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085. Bijbelstudie over

A BUN SKAPUMAN
DE GOEDE HERDER - HARO’E HATOV

bvuh hivrh
Een van de bekendste uitspraken van Yeshua is Zijn getuigenis: “Ik ben de Goede Herder! - Mi
na a Bun Skapuman! - Ham accha caráwe Wála báti! - Aku iki pangon sing sejati!” ofwel in het
Hebreeuws: Ani Hu haRo’e haTov b v u h h i v r h avh yna in ]nxvy Yochanan [Johannes]
10:11. Een andere bekende tekst met dezelfde strekking die men overigens vaak in
rouwadvertenties ziet, is: “De Heer is mijn Herder! - Masra na mi Skapuman!”, in het Hebreeuws
Adonai Ro’i y i v r h v h y in Psalm 23:1. In de zangbundels van bijna iedere denominatie zijn er
talrijke liederen te vinden die gebaseerd zijn op deze beide teksten en ook in het refrein van het
opwekkingslied nr. 363 komen wij het zinnetje tegen: “Want Hij is onze G’d, die ons leidt als een
liefdevolle Herder en wij zijn de schapen van Zijn hand, ja wij zijn de schapen van Zijn hand.”
Deze bijbelstudie heeft dus als thema: “De Goede Herder”. Als basis voor deze studie lezen wij
laqzxy Yechez’qel [Ezechiël] 34:1-34. U zult zich misschien afvragen wat het ‘oudtestamentische’ boek Ezechiël met de ‘nieuwtestamentische’ Goede Herder Yeshua te maken heeft.
Toch is deze tekst uit de TeNaCH niet zomaar als inleiding op dit onderwerp gekozen, maar
doelbewust genomen om de chronologische volgorde te handhaven. Het beeld van de Goede
Herder vinden wij namelijk reeds in ,ylht Tehilim [Psalmen] 23:1-6, waarin David heeft
bevestigd dat de Eeuwige zelf onze Herder is, geheel in overeenstemming met ]nxvy Yochanan
[Johannes] 10:11-21. De profeet Ezechiël had een voorspelling gedaan, de psalmist David heeft
dit bevestigd en in ]nxvy Yochanan [Johannes] 10 is de voorspelling werkelijkheid geworden in
de persoon van Yeshua haMashiach. Hier komt dus duidelijk naar voren dat deze voorspelling
na vele eeuwen is uitgekomen. Als wij laqzxy Yechez’qel [Ezechiël] 34 zo meteen in zijn
geheel gaan lezen, dan zien wij dat hier onderscheid gemaakt wordt tussen de goede Herder
aan de ene kant en de slechte herders aan de andere, maar ook dat er onderscheid gemaakt
wordt tussen de schapen onderling. Laten we beginnen bij de verzen 1 tot en met 10:
Wee de herders!
“Het woord van de Eeuwige kwam tot mij: Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël,
profeteer en zeg tot hen, tot die herders: zo zegt Adonai haShem: wee de herders van Israël,
die zichzelf weiden! Moeten de herders niet de schapen weiden? Het vet eet gij, met de wol
kleedt gij u, het gemeste slacht gij, maar de schapen weidt gij niet; zwakke versterkt gij niet,
zieke geneest gij niet, gewonde verbindt gij niet, afgedwaalde haalt gij niet terug, verlorene
zoekt gij niet, maar gij heerst over hen met hardheid en geweldenarij. Zij raken verstrooid,
omdat er geen herder is, en worden tot voedsel voor al het gedierte des velds; zo raken zij
verstrooid. Mijn schapen dwalen rond op alle bergen en op elke hoge heuvel; over de gehele
aarde zijn Mijn schapen verstrooid zonder dat er iemand is die naar hen vraagt of ze zoekt.
Daarom, gij herders, hoort het woord van de Eeuwige. Zo waar Ik leef, luidt het woord van
Adonai haShem, omdat Mijn schapen tot een prooi geworden zijn, omdat Mijn schapen tot
voedsel geworden zijn voor al het gedierte des velds doordat er geen herder is - want Mijn
herders vragen niet naar Mijn schapen; de herders weiden zichzelf, maar Mijn schapen weiden
zij niet - daarom, gij herders, hoort het woord van de Eeuwige. Zo zegt Adonai haShem: Zie, Ik
zàl die herders! Ik eis Mijn schapen van hen terug, en Ik zal een eind maken aan dat
schapenweiden van hen. De herders zullen niet langer zichzelf weiden, Ik zal Mijn schapen uit
hun mond redden, zodat die hun niet meer tot voedsel dienen.” (laqzxy Yechez’qel [Ezechiël]
34:1-10). Door de hele Bijbel heen worden de mensen met schapen vergeleken en hun leiders
met de herders. Herderschap, goed of fout is vanouds een beeld voor leiderschap. Deze
herders echter deugden dikwijls niet omdat zij geen bewogenheid hadden voor hun schapen,
maar slechts op hun eigen voordeel bedacht waren. De Eeuwige zegt dat zij zichzelf gingen
weiden in plaats van de kudde. Zwakke dieren hebben zij niet laten aansterken, zieke dieren
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niet genezen, gewonde dieren niet verbonden, verjaagde dieren niet teruggehaald, verdwaalde
dieren niet gezocht, zij hebben de schapen hard en wreed behandeld. Ook de herders van het
volk Israël maakten zich hieraan schuldig, op enkele uitzonderingen na. In de tijd van Ezechiël
waren dat de koningen, profeten en priesters. Ezechiel wijst namens de Eeuwige met zijn vinger
beschuldigend naar deze herders vanwege de heersende mentaliteit in deze kringen waar
corruptie, hebzucht en handelen in eigenbelang deel uitmaakten van hun leven. Hierdoor
verwaarloosden de leiders van Israël hun plicht om het volk te dienen zoals een goede herder
het betaamt. Zonder leiding breekt de chaos uit. Zonder herders raken de schapen verstrooid
naar alle kanten en worden een makkelijke prooi voor de wilde dieren. De schapen dwalen rond
op de bergen en hoge heuvels, over het hele land raken ze verspreid en niemand kijkt naar ze
om, niemand gaat ze zoeken. Precies dezelfde metafoor vinden wij ook in het visioen van
Micha, zoals het zowel in a ,yklm M’lachim alef [1 Koningen] 22:17 alsook in b ,ymyh yrbd
Div’rei haYamim bet [2 Kronieken] 18:16 beschreven staat: “Ik zag geheel Israël op de bergen
verstrooid als schapen, die geen herder hebben!” en in hyrkz Zechar’ya [Zacharia] 10:2-3 zegt
de Eeuwige: “De mensen dolen rond als schapen, ontredderd, want een herder is er niet.
Woedend ben Ik op de herders, en de bokken zal ik weten te vinden. De Heer van de hemelse
machten zal zich ontfermen over het volk van Juda, Zijn kudde!” (NBV). Niet alleen in TeNaCH,
[O.T.] maar ook in B’rit haChadasha [N.T.] komen wij dezelfde beeldspraak tegen: “Toen Hij de
scharen zag, werd Hij met ontferming over hen bewogen, daar zij voortgejaagd en afgemat
waren, als schapen die geen herder hebben!” Surinaams: “Di Yeshua si den bigi grupu sma na
ala sei, A firi wan dipi sari gi den, bika den ben bruya èn den no ben abi wan sma fu luku den,
neleki skapu di no abi sma fu tyari den go na wei!” Hindoestaans: “Jhund ke dekhke oke bahut
dáya lagat raha. Usab jaise ek jhund bhera bina ek caráwe wála se bahut thakal-thukal dekhát
raha!” Javaans: “Saben-saben nèk Gusti Yeshua weruh wong pirang-pirang kuwi, Dèkné sedi
atiné, jalaran melas banget. Awit wong-wong kuwi kétoké kesel lan ora kopèn, kaya wedus sing
ora nduwé pangon!” (vhyttm Matityahu [Matthéüs] 9:36) - “En toen Hij uit het schip ging, zag
Hij een grote schare en werd met ontferming over hen bewogen, omdat zij waren als schapen,
die geen herder hebben, en Hij begon hun vele dingen te leren.” Surinaams: “Di Yeshua
kmopo ini a boto, A si wan bun bigi grupu sma. Ne A kisi wan dipi sari gi den. Bika den ben de
leki skapu di no abi sma fu tyari den go na wei. Dan A bigin leri den furu sani.” Hindoestaans:
“Tab Yeshua jab huwa pahucal tab jhund dekhke oke hát lagal. Ulog to ek jhund bhera ghat
dekhát raha aur ulogke caráwe wála na raha. Tab u suru karis usabke dher bát sikháwe ke.”
