Les 32.

De Bijbel laat ons de Heer Jezus zien als de “Goede Herder”, “De Grote Herder” en de
“Herder der schapen”. Daarbij is Hij bovendien in speciale zin “de Herder
Israëls”.
A. De Goede Herder:
1. Hij geeft Zijn leven vóór de schapen.
Johannes 10:11

“Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in
voor zijn schapen”.

Johannes 10:7

“Ik ben de deur der schapen”
Dóór Christus komen wij tot de Here en zijn de zonden vergeven”

Johannes 10:9

“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden
worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden”.

2. Hij geeft Zijn leven áán de schapen.
Johannes 10:10

De dief (satan) komt niet dan om te stelen en te slachten en te
verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.

Johannes 12:24

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde
valt en sterft, blijft zij op zichzelf; maar indien zij sterft, brengt zij veel
vrucht voort”
Hier doelt de Heer Jezus op Zijn kruisdood, hij moest sterven opdat
zijn genade-daad veel vrucht zou voorbrengen.

1 Johannes 5:11

“En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit
leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon
van God niet heeft, heeft het leven niet. Dit heb ik u geschreven, die
gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig
leven hebt”.

Johannes 5:24

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft,
die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel,
want hij is overgegaan uit de dood in het leven”.

B. Als de Grote Herder.
1. Hij is opgestaan uit de doden.
Hebreeën 13:20

“De God nu des vredes, die onze Here Jezus, de grote herder der
schapen door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht
uit de doden”.

2. Hij zorgt voor Zijn schapen.
Johannes 10:3

“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”.

Johannes 10:4

“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”.

Johannes 10:27

“Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij”.

3. Hij benoemt onze herders.
Johannes 21:15

“Toen zij dan de maaltijd gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon
Petrus: Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief, meer dan
dezen? Hij zeide tot Hem: Ja Here, Gij weet, dat ik U liefheb. Hij zeide
tot hem: Weid mijn lammeren”.

Johannes 21:16

“Hij zeide ten tweeden male weder tot hem: Simon, zoon van Johannes,
hebt gij Mij waarlijk lief? En hij zeide tot Hem: Ja Here, Gij weet het,
dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Hoed mijn schapen”.

Johannes 21:17

“Hij zeide ten derden male tot hem: Simon, zoon van Johannes, hebt gij
Mij lief? Petrus werd bedroefd, dat Hij voor de derde maal tot hem
zeide: Hebt gij Mij lief? En hij zeide tot Hem: Here, Gij weet alles, Gij
weet, dat ik U liefheb. Jezus zeide tot hem: Weid mijn schapen”.

Allen de Heer Jezus Christus (de Grote Herder) heeft de macht om onder-herders aan te
stellen. De noodzakelijke voorwaarde hiervoor is: Liefde voor Hem.
C.

De Grote Herder (Opperherder, Christus Jezus) zal weder komen om hen die
voor Zijn schapen gezorgd hebben te belonen.

1. De onder-herders moeten:
1 Petrus 5:2

“Hoedt de kudde Gods, die bij u is, niet gedwongen, maar uit vrije
beweging, naar de wil van God, niet uit schandelijke winzucht, maar uit
bereidwilligheid”.

1 Petrus 5:3

“Niet als heerschappij voerend over hetgeen u ten deel gevallen is,
maar als voorbeelden der kudde”.

1 Petrus 5:4

“En wanneer de opperherder verschijnt, zult gij de onverwelkelijke
krans der heerlijkheid verwerven”.

Openbaring 22:12

“Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden,
naardat zijn werk is”.

1 Thess. 2:4-12

(De model-onder herder)

1 Thess. 2:19

“Want wie is onze hoop of blijdschap of erekrans voor onze Here Jezus
bij zijn komst, wie anders dan gij?”

Het drievoudige Herderswerk van onze Here wordt geïllustreerd in Psalm 22,23 en 24. In
Psalm 22 geeft de Goede Herder Zijn leven voor de schapen. In Psalm 23 zorgt de Grote
Herder voor Zijn schapen. In Psalm 24 komt de Overste Herder, de Koning der Heerlijkheid
om Zijn schapen te belonen.
Opmerking:
In speciale zin is Christus de Herder van Israël:
Psalm 80; (de gehele Psalm)
Genesis 49:24

“Maar zijn boog bleef stevig en zijn sterke handen bleven lenig, door de
handen van de Machtige Jakobs, daar de Steenrots Israels zijn herder
is”.

Jesaja 40:11

“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”.

Jeremia 31:10

“Hoort het woord des Heren, o volken, verkondigt het in verre
kustlanden en zegt: Hij, die Israel verstrooide, zal het verzamelen en
het behoeden als een herder zijn kudde”.

Zacharia 13:6-7

““En

als men tot hem zegt: Wat zijn dat voor wonden tussen uw armen?
dan zal hij zeggen: Daarmee ben ik geslagen in het huis van mijn
vrienden. Zwaard, waak op tegen mijn herder, tegen de man die mijn
metgezel is, luidt het woord van de Here der heerscharen; sla die
herder, zodat de schapen verstrooid worden; en Ik zal mijn hand keren
tegen de kleinen”.

Zacharia 13:6-6 wijst op de eerste komst van Jezus Christus en Zijn dood aan het kruis:
Mattheus 26:31-32 “En na de lofzang gezongen te hebben vertrokken zij naar de Olijfberg.
Toen zeide Jezus tot hen: Gij zult allen aan Mij aanstoot nemen in deze
nacht. Want er staat geschreven: Ik zal de herder slaan en de schapen
der kudde zullen verstrooid worden”.
En verder Ezechiël 34:11-31.

