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Dit marmeren beeldje, uit het vaticaans museum, stamt uit 

de 4e eeuw…het is ongeveer 1 meter hoog en komt 

waarschijnlijk van een sarcofaag die in de vroegchristelijke 

romeinse catacomben te vinden was. Er waren daar veel 

afbeeldingen van een herder die een lam op de schouders 

draagt. Waarom dit zo populair was toen? Daar zijn een paar 

redenen voor gegeven. In de eerste plaats: het stamt uit de 

tijd van de vervolgingen. Christenen zagen zichzelf als 

vervolgd, en in die zin verdwaald, maar gedragen en 

gevonden door Christus, als de Goede Herder. Men zag in het 

schaap dat hij draagt: ook wel de ziel van de mens, de ziel van 

de gestorvene die veilig wordt thuisgebracht. Thuis bij God. In 

die tijd, begin 4e eeuw, was er nog geen christelijke kunst. 

Men neemt aan dat dit beeld mogelijk ook verwijst naar een 

griekse godheid, Hermes. Hermes als Krioforos…een herder 

als ramdrager. Die ram, zo vertellen verhalen uit die tijd, 

werd door Hermes geofferd, om een ramp af te wenden. In 

dat beeld herkende de vroege christenen Jezus als de Goede 

Herder…waarbij tegelijk: Jezus ook als het lam werd 

gezien…Jezus die zelf, als het lam, geofferd werd, om net als 

bij Hermes, een ramp af te wenden…dé ramp…om zo de 

verbinding tussen God en mens, hemel en aarde weer te 

herstellen.  

In het evangelie van vanmorgen lezen we hoe tollenaars en 

zondaars als door een magneet door Jezus worden aangetrokken. 

Zijn verhaal, zijn aanwezigheid vult blijkbaar iets aan  in wat deze 

tollenaars en zondaars zoeken. Zij, staat er, zoeken dan ook de 

nabijheid van Jezus, niet andersom…dat hebben we er altijd van 

gemaakt: dat Jezus hén opzocht ( en dat wij dat dan ook zouden 

moeten doen, wij mensen aan de goede kant van de streep), maar er 

staat dat zij hém opzochten…daar is blijkbaar geen probleem…zij zijn 

al dicht bij God… nee het probleem ligt elders. 

Want er is die andere groep…die van de farizeeën…die hem niet opzoeken, maar onder elkaar, 

binnen de bubbel, hun beklag doen: deze ontvangt zondaars en eet met hen. 

En dan gaat Jezus drie gelijkenissen vertellen…aan wie? Precies, aan die Farizeeén…Jezus zoekt hen 

op met zijn gelijkenissen, met zijn verhalen…tot het uiterste gaat hij zijn best doen deze mensen te 

zoeken… 

Deze ontvangt zondaren…Zondaren. We hebben daar altijd een wat moralistisch beeld van gemaakt. 

Zondaren zouden dan mensen zijn die zich niet netjes gedragen, niet zoals het hoort… Maar daarmee 

hebben we dat begrip volledig ontkracht. Want dan is het toch gewoon een kwestie van je netjes 

gedragen, toch? Dan ben je immers geen zondaar? …en wat betekende die interpretatie anders dan 



de geboorte van angstige en krampachtige mensen met een dubbele moraal. Terecht is dat 

verworpen… 

Maar weet je…bij ‘zondaren’ gaat het daar niet over…het graaft vele spades dieper…zondaren zijn 

mensen die in hun bestaan verlorenheid ervaren, die bij zichzelf en anderen door de mand gevallen 

zijn…die bij tijden gewoon niet weten waar ze het moeten zoeken…die zich afgescheiden voelen van 

het leven…en van anderen…die hun handen…en soms hun hart, ook als het om God gaat,  leeg 

aantreffen…dát zijn de zondaren…en weet je, zijn we dat niet allemaal? ….dáár gaat het om! Niet of 

je wel of niet netjes leeft…dat is van later zorg, dat komt wel, of beter: nooit helemaal…maar of je 

beseft dat je het nodig hebt om gezocht te worden, erkend, aanvaard, geliefd…dát!  

Het paard tegen de mol: Het moedigste wat ik ooit heb gedaan? Is ‘help me’ zeggen. 

Wat die keurige farizeeén met hun hoge morele standaarden moeten leren, en die mensen zijn wij 

ook, is dat zij en wij (op existentieel / bestaans niveau) verlorenheden in ons meedragen…dat we 

soms of maar al te vaak dwalers en falers zijn en soms niet weten…wat te leven en hoe…en dát, dat 

wat we ontkennen, verhullen en verbergen…dát is wat ons bindt… 

En dit beeld…dit beeldje uit de 4e eeuw…raakt ons op dat niveau… het vertelt : Het gaat niet over 

goed of fout, want waar ligt die lijn, en wie ging er niet overheen…maar raakt ons daaraan voorbij: 

dat ik en jij en die ander het nodig hebben gevonden te worden, dat ik me gezien en gedragen mag 

weten, dat er een liefde is die zich over mij en over jou ontfermt…die je op de schouders neemt…zó 

dat ook jij, vervolgens, weer schouders bieden kan en dragen. 

Ach dominee…’als je nou maar goed je best doet en goed leeft’…ik zal dat niet ontkennen, maar dat 

lesje leer je altijd en overal…maar wel moge duidelijk zijn dat het in het geloof uiteindelijk dáár niet 

om gaat: maar om dit diepere besef: jij, wie je ook bent, en waar je ook bent aangeland, wat je ook 

overkomen is en wat je ook uitgevreten hebt of denkt van jezelf…Jij bent gekend. Jij wordt gemist. Jij 

bent de gezochte. Jij wordt gedragen . Jij bent de beminde. Laat je vinden… door de liefde. In 

Godsnaam.  Amen. 

 

 

 

 


