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Johannes 10 
DE GOEDE HERDER 

http://www.middletownbiblechurch.org/gospjohn/john.htm 

Indien niet anders vermeld komen alle Schriftaanhalingen uit de Herziene Statenvertaling (HSV) 
Vertaling, bewerking, plaatje en voetnoten door M.V. 

 
 
In onze studie doorheen het Evangelie naar Johannes leren we WIE Jezus Christus in werkelijkheid 
is. God wil dat mensen zullen weten WIE Jezus echt is opdat zij “door te geloven het leven zullen 
hebben in Zijn Naam” (Johannes 20:31 en vergelijk Johannes 10:10). 
We hebben al sommige grote “IK BEN” verzen bestudeerd in Johannes’ Evangelie. In Johannes 
hoofdstuk 10 ontdekken we nog vier bijkomende “IK BEN” verzen die ons helpen te begrijpen 
WIE Jezus Christus is:    

IK BEN de Deur van de schapen (Johannes 10:7). 
IK BEN de Deur (Johannes 10:9). 
IK BEN de goede Herder (Johannes 10:11). 

IK BEN de goede Herder (Johannes 10:14). 

Lang geleden schreef David een van de meest bekende verzen in de Bijbel. Het is Psalm 23:1: “De 
HEERE (= JHWH: Jahweh/Jehovah) is mijn Herder, mij ontbreekt niets”. Wie is deze GROTE 
HERDER die zorg zal dragen voor Zijn schapen? Wie is deze HEERE1 (Jahweh/Jehovah) waar 
David over schreef? Het antwoord wordt gevonden in Johannes hoofdstuk 10. In dit hoofdstuk 
beweert Jezus Diegene te zijn waar David over schreef. Laten we deze verzen eens vergelijken:  

Psalm 23:1 
“De HEERE (Jahweh/Jehovah) is mijn Herder” 

 Johannes 10:11, 14 
Jezus zei: “Ik ben de goede Herder” 

Deze Herder is niemand anders dan de HEER Jezus Christus (Jahweh/Jehovah Jezus)! Hij is “de 
grote Herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus” (Hebreeën 13:20). Hier in Johannes 
hoofdstuk 10 zullen we leren over deze grote Herder en hoe Hij zorg draagt voor Zijn schapen.  

Schema van Johannes hoofdstuk 10  
1. De Herder en de schapen (Johannes 10:1-10). 
2. De Herder sterft voor de schapen (Johannes 10:11-18).  
3. De woorden van de Herder brengen verdeeldheid (Johannes 10:19-21). 

4. De Herder beschermt Zijn schapen (Johannes 10:22-29).  
5. De Herder beweert één te zijn met God (Johannes 10:30-42). 

  

 
1 Hier staat in de grondtekst het Tetragrammaton (Gr. tetra = vier). Het bestaat uit vier tekens en is Gods oudtestamenti-
sche Verbondsnaam. In het Nederlands komt de transcriptie overeen met JHWH. De vocale uitspraak ervan werd niet 
overgeleverd. Toch menen kenners dat het tetragram het best gereconstrueerd wordt als JAHWEH of JEHOVAH. 

http://www.middletownbiblechurch.org/gospjohn/john.htm
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1. DE HERDER EN DE SCHAPEN  
Om het eerste deel van Johannes hoofdstuk 10 te begrijpen moeten we eerst weten wat een 
“schaapskooi” is (zie Johannes 10:1). Een schaapskooi is een ommuurd gebied waarin de schapen 
verblijven tijdens de nacht. De muren zijn gemaakt van ruwe stenen en er zit geen dak op. Als de 
schapen binnen deze muren zijn, zouden ze beschermd zijn tegen sterke winden, dieven en wilde 
dieren. De schaapskooi had maar één deur.  

