
Ik ben de deur                                                                               16-6-19, Zandvoort 
Het is een wonderlijke uitspraak van Jezus: Ik ben de deur, ik ben de deur voor 
de schapen. Wat een beeld. Een helder beeld, zo op het eerste gezicht, helder 
en eenvoudig, maar wat wil hij er mee zeggen? Er is iets aan voorafgegaan. Kort 
hiervoor heeft Jezus iemand genezen van zijn blindheid. Maar velen hebben zo 
hun twijfels: de buren, de Farizeeën, religieuze leiders. En het gevolg is dat de 
man die net is genezen niet wordt opgenomen in de gemeenschap. Hij wordt 
buitengesloten. 
De uitspraak van Jezus lijkt dus een reactie op wat er rondom de blinde man en 
zijn genezing gebeurt. Jezus gaat naar deze man toe, hij raakt hem zelfs aan. 
Maar de buren blijven op afstand en zeggen: hij was toch een bedelaar? Alsof 
we willen zeggen: eens een bedelaar, altijd een bedelaar. En toen dezelfde man 
naar de Farizeeën werd gebracht, was hun reactie: is hij genezen op sabbat?? 
Ah, maar dat is niet volgens de regels!! Het liet zien hoe de mensen keken naar 
een blinde man. Dit was hun manier van kijken. Regels, voorschriften, oordelen 
over een ander, vooroordelen beter gezegd, bepaalden hun blik. Met als gevolg 
dat een mens wordt buitengesloten. En in dit geval betreft het iemand die juist 
weer zijn zicht had teruggekregen. Wíj zouden misschien wel zeggen: de blinde 
man zag het niet meer zitten en de ontmoeting met Jezus verandert zijn leven, 
het zorgt voor licht in zijn duisternis. Maar de omstanders zien dat niet zo. En 
aan het einde van dit verhaal klinkt de vraag: wie is er nu eigenlijk blind?? 
 
En dan komt Johannes met dat beeld over Jezus: Ik ben de deur!!! Hij plaatst 
dat beeld tegenover mensen met hun manier van kijken, de mensen met hun 
oordelen en met regels die anderen buitensluiten. 
Ik ben de deur, zegt Jezus. Een deur geeft toegang. In het beeld dat Jezus 
gebruikt gaat het over een schaapskooi. Dat is de ruimte die ’s nachts 
bescherming biedt tegen de roofdieren en tegen mensen met hun kwade 
bedoelingen. De deur zorgt dus voor veiligheid en geborgenheid. De deur 
behoedt wat kwetsbaar is. Een rover wordt buiten de deur gehouden. En als hij 
wel naar binnen wil, dan zal’ ie het langs een andere weg moeten proberen, 
dan zal ‘ie de toegang moeten forceren. Jezus zegt: ik ben de deur. Bij mij is het 
kwetsbare, dat wat het meest eigene is aan jou, bij mij is dat veilig. 
Wij hebben in onze tijd zo onze eigen problemen met ongewenste gasten, met 
ongevraagde e-mails die er onschuldig uitzien, maar met kwade bedoelingen, 
met wolven in schaapskleren zogezegd. Jezus zegt zoiets als: bij mij is het meest 
persoonlijke, dat wat jou tot een uniek mens maakt, bij mij is dat veilig. ‘Ik ben 
de deur’.  
Nou hebben mensen soms de beste bedoelingen. Laatst hoorde ik het verhaal 
over een vader die zijn zoons iets vroeg, maar de deur bleef gesloten. De zonen 