Javaans: “Kadung Gusti Yeshua medun sangka prauné, Dèkné weruh wong okèh wis nang
kono. Dèkné terus melas banget, awit wong-wong kuwi kaya wedus sing ora ènèng sing
ngengon. Mulané Gusti Yeshua terus mulangi wong-wong bab werna-werna prekara. (Marcus
6:34). De Eeuwige kan dit niet langer aanzien! Daarom zegt Hij verontwaardigd: “Wee de
herder die niet deugt, die de schapen in de steek laat!” (hyrkz Zechar’ya [Zacharia] 11:17). “Ik
zal de herders straffen en Mijn schapen van hen terugeisen!” - De Bijbel is tijdloos en natuurlijk
is dit ook een duidelijke waarschuwing voor de herders van nu! Ook nu zijn er nog steeds van
die herders die alleen maar op de tienden azen, maar hun pastorale taken nauwelijks nakomen.
Dus wat dat betreft is er niets nieuws onder de zon. Ook zijn er van die herders die hun
schaapjes wijsmaken dat G’ds wetten en geboden niet meer nageleefd hoeven te worden
omdat wij volgens hen vrij zijn van de wet. Over deze herders heeft Yeshua het volgende
gezegd: “Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de
wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Wie dus ook maar een van de kleinste van deze
geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd
in het koninkrijk van de hemel!” Surinaams: “Bika fu tru Mi e taigi un taki: Solanga heimel
nanga grontapu sa de, no wan pikin pisi fu san skrifi ini a wèt sa puru. Ala san skrifi sa psa. Dat’
meki a sma di e poti a moro pikin pisi srefi fu den wèt na wan sei, dan a e leri trawan fu du a
srefi sani, a sma dati sa kisi a moro lagi presi na mindri den sma di Gado e tiri. Ma a sma di e
du san den wèt e taki, èn a e leri trawan fu du a srefi sani, sa kisi wan hei presi na mindri den
sma di Gado e tiri!” Hindoestaans: “Ham tulogse sac bolila ki jab lek i dharti aur swarag rahiga
Parmeswar ke kánun ke ek acchar na badaliga. Aur dunia aur swarag ke samáp howe se pahile
Parmeswar ke sab bát pura hoiga. Je okar kánun ke ek chota tukkara turi aur manai logan ke
aise sikhái, u swarag ke ráj me bahut chota mánal jáiga. Baki je i kánun ke bát mániga aur
dusare ke bhi sikháiga, u swarag ke ráj me barka boláwal jáiga!” Javaans: “Mulané, pada
ngertia, suwéné langit lan bumi ijik ènèng, ora bakal ènèng aksara sangka wèté nabi Moshe
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[Moses] dityorèk, siji waé ora, nganti tekan rampungé. Mulané, sapa sing nerak salah-sakwijiné
wèt mau, senajan sing tyilik déwé lan mulangi wong liya nglakoni sing kaya ngono, wong iku
bakal éntuk panggonan sing endèk déwé ing Kratoné Swarga. Nanging sapa sing nglakoni wèté
nabi Moshe [Moses] sak kabèhé lan mulangi liyané nglakoni kuwi kabèh, wong iku sing bakal
éntuk panggonan sing duwur ing Kratoné Swarga!” (vhyttm Matityahu [Matthéüs] 5:18-19). Er
zijn zelfs herders die aan hun schapen vertellen dat Yeshua een goed mens was, een Tzadiq
[rechtvaardige], maar meer ook niet. Andere herders, die voorheen wel in Yeshua geloofden,
hebben Hem nu afgezworen en zijn de kant van de Joodse orthodoxie opgegaan. Velen van
hun schapen hebben zij op deze doodlopende weg meegesleurd. Ook voor hen geldt: “Wee die
herders!” Ook zij zullen hun straf niet ontlopen. De Eeuwige eist Zijn schapen van hen terug en
heeft gezegd dat Hijzelf voortaan Zijn kudde zal weiden. Hij is de Goede Herder! Laten we
daarom in Ezechiël 34 verdergaan met de verzen 11 tot en met 16:
De Eeuwige zelf is de Goede Herder
“Want zo zegt Adonai haShem: Zie, Ik zal zélf naar Mijn schapen vragen en naar hen omzien;
zoals een herder naar zijn kudde omziet, wanneer hij te midden van zijn verspreide schapen is,
zo zal Ik naar Mijn schapen omzien en ze redden uit alle plaatsen waar zij verstrooid zijn
geraakt op de dag van wolken en duisternis. Ik zal ze midden uit de volken doen uittrekken, uit
de landen bijeenvergaderen en ze naar hun eigen land brengen; Ik zal ze weiden op de bergen
van Israël, bij de beekbeddingen en in alle bewoonde streken van het land. In een goede weide
zal Ik ze weiden, en op de hoge bergen van Israël zal hun weideplaats zijn. Daar zullen zij zich
legeren op een goede weideplaats en zullen zij in een vette weide grazen, op de bergen van
Israël. Ik zelf zal Mijn schapen weiden, Ik zelf zal ze doen neerliggen, luidt het woord van
Adonai haShem; de verlorene zal Ik zoeken en de afgedwaalde terughalen; de gewonde zal Ik
verbinden en de zieke versterken, maar de vette en krachtige zal Ik verdelgen. Ik zal ze weiden
zoals het behoort.” (laqzxy Yechez’qel [Ezechiël] 34:11-16). Ook de profeet Jesaja schrijft:
“Zie, Adonai haShem zal komen met kracht en Zijn arm zal heerschappij oefenen; zie, Zijn loon
is bij Hem en Zijn vergelding gaat voor Hem uit. Hij zal als een herder Zijn kudde weiden, in Zijn
arm de lammeren vergaderen en ze in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtkens
leiden.” (vhyi>y Yeshayahu [Jesaja] 40:10-11). De Eeuwige zal de slechte herders ontslaan
en Hijzelf zal over Zijn schapen waken en voor ze zorgen. Zoals een goede herder bezorgd is
voor zijn verdwaalde schapen als de kudde uiteengevallen is, zo zal de Eeuwige naar Zijn
schapen op zoek gaan en ze veilig terugbrengen van alle plaatsen waar ze verstrooid zijn
geraakt en Hij zal ze laten grazen op een goede weide, ook hoog in de bergen van Israël zullen
ze gras vinden. Daar laat Hij ze nederliggen op prachtige bergweiden met gras in overvloed. De
verloren schapen zal Hij weer opzoeken, de afgedwaalde haalt Hij terug; gewonde schapen
verbind Hij, zieke maakt Hij weer gezond. De Eeuwige zal een Herder zijn die Zijn schapen zal
weiden zoals het hoort. Daarom schreef David vol vertrouwen: “De Eeuwige is mijn Herder, mij
ontbreekt niets; Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren; Hij
verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om Zijns naams wil. Zelfs al ga ik door een dal
van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die
vertroosten mij. Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen; Gij zalft mijn
hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen
van mijn leven; ik zal in het huis van Adonai verblijven tot in lengte van dagen.” Surinaams:
“Masra na mi Skapuman! Noti no sa mankeri mi. En de meki mi didon na den grun sabana; èn A
tyari mi safri go na den tiri watra. En de trowstu mi sili, A de tyari poti mi na tapu a pasi fu
gerechtigheid, fu En nen ede. Awansi mi sa musu waka na a lagi èn dungru dede presi, tok’ mi
no frede no wan ogri; bikasi Yu de nanga mi; Yu tiki nanga Yu staf de trowstu mi. Yu de deki
tafra gi mi na fesi fu den feyanti fu mi; Yu de salfu mi ede nanga oli; mi beker furu te a pasa
abra. Tru, Yu sa du mi bun, èn Yu sa sari mi ala mi libiten, èn mi sa tan libi na ini a oso fu Masra
te fu alaten!” (,ylht Tehilim [Psalmen] 23:1-6). Wat een bemoediging, wat een heerlijke
geruststelling om te mogen weten dat we ons niet bezorgd hoeven te maken en nergens bang
voor hoeven te zijn, want we hebben een Goede Herder die voor ons zorgt en over ons waakt!