 
Soms was in die schaapskooien meer dan één kudde ondergebracht. Zo konden twee of drie herders 
hun kudden in dezelfde schaapskooi herbergen. 
Doorheen dit hoofdstuk vertegenwoordigen de SCHAPEN die mensen die geloven in Jezus en Hem 
volgen. Wat te zeggen van mensen die niet geloven of die Hem niet volgen? Dezen zijn niet Zijn 
schapen (Johannes 10:26). Jezus zei: “Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen 
Mij” (Johannes 10:27).  
In Johannes hoofdstuk 9 leerden we over een blinde man die door Jezus werd genezen. Volgde deze 
man Jezus? Was hij een ware gelovige (Johannes 9:35-38)? Ja, en hij was daarom een echt schaap. 
Sommige religieuze leiders deden alles wat zij konden om deze man en anderen te verhinderen Je-
zus te volgen (zie Johannes 9:22, 34). Deze mannen waren als dieven en rovers. Zij wilden deze 
schapen weghouden van de Herder, maar de goede Herder vond hem (Johannes 9:35).  
Jezus sprak over de persoon die een dief en een rover is in Johannes 10:1. Hoe komt de rover in de 
schaapskooi (Johannes 10:1)? Niet langs de deur maar langs elders, over de muur heen. Hoe komt 
de ware Herder in de schaapskooi (Johannes 10:2)? Langs de deur! 
Hetzelfde is waar vandaag. Als u iemand netjes langs de voordeur naar binnen ziet gaan, dan woont 
deze persoon daar waarschijnlijk en is dit niet verdacht. Maar als u iemand een huis ziet inbreken 
via een venster of langs het dak, dan zal u dat wel verdacht vinden, niet? 
Verzen 3-5 verwijzen naar wat er gebeurt in de ochtend als de Herder Zijn schapen uit de schaaps-
kooi leidt. De Herder en de schapen hebben een bijzondere relatie. De schapen kennen hun Herder 
en de Herder kent Zijn schapen. 

De schapen kennen de Herder  
Wanneer een herder hen roept, dan horen de schapen hem: “de schapen horen zijn stem” (Johannes 
10:3). Zij kunnen de stem van hun herder herkennen. Zelfs als er drie kudden in de schaapskooi 
zijn, en zelfs als alle herders beginnen te roepen zullen de schapen hun eigen herder volgen “omdat 
zij zijn stem kennen” (Johannes 10:4). “Maar een vreemde zullen zij beslist niet volgen” (Johannes 
10:5). Wanneer de ware Herder spreekt, horen de schapen zijn stem en reageren zij daarop en vol-
gen Hem!  
Wanneer Jezus Christus spreekt zullen Zijn gelovigen horen en daarop reageren en Hem volgen. 
Vergelijk Johannes 10:27: “Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij”.  
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De Herder kent de schapen  
Als u een kudde schapen ziet dan zou u kunnen denken dat ze allemaal op elkaar gelijken. Zij kun-
nen allemaal op elkaar lijken, maar niet voor de herder. Een goede herder kan elk individueel 
schaap onderscheiden en hij heeft zelfs een naam voor elk van hen (Johannes 10:3). Op dezelfde 
manier kent de Heer elke individuele gelovige: “De Heere kent wie van Hem zijn” (2 Timotheüs 
2:19). Elke individuele gelovige is belangrijk voor Jezus Christus! Wij hebben al Zijn bezorgdheid 
gezien voor de man die uit de synagoge was geworpen (Johannes 9:34-35).  

De Goede Herder weet alles van u! Hij kent u zelfs veel beter dan u uzelf kent! 
In Johannes 10:3 lezen we van de Herder: Hij “leidt ze naar buiten”, en in Johannes 10:4 lezen we 
van de Herder: “Hij gaat voor hen uit, en de schapen volgen Hem. Er zijn twee manieren om ervoor 
te zorgen dat de schapen in de juiste richting gaan. U kan voor hen uit lopen en ervoor zorgen dat ze 
u volgen, of u kan achter hen lopen en hen drijven. Jezus, de goede Herder, leidt de schapen; Hij 
drijft ze niet! Noot: hetzelfde zou waar moeten zijn voor de pastor of herder in een lokale kerk. Hij 
zou moeten leiden en niet drijven. Vergelijk 1 Petrus 5:3: “niet als mensen die heerschappij voeren 
over het erfdeel van de Heere, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn”. 

