstijgen naar God. De Gemeente is een geestelijke Tempel. 
 
Romeinen 12 
1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een 
levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. 
2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws 
gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil 
van God zij. 
 
Het verloren schaap 
 
Het verloren schaap kent diverse typologische betekenissen. En zoals alle gelijkenissen gaan 
ze over de Bedeling der Verborgenheid. De Bedeling waarin de Heere een verborgen Werk 
doet als Hogepriester. De tijd waarin wij nu leven. Ik zal één typologische betekenis noemen.  
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Typologische betekenis 
 
Lukas 15 
4 Wat mens onder u, hebbende honderd schapen; en een van die verliezende, verlaat niet de 
negen en negentig in de woestijn, en gaat naar het verlorene, totdat hij hetzelve vinde? 
5 En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, verblijd zijnde. 
6 En te huis komende, roept hij de vrienden en de geburen samen, zeggende tot hen: Weest 
blijde met mij; want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was. 
 
De mens waarover wordt gesproken, is God Zelf. Honderd spreekt in de Bijbel, onder andere, 
over ‘ingaan in het Koninkrijk’. Het honderdste Schaap is, in hoogste instantie, het Lam Gods. 
Het Lam Gods dat vanwege onze zonden, verloren dreigde te gaan. Maar vanwege Zijn 
Geloof, Trouw en Gehoorzaamheid aan God, werd Hij opgewekt uit de dood. En bij Zijn 
terugkeer in de Hemel, is daar dan ook grote blijdschap. Blijdschap (dus ook; verblijd zijn, 
lachen, vrolijk zijn, vreugde) is in de Bijbel altijd een verwijzing naar het Nieuwe Verbond der 
Genade. Blijdschap is immers Vrucht van de Geest. 
 
Schouder 
 

Schouder  = mkv = Sichem =  spreekt over Heerschappij.     

                                                   
De Heere Jezus Christus, het Lam van God, werd op de schouder gelegd, omdat aan Hem is 
gegeven alle Heerschappij en Macht in Hemelen en op aarde. In de Bijbel is de schouder een 
beeld van Heerschappij. (schouderen en schouders) Dus als er iets op iemands schouder 
rust, zit daar een beeld van Heerschappij achter.  
 

Jesaja 9 
5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn 
schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, 
Vredevorst; 
 
Mattheüs 23 
1 Toen sprak Jezus tot de scharen en tot Zijn discipelen, 
2 Zeggende: De Schriftgeleerden en de Farizeën zijn gezeten op den stoel van Mozes; 
3 Daarom, al wat zij u zeggen, dat gij houden zult, houdt dat en doet het; maar doet niet 
naar hun werken; want zij zeggen het, en doen het niet. 
4 Want zij binden lasten, die zwaar zijn en kwalijk om te dragen, en leggen ze op 
de schouderen der mensen; (Heerschappij van de Wet)maar zij willen die met hun vinger niet 
verroeren. 
 

Tot slot 
 

Herder     =   Ra-ah   =    hur  =  weiden; voeden; verzorgen; vriend; Naaste. 

 
De Herder verzamelt, hoedt en leidt en voedt Zijn kudde. Exact hetzelfde doet onze 
Hogepriester, de Heere Jezus Christus voor Zijn Lichaam, de Gemeente. Hij leidt ons en weidt 
ons en voedt ons op. Hij bouwt aan Zijn kudde. Hij geeft ons wat wij nodig hebben. Hij zorgt 
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voor ons. Schapen zijn volgzaam. Van ons als schapen wordt dus verwacht dat wij Hem 
volgen. Dat wij onszelf opdragen aan Hem. Hij leidt ons uit deze wereld. Hij leidt ons uit 
religie. Hij leidt ons uit de dood. Hij plaats ons in de vrijheid en geeft ons wat wij nodig 
hebben. Hij zorgt voor ons. Zijn Oog is op ons. 
 
1 Petrus 2 
24 Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; opdat wij, der zonden 
afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden; door Wiens striemen gij genezen zijt. 
25 Want gij waart als dwalende schapen; maar gij zijt nu bekeerd tot den Herder en Opziener 
uwer zielen. 
                                                               Amen 