Een absolute voorwaarde is natuurlijk wel dat het schaap er zelf voor kiest om zich onder de
hoede van de Herder te stellen, zich bij de kudde te voegen en zich te houden aan de regels
van de Herder, gelijk geschreven staat: “Want gij waart dwalende als schapen, maar thans hebt
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gij u bekeerd tot de Herder en Hoeder van uw zielen!” Surinaams: “Bika un ben e waka leki
skapu sondro fu sabi pe un e go. Ma now un drai kon baka na a Skapuman di e sorgu tak’ a e
go bun nanga un sili!” Hindoestaans: “Tulog bhera ghat barhia rasta par se bhatkat gaile. Baki
ab tulog lautke aile hai bhera caráwe Wála Yeshua lage, aur u tulogke sewa aur rakhwála kare
hai!” Javaans: “Awit para sedulur, mbiyèn kowé kesasar-sasar kaya wedus mblarah, nanging
saiki kowé wis pada mulih ngetutké Gusti Yeshua haMashiach, sing ngengon lan ngrumati
nyawamu!” (1 Petrus 2:25). De Goede Herder is blij met elk verdwaald schaap dat Hij op Zijn
schouders weer terug mag brengen naar de kooi zoals Yeshua vertelt in de bekende Midrash
van het verloren schaap: “Wie van u, die honderd schapen heeft en er één van verliest, laat niet
de negenennegentig in de wildernis achter en gaat het verlorene zoeken, totdat hij het vindt? En
als hij het vindt, tilt hij het met blijdschap op zijn schouders, en thuisgekomen, roept hij zijn
vrienden en buren bijeen en zegt tot hen: Verblijdt u met mij, want ik heb mijn schaap
gevonden, dat verloren was. Ik zeg u, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één
zondaar, die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die geen bekering
nodig hebben!” Surinaams: “Efu yu abi wan hondro skapu, èn wan fu den lasi, san yu o du? A
no libi yu o libi den neigitenti-na-neigi trawan ini a dreisabana, fu go suku a wan di lasi te leki yu
feni en? Dan te yu feni en, yu o opo en nanga prisiri, poti na tapu yu skowru. Te yu doro na oso,
yu o kari ala den mati nanga den birtisma fu yu kon na wan, dan yu o taigi den taki: Un prisiri
nanga mi, bika mi feni a skapu fu mi di ben lasi. We,Mi e taigi un taki: Na so moro prisiri de na
heimel fu a wan sondusma di drai en libi, dan fu den neigitenti-na-neigi bun sma di no abi fu drai
den libi!” Hindoestaans: “Soc ki tulog me se koi ke sau bhera rahi aur oman se ekgo herái jái.
Tab u ninnánabe maidán me chorke jáiga ekwa ke khoje jab talak oke na páiga. Jab oke pái jái,
tab khusi se utháike kandha par lád lei. Aur jab ghare pahuci, tab ápan sanghatian aur parosin
logan ke boláike boli: Áw, hamlog sanghe khusiáli manái ja. Ham to ápan bhera ke phin se pái
gaili! Ham tulogse bolila ki jab ek pápi ápan páp pasta hai, tab swarag me ninnánabe bhala
manai se auro jáda khusiáli rahiga!” Javaans: “Semunggoné nang tengahmu ènèng wong sing
nduwé wedus gèmbèl satus, sing siji ilang. Apa wongé ora terus ninggal wedusé sing sangang
puluh sanga nang pangonan lan lunga nggolèki wedus siji sing ilang, nganti ketemuné? Nèk wis
ketemu, wong mau bungahé ora ènèng entèké. Wedusé mesti terus dipanggul, digawa mulih.
Tekan omah kantya lan tanggané bakal diundangi lan ngomong: Hayuk pada bungah karo aku,
awit wedusku sing ilang saiki wis ketemu. Ngandela, kaya ngono uga kahanané nang swarga.
Para mulékat bakal pada bungah banget, awit ènèng wong dosa siji sing ninggal dosané lan
nglakoni urip anyar, ketimbang karo wong sangang puluh sanga sing ora usah!” (Lucas 15:4-7).
Laat daarom een ieder, die van de ware kudde afgedwaald is, moed vatten, want de Goede
Herder zoekt u. Hij is immers gekomen om dat wat verloren was, te redden. Het beeld van de
Goede Herder en Zijn schapen symboliseert de verhouding tussen de Eeuwige en Zijn volk, de
kinderen van Israël alsmede degenen die zich bij hen hebben aangesloten. De Midrash Shir
haShirim Raba 2:16 verklaart: “De Eeuwige is mijn Herder, want er staat geschreven: Herder
van Israël, luister naar ons, de nakomelingen van Yosef, U leidt ons als een herder zijn kudde –
Yu Skapuman fu Israel, poti yesi, Yu, disi de tiri èn tyari Yosef leki skapu! (,ylht Tehilim
[Psalmen] 80:2) en ik ben Zijn schaap, zoals er geschreven staat: Jullie zijn Mijn schapen en Ik
ben jullie Herder; jullie zijn de mensen voor wie Ik zal zorgen en ik ben jullie G’d! (laqzxy
Yechez’qel [Ezechiël] 34:31)”. Dezelfde Midrash Raba beschrijft de verhouding tussen haShem
en de B’nei Yisra’el ook als die van een vader tot zijn zoon, een broer tot zijn zus, een
bruidegom tot zijn bruid, een echtgenoot tot zijn echtgenote en een landheer tot zijn wijngaard.
Elk van deze metaforen drukt een ander facet uit van deze verhouding, namelijk de innige band
tussen de Eeuwige en Zijn volk Israël, de wederzijdse liefde en genegenheid, zorgzaamheid en
bescherming van Zijn kant naar ons toe, en afhankelijkheid, toewijding en gehoorzaamheid van
ons naar Hem toe. Al deze elementen vinden wij in de genoemde verhoudingen, maar wat
maakt de verhouding tussen een herder en Zijn schapen zo anders? Waarin verschilt het
schaap van een kind of een bruid? Welk aspect van onze relatie met de Eeuwige is zo uniek dat
het alleen kan worden vergeleken met die tussen een schaap en zijn herder? De meest
opvallende karaktertrek van het schaap is zijn meegaande, volgzame aard, zijn gedweeheid,
geduld, buigzaamheid, onderwerping en onvoorwaardelijke gehoorzaamheid. Vooral wat dat
laatste betreft loopt een vergelijking met een bruid of echtgenote nogal mank. Voor een
Oosterse bruid mag dit tot op zekere hoogte wel opgaan, maar voor een westerse vrouw is dit
een ander verhaal. Bij een zoon gaat de vergelijking iets meer op, want van een zoon mag men

085. De Goede Herder - HaRo’e haTov - b vuh h ivrh - pagina 5

wel verwachten dat hij gehoorzaam is aan zijn vader, maar hij doet dat meer uit respect en
omdat hij het gezag van zijn vader erkent. Een schaap daarentegen gehoorzaamt niet om een
of andere reden, maar het is gewoon gehoorzaam van nature. Ziet u het verschil? Het is juist dit
element in onze relatie tot de Eeuwige die volgens de Midrash Raba het schaap symboliseert:
een onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan haShem, die niet voortvloeit uit angst of ontzag en
ook niet uit onze afhankelijkheid van en liefde voor Hem, maar simpelweg uit de erkenning dat
ik Zijn schaap ben. Dat is een kwetsbaar dier. Kan niet veel hebben. Een schaap is een
toonbeeld van zwakte en hulpeloosheid. Zonder herder is het nergens, zelfs een ram is een
makkelijke prooi voor wilde dieren en is daarom geheel afhankelijk van zijn herder. Voor het
schaap is het van levensbelang om de juiste herder te hebben of beter gezegd: de Goede
Herder! In Ezechiël 34 komt het contrast tussen de slechte herders, die alleen maar op hun
eigen voordeel bedacht zijn, en de Goede Herder die het welzijn van Zijn schapen als grootste
prioriteit ziet, heel duidelijk naar voren. Hij is een echte goede herder, die een en al
zorgzaamheid is voor de kudde, die de schapen laat grazen en ervoor waakt dat ze niet te
grazen genomen worden door de wilde dieren. In plaats daarvan zet hij juist zijn eigen leven in
voor de schapen. De wilde dieren worden met een stok of een slinger weggejaagd en ‘s avonds
worden de schapen door hem allemaal weer veilig ter kooi gebracht. Zo'n schaapskooi was in
bijbelse tijden niet veel meer dan een grot of een kringvormige muur, met een gat als deur, en
vaak fungeerde de herder zelf als deur. Omdat er geen echte deuren waren, zat of sliep de
herder vaak in de opening, gereed om zijn schapen tegen gevaar van buitenaf te beschermen.