De deur 
Maar de Joden begrepen niets van de gelijkenis van de Herder en de schapen: “zij begrepen niet wat 
datgene wat Hij tot hen sprak, betekende” (Johannes 10:6). Jezus helpt hen te begrijpen door hen 
een volgend “IK BEN” vers te geven: “Ik ben de Deur voor de schapen” (Johannes 10:7). Jezus zei 
daarmee: “Als jullie bescherming, voedsel en leven willen hebben, dan moeten jullie via Mij ko-
men. Ik ben de enige deur! Ik ben de enige Persoon die jullie deze dingen kan geven”. 
In Johannes 10:9 vinden we een volgend “IK BEN” vers: “Ik ben de Deur; als iemand door Mij 
naar binnen gaat, zal hij behouden worden”.  
Jezus Christus is de deur van de redding, en Hij is de ENIGE DEUR! Wanneer de schapen ’s mor-
gens door de deur van de schaapskooi naar buiten gaan, zullen zij weide vinden (voedsel). Wanneer 
de schapen ’s avonds terug de schaapskooi binnengaan, zullen zij bescherming vinden.  
Jezus Christus is de Enige die een persoon WEIDE (voedsel) en BESCHERMING kan geven. En 
als de schapen gevoed en beschermd zijn, zijn zij in staat te leven! Jezus Christus is de Enige die 
LEVEN kan geven: “Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben” (Johannes 
10:10). Overvloedig leven wordt gevonden in Jezus Christus! Jezus maakt het voor ons mogelijk 
om een overvloedig leven te hebben. 
Als een persoon niet door de Deur gaat, dan zal hij geen WEIDE vinden en zal hij geen BE-
SCHERMING hebben en zal hij het LEVEN niet hebben! De dief wil niet dat mensen deze drie 
dingen hebben. Jezus kwam om LEVEN te geven, maar “de dief komt alleen maar om te stelen, te 
slachten en verloren te laten gaan” (Johannes 10:10) 
Bent u al door de deur Christus gegaan? Er is geen hoop of redding los van Hem: “En de zaligheid 
is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor 
wij zalig moeten worden” (Handelingen 4:10-12).  
 
2. DE HERDER STERFT VOOR DE SCHAPEN  
Niet enkel is Jezus Christus DE DEUR, maar Hij is ook de goede Herder (Johannes 10:11). En Hij 
zei: “de goede Herder geeft zijn leven voor de schapen” (Johannes 10:11). 
Er zijn tijden geweest dat herders echt hun leven gaven voor hun schapen. Sommige herders kwa-
men oog in oog te staan met messen en knuppels van rovers. Anderen maakten aanvallen van wilde 
dieren mee. David moest zijn kudde verdedigen tegen een leeuw en een beer (1 Samuël 17:34-36). 
Hij riskeerde zijn leven niettegenstaande God hem bevrijdde. De Heer Jezus Christus wist dat de 
schapen in groot gevaar verkeerden (zie Jesaja 53:6). Hij wist dat de schapen zouden verloren gaan 
tenzij Hij Zijn leven zou geven voor hen. Jezus stierf vrijwillig om Zijn schapen te redden van de 
ondergang. Zijn dood is een bewijs van hoeveel Hij geeft voor Zijn schapen! 
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In Johannes 10:13 leren we over iemand die niet echt om de schapen geeft. Hij wordt “de huurling” 
genoemd. Dit woord verwijst naar een persoon die een ingehuurde hulp is. Hij werd gehuurd om 
mee zorg te dragen voor de schapen en hij wordt betaald voor zijn diensten. Ons wordt gezegd dat 
een huurling “zich niet om de schapen bekommert” (Johannes 10:13). Hij bewaakt de schapen niet 
omdat hij bezorgd is voor de schapen maar voor het geld dat hij zal verdienen! De huurling kan 
niet zeggen: “Dit zijn mijn schapen!” Slechts de ware Herder kan dat zeggen.  
Vandaag zijn er vele religieuze leiders en religieuze leraren die niet echt bekommerd zijn om de 
mensen in een echte en goede verhouding met God te brengen. Dikwijls denken zij aan geld opha-
len of ZE DIENEN ZICHZELF VOOR HUN EIGEN BELANGEN. Zulke mensen dienen niet Je-
zus Christus maar hun eigen IK. Vergelijk Romeinen 16:18: “Want zulke mensen dienen niet onze 
Heere Jezus Christus, maar hun eigen buik”. 
De ware Herder heeft een wonderlijke relatie met Zijn schapen! De Herder kent de schapen, en de 
schapen kennen de Herder (Johannes 10:14) . 

