KRINGSTUDIE week 43
Samen Jezus Volgen: Wie is Jezus?
Schriftgedeelte: Johannes 10:1-10:
INLEIDING:
Jezus’ uitspraken over wie Hij is worden medegekleurd door de situatie waarop Hij zich op dat moment bevindt. Zijn ’ik
ben het brood’-uitspraak kwam na de wonderbare spijziging (Johannes 6:1-15) en zijn ‘Ik ben het licht’- uitspraak, kwam
in het ochtendlicht nadat een vrouw van de gevolgen van zonde gered werd (Johannes 8:1-12).
De uitspraak van deze week zegt Jezus nadat de Schriftgeleerden en Farizeeërs in alles hadden laten zien dat hun
geestelijke verzorging van mensen slecht was. Ze zouden als goede herders over de kudde die hen door God was
toevertrouwd moeten waken, maar ze deden het tegendeel. In Ezechiël 34:1-6 wordt dat al helder verwoord. Ook nu
hebben ze dat laten zien door het leven van een overspelige vrouw op het spel te zetten voor hun eigen gelijk en een
blinde, die door Jezus genezen was, te beschuldigen en weg te jagen (Johannes 10:9-40). Zoveel slecht herderschap
brengt Jezus tot de uitspraak dat Hij de goede herder is (Johannes 10:2 en 11), maar ook dat Hij de deur is voor diezelfde
schapen. Hij komt niet om te roven en te slachten, zoals dieven (lees Farizeeërs) dat doen, maar om leven te geven in al
zijn volheid. Jezus stelt: er is maar één goede herder en één deur die leven brengt voor de schapen en dat is Jezus! (vers
7-10)
Het beeld van een deur is veelzeggend, zeker als je beseft dat het beeld van de deur van een schaapskooi gebruikt wordt
door Jezus, die met zachte stem vraagt de goede deur te nemen. Een paar gedachten die je daar bij kunt hebben.
• Een deur geeft toegang tot iets. Tot weidegrond (denk ook aan psalm 23:1-3)
en ook tot de kooi of stal zelf. Daar is beschutting en daar is het veilig.
• Een deur brengt ook onderscheid. Je bent binnen of buiten. Je gehoorzaamt
Jezus en kiest voor de deur naar het leven die Hij is óf je kiest ervoor die deur
niet te nemen. Beide keuzes hebben gevolgen.
• Een deur geeft ook veiligheid en zekerheid (Johannes 10:28-30)
Jezus zegt: Ik ben de deur. Steeds weer opnieuw moeten we als Zijn volgelingen ervoor kiezen die deur te nemen.

VRAGENRONDEN
Ronde 1: Wat heeft je geraakt in de preek? Wat sprak je aan? Wat was nieuw voor je? Heeft God iets tegen je gezegd of
duidelijk(er) gemaakt? Wat was volgens jou de kerngedachte? Deel dit met elkaar en praat erover door.
Ronde 2: Wat begreep je niet? Waar was je het niet mee eens, of stoorde je, in de tekst zelf of in de preek? Bespreek ook
waaraan en waarom je je stoorde aan aspecten van de tekst of van de preek. Probeer met elkaar wat moeilijk was, niet
begrepen werd of waar iemand het oneens mee was te verhelderen en er goed over door te spreken.
Ronde 3: Wat ga je ermee doen. Bespreek met elkaar welk appèl de tekst en/of de preek op je doen en hoe je dit de
komende week gaat betrekken op je (geloofs)leven.
Hulpvragen
1. Ben je wel eens (letterlijk) een deur binnen gegaan, waarvan je achteraf dacht:
a. had ik dit maar eerder geweten
b. had ik dit maar nooit gedaan
2. Hoe weet je of een deur toegang geeft tot iets goeds?
3. Er zijn ook slechte herders en/of verkeerde deuren. Hoe onderscheid jij of iemand of iets goed of slecht is?
4. Reageer op de volgende stelling: als we verkeerde deuren blijven doorgaan, ontdekken we nooit het leven en de
volheid die bij Jezus te vinden is.