Als iemand de schapen wilde stelen moest hij langs de herder, een andere weg was er niet
tenzij men goed kon klimmen, en zo beschermde de herder zijn kudde met zijn eigen lijf. Dit is
precies datgene wat Yeshua bedoelde toen Hij zei: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie niet door
de deur de schaapskooi binnenkomt, maar op een andere plaats inklimt, die is een dief en een
rover; maar wie door de deur binnenkomt, is de herder der schapen. Voor hem doet de
deurwachter open en de schapen horen naar zijn stem en hij roept zijn eigen schapen bij name
en voert ze naar buiten. Wanneer hij zijn eigen schapen alle naar buiten gebracht heeft, gaat hij
voor ze uit en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen; maar een vreemde zullen zij
voorzeker niet volgen, doch zij zullen van hem weglopen, omdat zij de stem der vreemden niet
kennen. In dit beeld sprak Yeshua tot hen, maar zij begrepen niet, wat het was, dat Hij tot hen
sprak. Yeshua zeide dan nogmaals: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de deur der schapen.
Allen, die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben naar hen niet
gehoord. Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal
ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te
verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed. Ik ben de Goede Herder. De
Goede Herder zet Zijn leven in voor zijn schapen; maar wie huurling is en geen herder, wie de
schapen niet toebehoren, ziet de wolf aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht - en de
wolf rooft ze en jaagt ze uiteen - want hij is een huurling en de schapen gaan hem niet ter harte.
Ik ben de Goede Herder en Ik ken de Mijne en de Mijne kennen Mij, gelijk Mij de Vader kent en
Ik de Vader ken, en Ik zet Mijn leven in voor de schapen. Nog andere schapen heb Ik, die niet
van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden
één kudde, één Herder.” Surinaams: “Fu tru Mi e taigi un taki: A sma di no psa na a doro fu kon
ini a skapupen, ma di kren wan tra presi kon inisei, na wan fufuruman nanga wan abani. A sma
di e psa na a doro fu kon inisei, na a skapuman. A waktiman e opo a doro gi en, èn den skapu e
arki en sten. A e kari den skapu fu en na den nen, èn a e tyari den go na dorosei. Baka te a
tyari ala den skapu fu en go na dorosei, a e waka na den fesi, dan den skapu e waka kon na en
baka, bika den sabi en sten. Ma den no bo waka baka wan sma di den no sabi. Den bo lon gwe
fu di den no sabi en sten. Yeshua ferteri den a agersitori disi, ma den no ben ferstan san A ben
wani taki. Dat’ meki A taigi den baka taki: Fu tru Mi e taigi unu: Mi na a doro fu den skapu. Ala
sma di ben kon na Mi fesi na fufuruman nanga abani, ma den skapu no arki den. Mi na a doro.
Efu wan sma psa na Mi kon inisei, Mi sa ferlusu en. A sa go kon èn a sa feni nyanyan. A
fufuruman e kon soso fu fufuru, fu kiri, èn fu pori sani. Mi kon fu gi sma libi, èn fu sorgu tak’ den
abi en bogobogo. Mi na a Bun Skapuman. A bun skapuman de klari fu dede gi den skapu fu en.
Ma wan wrokoman di den yuru fu luku den skapu, no de leki a skapuman di abi den skapu. Te a
si tak’ wan tigri e kon, a e libi den skapu dan a lon gwe. So a tigri kan grabu wan skapu, dan a
panya den trawan. A wrokoman e lon gwe bika na yuru den ben yuru en, èn a no abi firi gi den
skapu. Mi na a Bun Skapuman. Mi sabi den skapu fu Mi èn den skapu sabi Mi, soleki fa a P’pa
sabi Mi èn Mi sabi a P’pa. Èn Mi de klari fu dede gi den skapu. Mi abi tra skapu tu san no de fu
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a skapupen disi. Mi mus tyari den kon tu. Den o arki Mi sten, dan den tu grupu skapu o tron
wán, èn den o abi wán skapuman!” Hindoestaans: “Thik se sun. Jab koi ek bhera ke pen me
dwár alang se na ja hai baki caharke bhittar ja hai, tab u ekgo cor ki to dáku hai. Baki je dwár
lage se bhittar ja hai, ohi bhera caráwe wála hai. Aur rakhwála kamári okar khátin khole hai.
Tab bhera logan okar áwáj pahicáne hai aur u ápan ek ek bhera ke nám boláike bahare leja hai.
Tab u áge áge cale hai, aur sab okar áwáj sunke okar piche áwe hai. Baki usab ek anján ádmi
ke piche kabhi na cali. Ulog okar áwáj na cinhe hai, ohi se usab bhág jái. Aisahi Yeshua manai
log se i matlab ke káháni batáis, baki usab na samjhis. Ohi se u phor-phorke samjháwe lagal. U
bolis: Hamár bát biswás kar, Ham sac bolila. Ham bhera ke pen ke dwár ghat báti. Jaun log
Hamse áge áil parcár kare, usab jaise cor aur dáku raha. Baki Hamár bhera ulogke bát na
sunis. Ham bhera ke pen ke dwár ghat báti. Je Hamár dwára bhittar jái, u bac jái. U bhittar aur
bahare jái sakiga care khátin. Cor kháli áwe hai cori kare, ján máre aur nás kare khátin. Baki
Ham aili hai ápan wálan ke sukhi jiwan se jáda dewe khátin. Ham accha caráwe Wála báti!
Aisan caráwe wála ápan ján dei dewe hai ápan bhera log ke bacáwe khátin. Baki ek kamkarta
dusar rakam ke hai. Jab u ser áwat dekhi tab u bhera ke chorke bhág jái. Usab to okar na hai.
Tab ser áike ekgo ke márke aur ekwan ke bhagái dei. Kamkarta kháli paisa khátin kám kare hai
aur oke bhera ke hát na lage hai. Ham accha caráwe Wála báti! Jaise Ham ápan Báp ke jánila
aur u Hamke jáne hai, aisane ham aur Hamár wálan apane apane ke jáne hai aur ham ulog
khátin ápan ján debe. Hamke dusar bhera bhi hai aur usab dusar pen me rahe hai. Hamke cáhi
ohulogke caráwe ke. Ulog Hamár áwáj pahicánke Hamár bát suniga. Tab sab ek jhund hoiga,
aur Ham ulogke ekahi caráwe Wála rahabe!” Javaans: “Iki dirungokké sing apik. Nèk ènèng
wong mlebu kandang wedus, nanging ora liwat lawangé, wong kuwi mesti maling apa tukang
ngrampok. Pangoné mlebu kandang liwat lawangé lan sing jaga kandang mesti bakal
mbukakké lawangé. Wedusé kabèh nitèni swarané pangoné. Wongé nyeluki jenengé wedusé
siji-siji terus digiring metu arep diengon. Nèk wedusé kabèh wis dietokké, pangoné terus mlaku
nang ngarep déwé. Wedusé terus ngetutké dèkné, awit kabèh nitèni swarané. Wedus-wedus iki
ora bakal ngetutké wong liyané. Nèk ènèng wong liyané teka, wedusé malah pada mblayu
lunga, awit ngerti nèk kuwi dudu pangoné. Gusti Yeshua nganggokké gambar iki, nanging
wong-wong ora dunung. Mulané Dèkné terus ndunung-ndunungké ngéné: Omongku iki
dirungokké sing apik tenan! Ya Aku iki lawangé kandang wedus. Kabèh sing tekané
sakdurungé Aku, kuwi maling lan tukang ngrampok. Mulané wedus-wedus ora ngrungokké
swarané. Aku iki lawangé. Wong sing mlebu liwat Aku bakal slamet. Wong kuwi mlebu-metu
bakal nemu pangan. Kowé pada ngerti, maling kuwi tekané namung arep nyolong, matèni lan
ngrusak. Nanging Aku teka ngekèki urip kalubèran. Aku iki pangon sing sejati. Pangon sing
sejati saguh mati nglabuhi wedus-wedusé. Wong sing namung kerja angon kuwi dudu pangoné
lan dudu sing nduwé wedusé. Wong kaya ngono kuwi malah mblayu lunga nèk ènèng kéwan
galak teka arep mangan wedusé. Wedus-wedusé mesti ditinggal, awit dèkné namung kerja.
Wedus-wedusé ditubruk karo kéwané galak terus pada buyar. Aku iki pangon sing sejati. Kaya
enggoné Gusti Elohim Bapakku mangertèni Aku lan Aku mangertèni Dèkné, kaya ngono uga
Aku ngerti wedusku siji-sijiné lan wedusku siji-sijiné ya ngerti Aku. Aku ora éman uripku kanggo
nglabuhi wedus-wedusku. Aku uga nduwé wedus-wedus liyané sing ora nang kandang kéné.