Eén kudde 
In Johannes 10:16 vertelde Jezus deze Joden over iets wat Hij zou doen in de toekomst. In dit vers 
vermeldt Jezus twee soorten schapen:  

 

“Deze schaapskooi”  
Dit verwijst naar die  

geredde Joden die in de 
schaapskooi waren: 

JOODSE SCHAPEN 
 

  

“Andere schapen”  
Dit verwijst naar de andere 
schapen die Christus in de 
schaapskooi zal brengen: 
HEIDENSE SCHAPEN 

 

 

 

 

  

Eén kudde 
Eén Herder 

Samengesteld uit Joodse en 
Heidense schapen:  

DE KERK 
(Efeziërs 2:11-18) 

 

 

 
Al wie vandaag tot Jezus Christus komt wordt lid van deze ene kudde met één Herder! Het maakt 
niet uit of een persoon een Jood is of een Heiden. Wanneer een Jood of Heiden gelooft in Christus 
wordt hij een lid van de KERK (of Gemeente) en Jezus Christus is het HOOFD van de Kerk. De 
TWEE (Joden en Heidenen) zijn ÉÉN geworden (één kudde, één lichaam, één kerk) – zie Efeziërs 
2:11-18. Of men nu Jood is of Heiden, de Bijbel zegt: “want allen bent u één in Christus Jezus” 
(Galaten 3:28). Vandaag zijn er drie groepen mensen in de wereld - zie 1 Korinthiërs 10:32: 

1. Er zijn Joden (dit zijn onbekeerde Joden). 

2. Er zijn Heidenen (dit zijn onbekeerde Heidenen). 
3. Er zijn dezen die deel uitmaken van de KERK: een lichaam van gelovigen dat bestaat uit 

geredde Joden en geredde Heidenen. 
De Bijbel leert dat Jezus Christus de Kerk, of de schapen, liefhad en Zichzelf voor hen overgaf 
(Efeziërs 5:25)! We leren hierover in Johannes 10:17. De woorden “omdat Ik Mijn leven geef om 
het opnieuw te nemen” in Johannes 10:17, verwijzen naar Jezus die sterft op het kruis voor ons en 
over Jezus die opstaat uit de doden. We zien dezelfde twee gedachten in Johannes 10:18.  

“Ik heb nog andere  
schapen, die niet van deze 
schaapskooi zijn; ook die 
moet Ik binnenbrengen, 
en zij zullen Mijn stem 

horen en het zal worden 
één kudde en één Herder” 

(Johannes 10:16) 
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Waarom stierf Jezus Christus? Was het omdat zondige mensen Hem Zijn leven ontnamen, of omdat 
Hij vrijwillig Zijn leven aflegde? “Niemand neemt het Mij af, maar Ik geef het uit Mijzelf; Ik heb 
macht het te geven, en heb macht het opnieuw te nemen” (Johannes 10:18) . Hij gaf Zijn leven 
vrijwillig voor de schapen! De enige reden dat mannen Jezus konden arresteren, Hem mishandelden 
en Hem op het kruis konden nagelen, was omdat Hij hen dit TOESTOND te doen! Eerder hadden 
mannen getracht Jezus te pakken te krijgen, maar zij waren daartoe niet in staat (Johannes 10:39). 
Wat gebeurde er toen het volk Hem van de steilte trachtte af te werpen (Lukas 4:28-30)? “En zij 
stonden op, dreven Hem de stad uit en brachten Hem op de top van de berg waarop hun stad ge-
bouwd was, om Hem van de steilte af te werpen.  Maar Hij liep midden tussen hen door en ging 
weg”. 
Lees Mattheüs 26:47-54. We leren in vers 53 dat Jezus de Vader had kunnen bidden om meer dan 
twaalf legioenen engelen om Hem te beschermen tegen hen die Hem wilden doden. Een LEGIOEN 
was een aantal soldaten van tussen 3.000 tot 6.000 man. Maar Jezus heeft hiervoor niet gebeden. 
Jezus ging vrijwillig naar het kruis opdat Hij Zijn leven kon afleggen voor de schapen! 