zitten voor hun examen en aan tafel vroeg de vader hoe het die dag met het 
examen was gegaan. Fout! Dat was helemaal fout! Hoe kon vader dat op dát 
moment en op díe manier vragen. Er kwam geen antwoord. Dat zinde deze 
vader niet, hij dacht na en de volgende dag vroeg hij aan tafel: welke vraag 
moet ik jullie beslist níet stellen? Wie schetst zijn verbazing? De deur ging 
open, bij wijze van spreken en beide zonen vertelden hun verhaal … 
Wat maakt dat een deur opengaat? Ik las ergens: Liefde vindt de deur open. 
Misschien is dat wel een prachtige vertaling voor dat beeld van vanmorgen en 
wat het over Jezus wil vertellen. Als er liefde is, als iemand iets doet of zegt en 
het gebeurt met liefde, dan zal een deur haast vanzelf opengaan, dan zal die 
ander worden toegelaten. Die ander is dan geen vreemde meer, want hij komt 
niet om jou te veranderen of te verbeteren. Die ander maakt duidelijk: ik kom 
voor jou, om wie jij bent, en ik wil dat je tevoorschijn komt zoals je bent. Zo 
was Jezus voor de mensen, als een echte herder die zijn schapen riep bij hun 
naam. En de mensen herkenden zijn stem, ze voelden onmiddellijk: die komt 
voor mij. 
Maar als er geen liefde is, dat wil zeggen: als er geen respect of geduld is, dan 
blijft een deur gesloten en dan moet een ander wel proberen binnen te breken 
langs een andere weg. En dat voel je onmiddellijk aan, dat het niet klopt, dat de 
bedoelingen van die ander niet deugen. In het beeld van vanmorgen: het maakt 
die ander tot een dief of een rover. En dan is het maar goed dat er een deur is. 
 
Er zijn leiders, ze nóemen zich herder en ze beweren dat ze de stem van het 
volk vertolken. Ze zeggen te wéten wat het volk nodig heeft, want ze hebben 
opgevangen dat er veel onvrede is onder het volk en ze zeggen dat ze begrijpen 
wat het volk nodig heeft. Ze beweren dat mensen slachtoffer zijn van een elite 
of van instituties of van stromen immigranten. Ze suggereren dat het vroeger 
allemaal beter was. Maar je hoort hen nooit met de taal van de liefde spreken. 
Je hoort niet de taal die verbindt of een opening biedt. 
Ik ben de deur voor de schapen, zegt Jezus. Ik forceer geen deur. God forceert 
geen deuren. Als iets van God komt, dan gaat een deur als vanzelf open. Over 
Jezus wordt gezegd ‘IK BEN’: de deur, het brood, de goede herder, de wijnstok. 
Met de woorden ‘Ik Ben/ Ik zal er zijn’ maakt de Eeuwige zich aan Mozes 
bekend. Met diezelfde woorden  vertelt Johannes dat in Jezus het gods-geheim 
zichtbaar is geworden, dat in Jezus zichtbaar is geworden wie en hoe God voor 
ons is. God forceert nooit een deur, de Eeuwige komt als de stem van de Liefde, 
als de stem die het eigene, en dat is het kwetsbare, in ons aanspreekt. En wij 
herkennen onmiddellijk: dit is voor mij bedoeld, die komt voor mij!!! 
 



‘Ik ben de deur’. Een deur geeft toegang tot een binnenruimte, ze geeft ook 
toegang tot de ruimte buiten. ´De herder leidt zijn schapen naar buiten´. Want 
daarbuiten is het volle leven, daar zijn de grazige weiden zogezegd, daar mogen 
we spelen, mensen ontmoeten en genieten van het mooie dat leven te bieden 
heeft. Jezus zegt: weten jullie eigenlijk wel waarvoor ik ben gekomen? IK BEN 
gekomen om jullie het leven te geven in alle volheid. Het doet denken aan 
psalm 23, aan de grazige weiden, de wateren en hun rust, al die overvloed. 
Daarvoor ben ik gekomen, voor het volle leven, dat we genieten, dat we niet 
angstig of bezorgd zijn voor de dag van morgen. 
Een herder leidt zijn schapen naar buiten. Zijn stem zegt: wees niet bezorgd! 
Maar dat zijn we natuurlijk wel. Daarbuiten zien we de dingen die ons schrik 
kunnen aanjagen of onzeker kunnen maken. De dichter Rutger Kopland vertelt 
in een gedicht over de grazige weiden en de stille wateren. Hij heeft ze gezien 
en ze zijn mooi, mooier dan beloofd. En toch, hij ziet in dat vredige landschap 
ook iets dat hem verontrust: een man aan het kruis, hij noemt hem de zoon van 
de maker. En hij ziet ook dat die zoon vol met vragen zit. Het zijn de eeuwige 
vragen: waarom? … Ik heb geen antwoord, zegt de dichter. 
De eeuwige vragen. We hebben geen antwoord. De herder is de deur die ons 
naar binnen leidt als we onrustig zijn of bang voor wat dan ook. En daarom zijn 
we hier, in deze ruimte, om te bidden, te luisteren, te zingen, God te zoeken, 
en om onze ziel, dat wil zeggen, het meest eigene van onszelf weer terug te 
vinden. En als die ziel gevoed is, het vertrouwen  gesterkt, dan is het goed om 
weer naar buiten te gaan, om te werken voor het dagelijkse brood, mensen te 
ontmoeten en te zorgen voor wie aan onze zorg is toevertrouwd.  
Ik ben de deur. Een prachtig beeld eigenlijk voor het dagelijkse leven, voor het 
in- en uitlopen, voor de overgang tussen binnen en buiten. Er zijn momenten 
dat we binnen zitten, en dat is bij tijd en wijle hard nodig. Maar het is ook goed 
om niet te vergeten dat er een ‘buiten’ is, waar we samenleven met anderen. 
 