Wedus-wedus kuwi uga kudu tak engon lan bakal pada ngrungokké swaraku. Bakal tak giring
dadi siji karo wedus-wedus sing wis nang kéné. Dadiné wedus-wedusku kabèh bakal tunggal
kandang lan tunggal pangon!” (]nxvy Yochanan [Johannes] 10:1-16). Deze tekst vertelt ons hoe
dieven en wolven komen om de schapen te stelen of te vernietigen. Maar de Goede Herder is
er om hen te beschermen, van hen te houden en om hen van de vernietiging te redden. Over
de identiteit van Zijn schapen laat Yeshua geen enkele twijfel bestaan, want door Zichzelf de
Goede Herder te noemen refereerde Hij rechtstreeks aan Ezechiël 34, waaruit ondubbelzinnig
blijkt dat Zijn schapen de verstrooide kinderen van Israël zijn, en de andere schapen, die niet
van deze stal zijn (Israël), dat zijn de gelovigen uit de volken. Voor alle duidelijkheid wil ik hier
even benadrukken, dat deze andere schapen niet in de plaats zijn gekomen van Zijn eigen
kudde, m.a.w. de christelijke kerk is niet in de plaats gekomen van Israël als zijnde G’ds volk!
Laat er daarover geen misverstand zijn! Yeshua heeft slechts gezegd dat Hij ook hen zal leiden
en ook zij zullen naar Zijn stem horen en het zal één kudde worden met één Herder, en dat is
slechts mogelijk als de vreemde schapen zich bij de bestaande kudde voegen en niet
andersom! En wat vertelde Yeshua de schare? Hij zei: “De schapen luisteren naar de stem van
de Herder, Hij roept de schapen die van Hem zijn bij hun naam en leidt ze naar buiten. En als
Hij ze allemaal naar buiten heeft gebracht, loopt Hij voor ze uit en zij volgen hem, want zij
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kennen Zijn stem. Ik ben de Goede Herder. Ik ken Mijn schapen en Mijn schapen kennen Mij! A skapuman e opo a doro gi en, èn den skapu e arki en sten. A e kari den skapu fu en na den
nen, èn a e tyari den go na dorosei. Baka te a tyari ala den skapu fu en go na dorosei, a e waka
na den fesi, dan den skapu e waka kon na en baka, bika den sabi en sten. Mi na a bun
skapuman. Mi sabi den skapu fu Mi èn den skapu sabi Mi!” (]nxvy Yochanan [Johannes] 10:3-4
en 14, GNB). Hoe groot de kudde ook is, de Herder kent elk schaap. Hij heeft ieder schaap een
naam gegeven en roept ze bij hun naam. Zo zorgt ook Yeshua, onze hemelse Herder, voor Zijn
kudde, die thans over de gehele wereld verspreid is. Hij kent ons allen bij naam. Hij kent het
huis, waarin wij wonen en de naam van al de bewoners. Hij zorgt voor een ieder, want Hij kent
ons allen persoonlijk. Hij weet precies wie wij zijn. Hij weet wat wij nodig hebben of wat wij
mankeren. Hij kent al onze zorgen en onze problemen. Hij kent ons door en door en Hij wil ons
helpen en ons terzijde staan in tijden van nood, ons genezen als wij ziek zijn en ons troosten als
wij verdrietig zijn. De schapen die Hem op deze wijze hebben leren kennen zullen Hem volgen
waar Hij ook gaat, want zij vertrouwen Hem. Deze schapen herkennen Zijn lieflijke stem. Maar
helaas zijn er ook nog andere schapen, die Zijn stem niet herkennen en Hem niet volgen. We
gaan daarom verder met de verzen 17 tot en met 22 van Ezechiël hoofdstuk 34, alwaar we
zullen zien dat helaas niet alle schapen aan het verwachtingspatroon van de Goede Herder
voldoen:
De schapen en de bokken
“En gij, mijn schapen, zo zegt Adonai haShem, zie, Ik zal rechtspreken tussen het ene schaap
en het andere, tussen de rammen en de bokken. Is het u niet genoeg, dat gij de beste weide
afweidt en de rest van de weiden met uw hoeven vertreedt; dat gij het helderste water drinkt en
wat overblijft met uw hoeven vertroebelt? Moeten Mijn schapen dan afweiden wat uw hoeven
hebben vertreden en drinken wat uw hoeven hebben vertroebeld? Daarom, zo zegt Adonai
haShem tegen hen: Zie, Ik ga zélf rechtspreken tussen de vette en de magere schapen; omdat
gij al wat zwak is, met flank en schouder wegdringt en met de horens stoot totdat gij ze naar
buiten gedreven hebt, zal Ik Mijn schapen verlossen, opdat zij niet langer tot een prooi zijn; Ik
zal rechtspreken tussen het ene schaap en het andere.” (laqzxy Yechez’qel [Ezechiël] 34:1722). De profeet Ezechiël klaagt in dit hoofdstuk dus niet alleen over het wangedrag van de
herders, maar ook over dat van de schapen. Sommigen van hen grazen de beste weiden af en
vertrappen met hun hoeven ook nog het gras in de overige weiden. Ze drinken het helderste
water en bevuilen daarna met hun poten het water dat overblijft. De andere schapen moeten
dan eten wat hun hoeven vertrapt hebben en drinken wat hun poten bevuild hebben. Zij houden
geen rekening met een ander en denken alleen aan zichzelf. De sterke schapen verdringen de
zwakkere met flank en schouder en stoten ze met hun horens tot ze ze buiten de kudde
gewerkt hebben en daarom zal de Eeuwige Zijn schapen te hulp komen. Hij zal rechtspreken
tussen het ene schaap en het andere, tussen de rammen en de bokken. Deze rechtspraak zal
gehouden worden bij de wederkomst van Yeshua, gelijk geschreven staat: “Wanneer dan Ben
haAdam [de Zoon des mensen] komt in Zijn heerlijkheid en al de engelen met Hem, dan zal Hij
plaats nemen op de troon Zijner heerlijkheid. En al de volken zullen voor Hem verzameld
worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de
bokken, en Hij zal de schapen zetten aan Zijn rechterhand en de bokken aan Zijn linkerhand.
Dan zal de Koning tot hen, die aan Zijn rechterhand zijn, zeggen: Komt, gij gezegenden Mijns
Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af. Want Ik heb
honger geleden en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij te drinken
gegeven, Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij gehuisvest, naakt en gij hebt Mij
gekleed, ziek en gij hebt Mij bezocht; Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot Mij
gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Adoni, wanneer hebben
wij U hongerig gezien en hebben wij U gevoed, of dorstig en hebben wij U te drinken gegeven?