Christus’ dood was geen moord want een vermoord mens is een hulpeloos mens wiens leven af-
genomen werd tegen zijn wil. Maar Christus’ leven werd Hem niet benomen op deze manier. 
Sprekend van Zijn dood zei Jezus: “Niemand neemt het Mij af, maar Ik geef het uit Mijzelf” 
(Johannes 10:18). De dood van onze Heer was dus vrijwillig. Hij kwam van de hemel naar de 
aarde om te sterven. Maar ik hoor sommigen zeggen: “een vrijwillige dood is zelfmoord”. Was 
Christus dan een zelfmoordenaar? Duizend maal nee! Een vrijwillige dood is inderdaad zelf-
moord tenzij – en dit is belangrijk – het is voor het leven van een ander! En in Christus’ geval 
was het voor het leven en de redding van vele arme verloren zielen. Als u een vrouw een bran-
dend huis zou zien binnenlopen zonder enige reden, en omkomen in de vlammen, dan zegt u dat 
ze zelfmoord heeft gepleegd. Maar als u weet dat er een klein kind binnen is, dat zij tevergeefs 
zocht te redden, dan noemt u dat opoffering! U zegt dan: “Zij gaf haar leven voor iemand die 
zij liefhad”. Christus’ dood dan, dat vrijwillig was, ten voordele van hen die Hij kwam redden, 
was geen moord, ook geen zelfmoord, maar een gezegend OFFER! 

 
3. DE WOORDEN VAN DE HERDER BRENGEN VERDEELDHEID  
Jezus Christus is de grote verdeler van de mensen (Johannes 10:19). We leerden hierover in Jo-
hannes hoofdstuk 7. Toen Jezus sprak moesten zijn toehoorders beslissen of zij VOOR HEM waren 
of TEGEN HEM.  
Wat zeiden vele Joden over Jezus (Johannes 10:20)? “En velen van hen zeiden: Hij is door een 
demon bezeten en is buiten zinnen, waarom luistert u naar Hem?” 
Zij noemden Hem een demonisch bezeten KRANKZINNIGE! Er waren echter anderen die niet 
geloofden dat Jezus een bezetene was: “Anderen zeiden: Dit zijn geen woorden van een bezetene; 
kan een demon soms ogen van blinden openen? (Johannes 10:21). Over dit wonder leerden we in 
Johannes hoofdstuk 9. 
Er zijn zelfs vandaag mensen die denken dat Jezus een soort van krankzinnige was. Hun ogen zijn 
verblind. Op een dag zullen zij weten wie Hij werkelijk is en dan zullen zij hun knieën buigen voor 
Hem, en met hun tong zullen zij belijden dat Hij geen krankzinnige is en geen leugenaar maar dat 
Hij “de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader” (Filippenzen 2:10-11). Hebt u dit ooit beleden 
met uw mond (zie Romeinen 10:9)? 
 
4. DE HERDER BESCHERMT ZIJN SCHAPEN 
Als we komen bij Johannes 10:22 leren we dat het winter was, de tijd van het feest van de inwijding 
van de tempel. Dit feest was een paar maanden na het Loofhuttenfeest (vergelijk Johannes 7:2). Het 
feest van de inwijding werd ook het Feest van het Licht genoemd. Vandaag noemen de Joden dat 
Chanoeka (herdacht wordt de herinwijding van de Tempel van Jeruzalem in 164 v.C. door Jehuda 
haMaccabi – Juda de Makkabeeër. Zie 1 en 2 Makkabeeën voor deze periode in de geschiedenis: 
http://www.verhoevenmarc.be/SV_html_1750_Jongbl/index.htm ). 

