
7 bijzondere uitspraken van Jezus 

• Ik ben het brood dat leven geeft. (Joh. 6:35)  

• Ik ben het licht voor de wereld. (Joh. 8:12)  

• Ik ben de deur voor de schapen. (Joh. 10:7)  

• Ik ben de goede herder. (Joh. 10:14)  

• Ik ben de opstanding en het leven. (Joh. 11:25)  

• Ik ben de weg, de waarheid en het leven. (Joh. 14:6)  

• Ik ben de ware wijnstok. (Joh. 15:1)  
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“Jezus nu heeft in aanwezigheid van 
Zijn discipelen nog wel veel andere 

tekenen gedaan, die niet 
beschreven zijn in dit boek, maar 

deze zijn beschreven, opdat u 
gelooft dat Jezus de Christus is, de 
Zoon van God, en opdat u, door te 
geloven, het leven zult hebben in 
Zijn Naam.” (Johannes 20:30–31)  
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“De HEERE is mijn Herder, mij 
ontbreekt niets.” (Psalm 23:1) 

 
“Wij dwaalden allen als schapen, 

wij keerden ons ieder naar zijn 
eigen weg. Maar de HEERE heeft de 

ongerechtigheid van ons allen op 
Hem doen neerkomen.” 

(Jesaja 53:6)  
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“Ik zal over hen één Herder doen 
opstaan en Die zal ze weiden: Mijn 
Knecht David. Híj zal ze weiden en 

Híj zal een Herder voor ze zijn.” 
(Ezechiël 34:23)  
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“De dief komt alleen maar om 
te stelen, te slachten en 

verloren te laten gaan; Ik ben 
gekomen, opdat zij leven 

hebben en overvloed hebben.” 
(Joh. 10:10) 
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Hoe kunt u groeien in uw geloof 
in de Goede Herder? 
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“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie de schaapskooi 
niet door de deur binnengaat, maar van elders naar 
binnen klimt, die is een dief en een rover. Maar wie 
door de deur naar binnen gaat, die is herder van de 

schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de 
schapen horen zijn stem, en hij roept zijn eigen 

schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En 
wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven 

heeft, gaat hij voor hen uit, en de schapen volgen 
hem, omdat zij zijn stem kennen. Maar een vreemde 
zullen zij beslist niet volgen, maar zij zullen van hem 
wegvluchten, omdat zij de stem van vreemden niet 

kennen. 
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Deze gelijkenis sprak Jezus tot hen, maar zij begrepen 
niet wat datgene wat Hij tot hen sprak, betekende. 

Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Voorwaar, 
voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de Deur voor de schapen. 

Allen die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, 
maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik 
ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, 

zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan 
en weide vinden. De dief komt alleen maar om te 

stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben 
gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed 

hebben. Ik ben de goede Herder; de goede herder 
geeft zijn leven voor de schapen.  
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Maar de huurling en wie geen herder is, die de 
schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen 
en laat de schapen in de steek en vlucht; en de wolf 
grijpt ze en drijft de schapen uiteen. En de huurling 
vlucht, omdat hij een huurling is en zich niet om de 
schapen bekommert. Ik ben de goede Herder en Ik 

ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend, zoals 
de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn 
leven voor de schapen. 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. Daarom heeft 
de Vader Mij lief, omdat Ik Mijn leven geef om het 

opnieuw te nemen.  
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Niemand neemt het Mij af, maar Ik geef het uit 
Mijzelf; Ik heb macht het te geven, en heb macht het 
opnieuw te nemen. Dit gebod heb Ik van Mijn Vader 

ontvangen.” (Joh. 10:1–18) 
 

“Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij 
volgen Mij. En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen 
beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand 
zal ze uit Mijn hand rukken. Mijn Vader, Die hen aan 

Mij gegeven heeft, is meer dan allen, en niemand kan 
hen uit de hand van Mijn Vader rukken. Ik en de 

Vader zijn één.” (Joh. 10:27–30)  
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“Toen Hij de menigte zag, was Hij 
innerlijk met ontferming bewogen 
over hen, omdat zij vermoeid en 

verstrooid waren, zoals schapen die 
geen herder hebben.”  

(Mattheüs  9:36)  



15 





17 

“Ik ben de goede Herder; de goede 
herder geeft zijn leven voor de 

schapen.” (Johannes 10:11)  
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“De dief komt alleen maar om te 
stelen, te slachten en verloren te 

laten gaan ... 
 Ik ben gekomen, opdat zij leven 
hebben en overvloed hebben.” 

(Johannes 10:10)  



Hoe kunnen wij groeien in geloven in de 
Goede Herder? 

•Door te leren luisteren naar de stem van Jezus.  

•Door te leren weg te vluchten van verkeerde 
stemmen 

•Door te leren Jezus te volgen 

•Door te leren Jezus te vertrouwen 



Waarom zoveel investeren in een relatie 
met Jezus? 

•Omdat Jezus als onze Goede Herder volkomen 
te vertrouwen is.  

•Omdat Jezus als onze Goede Herder Zijn leven 
voor ons heeft afgelegd. 

•Omdat Jezus als onze Goede Herder gekomen 
is om ons leven en overvloed te geven. 