Wanneer hebben wij U als vreemdeling gezien en hebben U gehuisvest, of naakt, en hebben U
gekleed? Wanneer hebben wij U ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot U gekomen? En de
Koning zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze
Mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan. Dan zal Hij ook tot hen, die aan Zijn
linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de
duivel en zijn engelen bereid is. Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij niet te eten
gegeven, Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij niet te drinken gegeven; Ik ben een vreemdeling
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geweest en gij hebt Mij niet gehuisvest, naakt en gij hebt Mij niet gekleed, ziek en in de
gevangenis en gij hebt Mij niet bezocht. Dan zullen ook zij Hem antwoorden en zeggen: Adoni,
wanneer hebben wij U hongerig gezien, of dorstig, of als vreemdeling, of naakt of ziek, of in de
gevangenis, en hebben wij U niet gediend? Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar,
Ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze minsten niet gedaan hebt, hebt gij het ook aan Mij
niet gedaan. En dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar
het eeuwige leven!” Surinaams: “A Manpikin fu Libisma sa drai kon baka nanga glori makandra
nanga ala den engel fu En. Dan A o go sidon tapu En kownusturu san e sori tak’ A abi ala
makti. Ala sma fu grontapu o kon na En fesi. Dan A o prati den ini tu grupu leki fa wan
skapuman e prati den skapu fu den bokoboko. Den skapu A o poti na En let’anu sei, èn den
bokoboko A o poti na En kruktu-anu sei. Dan a Kownu sa taigi den sma na En let’anu sei taki:
Un kon, unu di Mi P’pa blesi. Kon teki den bun di Gado poti klari gi den sma di A e tiri, den bun
di A ben poti klari sensi di A meki grontapu. Bika di angri ben kiri Mi, un gi Mi nyanyan. Di watra
ben kiri Mi, un gi Mi fu dringi. Di Mi ben kon leki wan doroseisma, un gi Mi wan presi fu tan. Di
Mi no ben abi krosi, un gi Mi fu weri. Di Mi ben siki, un sorgu gi Mi. Di Mi ben de na straf’oso, un
kon luku Mi. Dan den sma di bun ini Gado ai, sa aksi En taki: Masra, oten wi si Yu nanga angri,
dan wi gi Yu nyanyan? Oten wi si tak’ watra ben kiri Yu, dan wi gi Yu fu dringi? Oten Yu kon leki
wan doroseisma, dan wi gi Yu wan presi fu tan? Oten wi si tak’ Yu no ben abi krosi, dan wi gi Yu
fu weri? Oten Yu ben siki noso Yu ben de na straf’oso, dan un go luku Yu? Dan a Kownu sa piki
den taki: Fu tru Mi e taigi un taki: Di un du en gi wan fu den sma fu Mi, awinsi a no ben de wan
prenspari sma, un du en gi Mi. Ma A sa taigi den sma na En kruktuanu sei taki: Un kmoto na Mi
fesi, bika a fluku fu Gado de na un tapu. Un go ini a faya san Gado meki klari gi didibri nanga
den takruyeye fu en! A faya di e bron fu têgo! Bika di angri ben kiri Mi, un no gi Mi nyanyan. Di
watra ben kiri Mi, un no gi Mi fu dringi. Di Mi ben kon leki wan doroseisma, un no gi Mi wan
presi fu tan. Di Mi no ben abi krosi, un no gi Mi fu weri. Di Mi ben siki, èn di Mi ben de na
straf’oso, un no kon luku Mi. Dan den sa piki En taki: Masra, oten wi si Yu nanga angri, noso
tak’ watra ben kiri Yu? Oten Yu kon leki wan doroseisma? Oten wi si tak’ Yu no ben abi krosi?
Oten Yu ben siki, noso Yu ben de na straf’oso? Oten wi si Yu ini sowan nowtu dan wi no du
noti? Dan A sa piki den taki: Fu tru Mi e taigi un taki: Efu un no du en gi wan sma fu Mi, un no
du en gi Mi tu, awinsi a sma dati no ben de wan prenspari sma. Dan Yeshua taki: Den sma disi
o go pe den o kisi strafu fu têgo. Ma den sma di bun ini Gado ai, o kisi a libi fu têgo!”
Hindoestaans: “Jab insán ke Beta ápan mahimma me ápan pari log ke sáth áiga, tab U ápan
rája ke gaddi par baithiga. Aur dunia ke játi okare áge ekattha karal jáiga. Tab jaise ek caráwe
wála bhera aur khasi alag alag kare hai, oisane insán ke Beta sab játi se kariga. U bhera log ke
ápan dahina bagal kariga aur khasi log ke ápan báwa bagal. Tab U dahina kait wálan se boliga:
Hamár Pita tulogke ásir-bát deis hai. Áw Hamár sáth okar ráj me bhág le. I to dunia ke suru se
tulogke khátin tajár karal gail hai. Jab Ham bhukháil rahili tab tulog Hamme kháik deile. Ham
piásal rahili aur tulog Hamme piaile. Ham ek pardesi rahili aur tulog Hamme thikána deile rahile.
Ek din Hamke kapra na raha, tab tulog Hamme kapra deile. Ham bemár rahili aur tulog Hamme
aile dekhe. Ham jahal me rahili aur tulog hamár pás aile. Tab accha wálan puchiga: Prabhu ji,
hamlog Toke kab bhukháil dekhli aur kháik deili, ki to piásal dekhli aur piaili? Hamlog kab Toke
ek pardesi ghat dekhli aur thikána deili, ki to be-kapra ke aur Toke kapra pahinaili? Hamlog
Toke kab bemár ki to jahal me dekhli aur Tore pás aili? Tab U boliga: Ham tulogse sac bolila ki
aise tulog Hamár cáhe jaun sab se chota bhái ke khát karle hai, tu Hamár khát karle hai. Aur
kharáb wálan se u boliga: Hamár lage se cal ja. Tulog sarápal gaile báte. Ja ági me jaun kabhi
na butiga aur saitán aur okar pari log ke khát tajár karal gail hai. Ham bhukháil rahili baki tulog
Hamme kháik na deile. Aur Ham piásal rahili baki tulog Hamme na piaile. Ham ek pardesi rahili
baki tulog Hamme thikána na deile. Ham be-kapra ke rahili baki tulog Hamme kapra na
pahinaile. Ham bemár aur jahal me rahili baki tulog Hamme na aile dekhe. Tab ohulog puchiga:
Prabhu ji, hamlog Toke kab bhukháil ki To piásal, ek pardesi ghat, be-kapra ke, bemár, ki To
jahal me dekhli aur Tor sewa na karli? Tab U ulogke jabáb deiga ki: Ham tulogse sac bolila ki
jab tulog Hamár sab se nica wála bhái-bahin ke sewa na karle, tab tulog Hamár khát bhi na
karle hai. Aur ilog sada ke liye saja páiga. Baki accha wálan hardam khátin Parmeswar ke sáth
jái rahe!” Javaans: “Mbésuk nèk Anaké Manungsa teka nganggo pangwasané lan diarak-arak
karo sakkèhé mulékaté, Dèkné bakal njagong nang damparé kaswargan. Para mulékaté bakal
nglumpukké kabèh bangsa nang ngarepé damparé. Dèkné bakal misah wong-wong mau dadi
loro, kaya enggoné tukang angon kaé misah wedusé gèmbèl sangka wedus bandot. Wedusé
gèmbèl disingkirké nang tengené lan wedusé bandot nang kiwané. Ratuné terus bakal
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ngomong marang wong-wong sing nang tengené: Bapakku wis mberkahi kowé. Pada mbrénéa.
Kowé bakal ngrasakké berkahé Kratoné Gusti Elohim sing wis dityawiské kanggo kowé wiwit
lairé jagat. Awit dongé Aku ngelih, Aku mbok kèki mangan. Aku ngelak, Aku mbok kèki ngombé.
Dongé Aku sangka panggonan adoh, Aku mbok kèki inepan. Dongé Aku ora nduwé salin, Aku
mbok kèki salin. Dongé Aku lara, Aku mbok rumati. Dongé Aku nang setrapan, Aku mbok tiliki.
Nang kono wong-wong sing resik atiné bakal pada ngomong: Gusti, kapan awaké déwé weruh
Kowé ngelih terus ngekèki mangan apa weruh Kowé ngelak terus ngekèki ngombé Kowé?
Awaké déwé ora tau weruh Kowé kaya wong sangka panggonan adoh apa ora nduwé salin.
Lah kapan awaké déwé ngekèki inepan apa ngekèki salin Kowé? Awaké déwé ora tau weruh
Kowé lara apa nang setrapan. Lah kapan awaké déwé niliki Kowé? Ratuné bakal semaur
marang wong-wong sing nang tengené: Pada élinga, apa waé sing mbok tindakké marang
salah-sakwijiné sedulurku iki, senajana marang sing tyilik déwé, kuwi pada waé karo nèk mbok
tindakké marang Aku. Ratuné uga bakal ngomong marang wong-wong sing nang sebelah
kiwané: Pada lunga sangka ngarepku! Gusti Elohim wis nampik kowé. Lungaa nang geni sing
langgeng, sing wis dityawiské kanggo Sétan lan para mulékaté. Awit dongé Aku ngelih, kowé
ora ngekèki mangan Aku. Aku ngelak, Aku ora mbok kèki ngombé. Aku sangka panggonan
adoh, Aku ora mbok kèki inepan. Aku ora nduwé salin, aku ora mbok kèki salin. Dongé Aku lara
lan dongé Aku nang setrapan, kowé ora niliki Aku. Wong-wong kuwi terus bakal takon: Gusti,
kapan awaké déwé weruh kowé ngelih apa ngelak? Lan kapan awaké déwé weruh Kowé kaya
wong sing sangka panggonan adoh? Lan kapan awaké déwé weruh Kowé lara apa nang
setrapan? Ora tau! Mulané awaké déwé ya ora nulungi! Ratuné bakal semaur: Rungokké sing
apik! Apa waé sing ora mbok tindakké marang salah-sakwijiné wong sing tyilik déwé iki, kuwi ya
ora mbok tindakké marang Aku. Wong-wong kuwi bakal nampa setrapan langgeng, nanging
wong sing resik atiné bakal nampa urip langgeng!” (vhyttm Matityahu [Matthéüs] 25:31-46).