http://www.verhoevenmarc.be/SV_html_1750_Jongbl/index.htm
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De Joden omringden nu Jezus en zij wilden een direct antwoord: “Als U de Christus bent, zeg het 
ons vrijuit” (Johannes 10:24). Hun echte probleem was niet dat hen dat moest gezegd worden maar 
omdat ze nodig moesten geloven (Johannes 10:25). Jezus had al duidelijk onthuld WIE HIJ WAS 
door Zijn woorden en door Zijn werken (Johannes 10:25). Maar zij geloofden niet want zij waren 
niet van Jezus’ schapen: “Maar u gelooft niet, want u bent niet van Mijn schapen” (Johannes 
10:26). De Heer was niet hun Herder.  
Jezus dan beschrijft Zijn ware schapen. Welke twee dingen zijn waar voor wie werkelijk ZIJN 
SCHAPEN zijn (Johannes 10:27)?  

1) zij horen Zijn stem.  
2) zij volgen Hem. 

Als een persoon weigert te luisteren naar wat Jezus zegt (in de Bijbel) én als een persoon Jezus niet 
volgt, dan handelt deze persoon niet als een echt schaap. 
Wat geeft Jezus aan Zijn ware schapen  (Johannes 10:28)? “En Ik geef hun eeuwig leven; en zij 
zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken”  
Eeuwig leven is een GAVE (vergelijk Romeinen 6:23 en Efeziërs 2:8-9). Christus’ ware schapen 
zullen nooit hun redding VERLIEZEN! De goede Herder houdt Zijn schapen voor altijd! Hij be-
schermt Zijn schapen tegen eeuwig letsel. Zij zullen VEILIG en ZEKER zijn voor altijd!  
Volgens Johannes 10:28 zijn ware gelovigen in “Mijn [Jezus’] hand”. Niemand kan hen uit Zijn 
hand rukken. 
In wiens hand zijn ware gelovigen volgens Johannes 10:29? “niemand kan hen uit de hand van 
Mijn Vader rukken”. Niemand kan ze uit Zijn hand rukken. 
Als u een ware gelovige bent, bent u in goede handen! Jezus noch de Vader laten u vallen. Zij zul-
len niet toelaten dat u verloren gaat. Zie verder: http://www.verhoevenmarc.be/#Zekerheid  
 
5. DE HERDER BEWEERT ÉÉN TE ZIJN MET GOD 
In Johannes 10:30 beweerde Jezus dit: “Ik en de Vader zijn één”. Geen gewoon mens zou zoiets 
ooit zeggen! Geen gewoon mens zou ooit kunnen zeggen: “God en ik zijn één!” Maar Jezus kon dit 
zeggen omdat hij geen gewone mens was. Hij was de GOD-MENS (volmaakt God en volmaakt 
Mens). Enkel Hij kon beweren ÉÉN MET GOD te zijn. 
De vijanden van de Heer wisten precies wat Jezus zei, en wat wilden zij met Jezus doen? “De Joden 
dan pakten opnieuw stenen op om Hem te stenigen” (Johannes 10:31). Ze wilden Hem ter dood 
brengen! Zij beschouwden het GODSLASTERING voor een mens te beweren ÉÉN MET GOD te 
zijn (vergelijk Johannes 5:18). Maar Jezus was niet schuldig aan godslastering want WAT HIJ ZEI 
WAS WAAR! 
Jezus vroeg deze Joden Hem te vertellen wat Hij had gedaan om het te verdienen gestenigd te wor-
den (Johannes 10:32). Het enige soort van werken die Jezus had gedaan waren goede werken (Jo-
hannes 10:32), en een mens mag niet ter dood gebracht worden voor het doen van iets goeds! Jezus 
had nooit één “slecht werk” gedaan in Zijn leven! 
De Joden wilden Jezus stenigen “omdat U, Die een mens bent, Uzelf God maakt (Johannes 10:33). 
Deze Joden wisten dat wanneer Jezus zei: “IK EN DE VADER ZIJN ÉÉN” Hij daarmee beweerde 
GOD TE ZIJN! Zij geloofden dat Jezus een verschrikkelijke ZONDE beging door anderen te doen 
geloven dat Hij God was! 