Johannes, de andere, die van het boek Openbaring, heeft een visioen. Hij heeft 
net zijn brieven gedicteerd naar gemeentes in Klein Azië. Van sommigen wordt 
hij blij, anderen verontrusten hem. En in de laatste brief heeft hij horen zeggen: 
Ik sta aan de deur en Ik klop. En …’Als iemand mijn stem hoort, en de deur 
opent, zal ik binnenkomen.’ En dan gaat hij verder en zegt: En toen zag ik, kijk! 
Hij ziet de deur naar de hemel opengaan. En aan alles merk je dat woorden te 
kort schieten. Er wordt een schitterende troonzaal beschreven, de prachtigste 
edelstenen, een troon en Iemand die daarop is gezeten. Maar eigenlijk zijn er 
nauwelijks woorden voor. Dit is de Alfa en de Omega, dit gaat over het geheim 
van geboorte en dood en dat alles, begin en einde, geborgen zijn, bewaard bij 
de Eeuwige op zijn troon. Maar het gaat ons voorstellingsvermogen te boven. 



Er wordt gezongen: Heilig, driemaal heilig, die was, die is en die komt. 
Misschien dat het lied ons nog het beste in de buurt brengt van deze open 
hemel. Want dat is wat liturgie wil doen, ons door zang of gebed openen voor 
een andere werkelijkheid, die vaak zo ver weg lijkt, maar tegelijk opeens heel 
dichtbij kan zijn. 
 
Al die tijd, dat ik de woorden overdacht, moest ik denken aan een verhaal dat 
collega Nico ter Linden ooit vertelde. Dominee ter Linden ging op bezoek in een 
verzorgingshuis, bij meneer Jansen, laat ik hem zo maar noemen. Meneer 
Jansen, die hij voor de eerste keer een bezoek zou brengen, bleek niet op zijn 
kamer te zitten. Hij ging dus naar de huiskamer en vroeg op de drempel: is 
meneer Jansen ook aanwezig? Iemand stond op, liep naar hem toe en vroeg 
aan hem: wie bent u? Ik ben ds. ter Linden en ik kom voor meneer Jansen. Oh, 
dus u komt voor mij, zei meneer Jansen en zijn gezicht klaarde op. Zullen we 
dan maar naar mijn kamer gaan? Ze moeten samen een lange gang door. En 
wat gebeurde? Meneer Jansen klopt onderweg aan op elke deur van de gang, 
doet de deur open en zegt dan: Dit is nou dominee ter Linden en die komt voor 
mij …. 
Nico ter Linden roept dit weer in herinnering bij de uitvaart van meneer Jansen. 
En hij ziet voor zich dat meneer Jansen aanklopt bij de hemelpoort en dat daar 
gevraagd wordt: wie bent U? En als de poortwachter zijn komst meldt bij de 
Eeuwige zelf, dan is het de Eeuwige die antwoord: meneer Jansen? Oh, maar 
die komt voor mij ….. Laat hem maar binnen. 
Dat is wat mensen hebben ervaren aan Jezus, dat ze opeens ‘binnen’ waren, 
dat ze écht bij zichzelf waren. Ze voelden zich gezien. En dat is ook waartoe de 
woorden ons vanmorgen willen oproepen. Dat als wij aankloppen aan een deur 
en de vraag klinkt: Wie bent u? Dat we dan zó aankloppen, dat een ander zegt: 
Oh , komt u voor mij? Kom dan maar binnen.                                        AMEN 
 
 