Yeshua is de goede Herder die Zijn kudde weidt en onderscheiden zal tussen hen, die de Zijne
zijn en hen, die het niet zijn, zoals Lavan [Laban] zijn schapen afzonderde van die van Ya’aqov
[Jakob] en een weg van drie dagen (!!!) tussen ze stelde (Gen. 30:35-36). Yeshua is de goede
Herder en daarom zal Hij bij Zijn komst de volken scheiden zoals een herder ’s avonds de
schapen van de bokken scheidt, die de hele dag samen weiden, maar des nachts in
afzonderlijke hokken in de stal worden gebracht. Zo zal Hij de schapen tot Zijn rechterhand
zetten, want zij zijn lijdzaam, nuttig en zachtmoedig, maar de bokken tot Zijn linkerhand, want zij
zijn ruw en koppig! De rechterzijde is immers de plaats van de vrijgesprokenen, de zijde van
eerbetoon, zegen en voorspoed (Ez. 10:3, Mc. 16:5, Lc. 1:11, Joh. 21:6, Hebr. 8:1 en 12:2). Zij
die aan de rechterzijde staan, de schapen, ontvangen zegeningen en mogen als vrije burgers
het Koninkrijk der hemelen binnen gaan. Zij echter, die aan de linkerzijde staan, de bokken,
ontvangen de vervloekingen in plaats van de zegen en zij gaan naar het eeuwige vuur, want de
linkerzijde is de plaats van de veroordeelden, de kant van onheil en rampspoed. Dit principe
komen wij reeds in tlhq Qohelet [Prediker] 10:2 tegen: “De geest van de wijze richt zich naar
rechts, maar de geest van de dwaas naar links.” De aanklacht wordt hier gericht tegen hen, die
zich niet hebben ontfermd over de zwakken, en de Eeuwige noemt deze zwakken ‘Mijn
schapen’. Yeshua noemt deze zwakken in Mt.25:40 ‘Mijn minste broeders - den moro poti brada
fu Mi.’ Hij maakt hier de toegang tot Zijn Koninkrijk of de verwijzing naar de vuurpoel afhankelijk
van de houding die de volken hebben aangenomen tegen de geringste van Zijn broeders.
Daarbij wordt niets gezegd over het geloof, laat staan het christelijk geloof! Ook al noemt
Yeshua de schapen hier ‘gezegenden Mijns Vaders’, toch zijn zij beslist geen gelovigen! Het is
misschien wel moeilijk te bevatten, toch hebben wij op grond van G’ds Woord te aanvaarden,
dat de Eeuwige blijkbaar ook nog andere maatstaven dan het geloof in Zijn oordeel aanlegt, als
het gaat om het behoud van miljarden mensen die Yeshua nooit gekend hebben! Het is
duidelijk dat het oordeel hier berust op goede werken, ook al beroepen de rechtvaardigen zich
daar juist helemaal niet op en zijn ze zich er zelfs niet van bewust, deze ooit gedaan te hebben
ten opzichte van hun Rechter! Hoe moeten wij derhalve de motivering verstaan, die door
Yeshua gegeven wordt voor de vrijspraak van de rechtvaardigen en de veroordeling van de
onrechtvaardigen? Zowel de schapen alsook de bokken kijken daar namelijk vreemd van op.
Yeshua was toch in de hemel en zij op de aarde en bovendien kenden zij Hem niet eens. Hoe
konden zij Hem dan wel of niet hier persoonlijk gediend hebben? Om dit echt te kunnen
begrijpen moeten wij eerst een andere belangrijke vraag beantwoorden: wat wordt er precies
bedoeld met ‘deze Mijn minste broeders - den moro poti brada fu Mi’? Doorgaans wordt er
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gedacht, dat hier onze naasten, de armen en noodlijdenden in het algemeen bedoeld zouden
zijn. Daar schuilt wel een kern van waarheid in, want liefde tot onze naasten, onze broeders, die
het tweede grote gebod is, is immers de vervulling van de Tora [wet] en een voortreffelijke
toebereiding voor de wereld der eeuwige liefde! Op werken der barmhartigheid en weldadigheid
tegenover onze naaste zal in het laatste oordeel op de “Grote dag des HEREN”, waar ik straks
nog nader op in zal gaan, inderdaad meer nadruk worden gelegd dan men gewoonlijk denkt,
want een diepe bewogenheid voor de noodlijdende medemens in de ruimste betekenis is het
eigenlijke hart van de Messiaanse levenshouding en blijk van de liefdesrelatie met Yeshua, die,
ook zonder zich soms daarvan bewust te zijn, een natuurlijk uitvloeisel van de hartsgesteldheid
is. Maar hier in dit gedetailleerde verslag van het oordeel over de volken gaat het om iets heel
anders. Yeshua heeft het hier helemaal niet over onze naasten! Hij heeft het niet over onze
broeders, maar over Zijn broeders, want anders zou Hij gezegd hebben: “…voor zover gij het
aan één der minsten van uw broeders hebt gedaan…” - maar dat zei Hij niet! Hij heeft het hier
nadrukkelijk over Zijn broeders, maar wie zijn dat? Het antwoord ligt voor de hand: Het is dus
duidelijk, dat Yeshua met ‘Mijn broeders’ Zijn volk Israël bedoelt, de Joden, die daadwerkelijk
Zijn broeders in het vlees zijn. Maar deze woorden mogen niet worden uitgelegd los van hun
context, maar men moet rekening houden met de tijd waarin dit zal worden gezegd. Het is de
tijd van de wederkomst van de Mashiach, direct aan het einde van de grote verdrukking! Wij
moeten hierbij ook letten op de toevoeging “deze minsten”. In de Griekse grondtekst staat hier
het woord “geringsten” ( elachistōn). Wij kunnen echter ervan uitgaan dat Matityahu
[Matthéüs] zijn Evangelie oorspronkelijk in het Hebreeuws heeft geschreven. Als wij vhyttm
Matityahu [Matthéüs] 25:40 dus in het Hebreeuws gaan bekijken, dan zegt Yeshua hier niet
“deze geringsten”, maar ‘deze kleinsten van Mijn broeders’, namelijk: hlah ,ynuqh yxa
achai haQ’tanim haEle. Ook in vers 45 heeft Hij het over ‘deze kleinen’, dus: hlah ,ynuqh
haQ’tanim haEle. Deze kleine toevoeging aan de woorden “Mijn broeders”, die vaak over het
hoofd wordt gezien, is een belangrijke uitlegsleutel om tot een goed begrip te komen van het
oordeel over de volken! In vhyttm Matityahu [Matthéüs] 10:40-42, waar in het Hebreeuws
dezelfde woorden hlah ,ynuqh haQ’tanim haEle worden gebruikt, zegt Yeshua namelijk, wie
met “deze kleinen” precies bedoeld zijn: “Wie u ontvangt, ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt,
ontvangt Hem, die Mij gezonden heeft. Wie een profeet ontvangt als profeet, zal het loon van
een profeet ontvangen; en wie een rechtvaardige ontvangt als rechtvaardige, zal het loon van
een rechtvaardige ontvangen. En wie één van deze kleinen, omdat hij een discipel is, ook maar
een beker koud water te drinken geeft, voorwaar, Ik zeg u, zijn loon zal hem geenszins
ontgaan.” Surinaams: “Suma opo en doro gi unu, e opo en gi Mi. Èn suma opo en doro gi Mi, e
opo en gi a Wan di seni Mi kon. Suma opo en doro gi wan profeiti, fu di a de wan profeiti, sa kisi
a srefi pai di Gado o gi a profeiti fu En. Èn suma opo en doro gi wan sma di bun ini Gado ai, fu
di a de wan sma di bun ini Gado ai, sa kisi a srefi pai di Gado o gi a sma di bun ini En ai. Fu tru
Mi e taigi un taki: Efu yu gi wan sma wan kan kowru watra nomo, fu di a e teki leri fu Mi, dan
Gado no sa fergiti fu pai yu, awinsi a sma dati no de wan prenspari sma.” (nieuwe vertaling).