NOOT: Het argument dat Jezus gebruikt in Johannes 10:34-36 is wat moeilijk te begrijpen. Het kan 
als volgt uitgelegd worden:  
Het eerste punt dat Jezus stelt is dat in het Oude Testament mensen “goden” werden genoemd (Jo-
hannes 10:34-35). De passage waar Jezus naar verwijst is Psalm 82:6, waar zondige, menselijke 
rechters “goden” genoemd worden. Rechters hebben een belangrijke verantwoordelijkheid. Zij wa-
ren voor God verantwoordelijk om rechtvaardig te oordelen. Wanneer zij hun naasten moesten oor-

http://www.verhoevenmarc.be/#Zekerheid
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delen, moesten zij oordelen zoals God dat zou doen. Dus op een erg reële manier namen deze rech-
ters Gods plaats in om het werk te doen dat God hen had gegeven te doen. In die zin werden zij 
daarom “goden” genoemd. Deze rechters moesten handelen namens God. 
Jezus dan stelde een tweede punt in Johannes 10:35-36. Hij zei zoiets als dit: “als de Schrift louter 
zondige mensen “goden” noemt (de Schrift kan niet gebroken worden) hoe kan Ik dan fout doen als 
Ik Mezelf “God” noem? Als mensen “goden” genoemd worden in Psalm 82:6, hoe kan het dan 
godslastering genoemd worden voor de ZOON VAN GOD om “God” genoemd te worden?” Merk 
op wat Jezus zegt over Zichzelf in Johannes 10:36:  
1. Hij is Degene die God, de Vader, heeft geheiligd (apart gezet op een bijzondere wijze). Jezus 

Christus is Uniek. Er is niemand zoals Hij! 

2. Hij is Degene die God in de wereld heeft gezonden. Hij kwam van God! 
3. Hij beweerde Gods Zoon te zijn (Johannes 10:36). En de Joden wisten dat wanneer iemand 

beweerde de Zoon van God te zijn hij daarmee bedoelde gelijk te zijn met God (Johannes 5:18). 
De Joden wilden een direct antwoord (Johannes 10:24) en dat is exact wat Jezus hen gaf! 

De vijanden van de Heer wilden Zijn woorden niet geloven (wat Hij zei) en zij wilden Zijn werken 
niet geloven (wat Hij deed) – zie Johannes 10:38. Zij hielden niet van wat Jezus hen vertelde en 
opnieuw trachtten zij Hem te grijpen. Hadden zij ditmaal succes? “Hij ontkwam aan hun handen” 
(Johannes 10:39). Maar niet iedereen wees Zijn woorden en werken af. Ons wordt gezegd: “Velen 
geloofden daar in Hem” (Johannes 10:42)  
Bent u een ware gelovige in Jezus Christus? Bent u een van Zijn schapen? Bent u veilig in Zijn 
handen? Bent u in staat te zeggen wat David zei, lang geleden: “De Heer is mijn Herder” (Psalm 
23:1)?  
  

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  
 
Resumerende vragen:  
We hebben nu de eerste 10 hoofdstukken van het Evangelie naar Johannes bestudeerd. Om te zien 
wat u tot dusver hebt geleerd is het goed volgende vragen te beantwoorden: 

1. Wie is Jezus Christus?  
2. Wat zijn enkele verbazingwekkende beweringen die Hij deed?  

3. Wat zijn enkele verbazingwekkende wonderen die Hij deed?  
4. Hoe kan een persoon wedergeboren worden?  

5. Hoe kan een persoon de gave van eeuwig leven ontvangen?  
6. Kan een persoon de gave van eeuwig leven verliezen eens dat hij die bezit?  

7. Welke zijn enkele van de grote “IK BEN” verzen in de eerste tien hoofdstukken?  

Met Gods hulp zijn we nu klaar om de finale 11 hoofdstukken van dit Evangelie te bestuderen. Laat 
ons daarmee zorgvuldig en gebedsvol doorgaan! 
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