“Disuma teki unu na en oso, en de teki Mi, a sma de teki En, disi ben seni Mi kon. Disuma teki
wan profeiti na en oso, fu na ede di a de wan profeiti, en sa kisi wan profeiti paiman tu. Èn
disuma teki wan rektfardiki suma na en oso, fu na ede di a de wan rektfardiki suma, en sa kisi a
paiman tu fu wan rektfardiki suma. Èn disuma gi nomo wan mofo kowru watra na wan fu den
moro lagi suma dya, fu na ede di a de wan discipel fu Mi, fu tru, Mi taki gi un taki, a no sa lasi en
bun paiman fu dati, kweti kweti.” (oude vertaling). Hindoestaans: “Je tulogke Hamár cela ghat
ápan ghar me leiga, u Hamme bhittar leiga. Aur je Hamme bhittar leiga, u Pita Parmeswar ke
bhittar leiga. U to Hamme patháis hai. Je jáne hai ki koi Parmeswar ke sanesia hai aur ohi se
oke bhittar leiga, oke ek sanesia ke inám miliga. Aur je jáne hai ki koi Parmeswar ke bát sune
hai aur ohi se oke bhittar leiga, oke Parmeswar ke bát máne wála manai ke inám miliga. Ham
tulogse sac bolila ki je tulog me se sab se chota insán ke Hamár cela mánke ek gilás thandha
páni piáiga, Parmeswar oke jarur inám deiga.” Javaans: “Sapa sing nampani kowé, kuwi uga
nampani Aku. Lan sapa sing nampani Aku, kuwi ya nampani Bapakku nang swarga. Sapa sing
nampani wong kongkonané Gusti Elohim, jalaran wongé kongkonané Gusti Elohim, wong kuwi
bakal nampa upah sing bakal dikèkké marang wong kongkonané Gusti Elohim mau. Sapa sing
nampani wong betyik, jalaran wong betyik, wong kuwi ya bakal nampa upahé wong betyik kuwi.
Sapa sing ngekèki ngombé marang salah-sakwijiné muridku sing tyilik iki, jalaran muridku,
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senajan namung banyu anyes sak gelas, pretyayaa, wong kuwi bakal nampa upah.” Hier wordt
uitdrukkelijk gezegd, dat “de kleinen” de discipelen van Yeshua zijn! Als men de context van dit
vers betrekt bij de uitleg van Mt. 25:40 en 45, dan zullen de volken dus op de eerste plaats
worden geoordeeld naar hun houding tegenover de Joden, maar in het bijzonder ook naar hun
goede werken tegenover de Messiasbelijdende gelovigen, waartoe ook de gelovigen uit de
volken behoren! Hierbij moeten wij wel beseffen, dat deze tekst spreekt over de arme en
vervolgde kinderen van G’d in de tijd van de grote verdrukking, die voortdurend moeten
vluchten, schuilen en onderduiken. Daarom zal het ook werkelijk levensgevaarlijk zijn om deze
mensen, die Yeshua “deze kleinsten van Zijn broeders” noemt, te helpen omdat een dergelijke
hulp zal worden gezien als solidariteit en met de dood zal worden gestraft, evenals in de Shoa
[Holocaust] tijdens de Tweede Wereldoorlog! Velen, die onder gevaar voor hun eigen leven
destijds Joden hielpen onderduiken, ontvingen na de oorlog als dank het ereburgerschap van
Israël, ook al zijn zijzelf geen Joden. Zo zullen ook zij, die tijdens de grote verdrukking gelovigen
helpen onderduiken, als beloning het eeuwig leven en het burgerschap van het Koninkrijk der
hemelen ontvangen, ook al zijn zijzelf niet gelovig. Yeshua identificeert Zich met Zijn arme en
noodlijdende broeders omdat zij lijden om Zijns naams wil, want zij zijn door Hem gezonden.
Het is Yeshua zelf, die tot de wereld komt en tot de mensen spreekt door ‘Zijn broeders’, en
daarom wordt het oordeel uitgesproken op grond van de houding die de mensen via ‘Zijn
broeders’ tegenover Yeshua zelf zullen innemen. Belangrijk is dat de ‘schapen’, de
rechtvaardigen, zich niet beroepen op deze werken der barmhartigheid, als zij voor de Zoon des
mensen staan. Het is dus niet zo dat men met voorbedachten rade door goede werken de
behoudenis kan verdienen, maar deze ‘schapen’ zullen door hun hartsgesteldheid en
levenshouding waardig geacht worden, het eeuwige leven te ontvangen. Zo zal er een
scheiding plaatsvinden tussen de schapen en de bokken. Met de verzen 23 tot en met 31 sluit
Ezechiël zijn hoofdstuk 34 vervolgens af met een heerlijke belofte, heen wijzend naar het
Messiaanse Vrederijk:
G’d zal één Herder aanstellen: Zijn knecht David!
“Dan zal Ik één Herder over hen aanstellen, die hen weiden zal: Mijn knecht David. Die zal hen
weiden, die zal hun herder zijn. Ik, de Eeuwige, zal hun tot een G’d zijn, en Mijn knecht David
zal vorst wezen in hun midden. Ik, de Eeuwige, heb het gesproken. Ik zal met hen een verbond
des vredes sluiten en het wild gedierte uit het land wegdoen, zodat zij veilig kunnen wonen in
de steppe en slapen in de bossen. Ik zal die, ja al wat rondom Mijn heuvel ligt, tot een zegen
stellen; Ik zal de regen doen neerdalen op zijn tijd, zegenbrengende regens zullen het zijn; het
geboomte des velds zal zijn vrucht geven en het land zijn opbrengst. Veilig zullen zij in hun land
leven. En zij zullen weten, dat Ik de Eeuwige ben, wanneer Ik de stangen van hun juk verbreek
en hen bevrijd uit de macht van wie hen knechten. Dan zullen zij de volken niet langer tot een
prooi zijn; het wild gedierte der aarde zal ze niet meer verslinden, maar zij zullen veilig wonen,
zonder dat iemand hen opschrikt. Ik zal voor hen een plantengroei doen opschieten, waarvan
men overal spreekt, zodat niemand in het land meer door honger zal worden weggerukt en zij
de smaad der volken niet langer te dragen hebben. En zij zullen weten, dat Ik de Eeuwige, hun
G’d, met hen ben, en dat zij, het huis Israëls, Mijn volk zijn, luidt het woord van Adonai haShem.
Gij toch zijt Mijn schapen, de schapen die Ik weid; gij zijt mensen en Ik ben uw G’d, luidt het
woord van Adonai haShem.” (laqzxy Yechez’qel [Ezechiël] 34:23-31). Ezechiël profeteert hier
van een Herder in de toekomst, die G’ds schapen weiden zal, en noemt zelfs diens naam:
David! Maar valt u daarbij iets op? Heeft hij het over koning David? David haMelech? Neen! De
Eeuwige zegt bij monde van Zijn profeet: “Mijn knecht David”, want natuurlijk kan Ezechiël nooit
de historische koning David bedoeld hebben omdat die toen al lang gestorven en begraven
was. Maar evenals in andere vergelijkbare teksten is David hier een beeld van de komende
Mashiach, Yeshua, de Zoon van David! Hij is enerzijds koning, maar tegelijkertijd ook knecht,
want Hij stelt Zich nederig en dienstbaar op als voorbeeld voor ons allen. Yeshua is de Goede
Herder die het verloren schaap op Zijn schouders heeft genomen en het veilig thuisbrengt.
Gewonde schapen verbindt Hij en zieke schapen geneest Hij! Aan Hem vertrouw ik mij toe,
want Hij is mijn Herder, mij zal niets ontbreken. Hij brengt mij naar groene weiden en laat mij
rusten aan vredig water. Daar geeft Hij mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer
van Zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar en ben voor geen
onheil bang, want Hij is bij mij. Zijn stok en Zijn staf beschermen mij. Bij Hem voel ik mij veilig.
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Verlangt ook u naar veiligheid en geborgenheid? Laat Yeshua dan ook uw Herder zijn, voeg u
bij Zijn kudde zodat het schriftwoord ook voor u van toepassing zal zijn: “Eens dwaalde u als
een schaap, toch nu bent u teruggekeerd naar Hem die de Herder is, naar Hem die uw ziel
behoedt! - Bika un ben e waka leki skapu sondro fu sabi pe un e go. Ma now un drai kon baka
na a Skapuman di e sorgu tak’ a e go bun nanga un sili! - Tulog bhera ghat barhia rasta par se
bhatkat gaile. Baki ab tulog lautke aile hai bhera caráwe Wála Yeshua lage, aur u tulogke sewa
aur rakhwála kare hai! - Awit para sedulur, mbiyèn kowé kesasar-sasar kaya wedus mblarah,
nanging saiki kowé wis pada mulih ngetutké Gusti Yeshua haMashiach, sing ngengon lan
ngrumati nyawamu.” (1 Petrus 2:25). Amen!
Werner Stauder

