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Homilie 
 

Heb je het al meegemaakt dat iemand die je blijkbaar niet kent je aanspreekt met je naam. Je 

staat verwonderd en vraagt je af: hoe kent hij mijn naam? 

Dezelfde verwondering heb ik als Jezus de schapen bij hun naam roept. En voor wie gelooft dat 

Jezus, beeld en aanwezigheid van God is, is de verwondering nog groter: hij is door God bij 

name gekend.  

God kent mij bij naam. Wij zijn gekend en bemind door God. Want je naam kennen, is in de 

Bijbel synoniem met vriendschap, verbondenheid, intimiteit.    Wat een vreugde. Ik ben gekend 

door God. Dat is de vreugde van het geloof. 

Anderzijds lezen wij vandaag in het Evangelie dat de schapen de stem van de herder kennen. 

Juist na de verrijzenis was dat niet zo. Zijn vrienden herkenden Hem niet dadelijk. Het is voor 

hen wennen aan de nieuwe manier van aanwezig zijn. Herinner u de Emmaüsgangers. Zij 

herkenden Hem onderweg niet. Slechts bij het breken van het brood. Vandaag in het Evangelie 

herkennen de schapen de herder aan zijn stem. God laat zich ervaren als een stem.  

Daarvan is de Bijbelse overlevering doordrongen. Denken we aan Abraham die hoort: ‘Trek 

weg uit je land en ga naar het land dat Ik je wijzen zal.’ 

Denken wij aan Kaïn die hoort: ‘Waar is je broer?’ 

Denken wij aan Mozes die hoort: ‘Ik heb de ellende van mijn volk gezien.’ Een oproep aan het 

geweten van Mozes. 

Wij hebben de stem van God herkend in de stem van Jezus’ woord. Hij is onze goede herder. 

Op Hem mogen wij vertrouwen. 

Maar herkennen wij zijn stem nog in deze wereld?  Waar blijkbaar de stem van de machtigste 

overheerst? Waar de stem van het geweld en de misprijzing overheerst? 

Als wij geraakt zijn door de stem van God, worden wij geroepen er voor elkaar te zijn als een 

herder. 

Hier in deze school wordt iedere leerkracht en ieder die hier werkt ook geroepen om een 

herder te zijn voor anderen.  

Leerkrachten, kennen jullie de leerlingen bij naam? Dat zal wel. Maar kennen jullie hun 

achtergrond, hun thuissituatie, hun verdriet en hun vreugde? Pas als je de leerlingen ten volle 

kent, kan je hen opvoeden. Opvoeden is hen groot maken, bewust en met vertrouwen in het 

leven doen staan, wat meer is dan kennis doorgeven.  Slechts als jongeren kunnen geloven in 

hun mogelijkheden kunnen ze die uitbouwen. Groeien doe je maar als mensen in jou geloven. 



Dat deed Marcellinus Champagnat. In 1817, twee honderd jaar geleden, zette hij de deuren van 

zijn kerkje in La Valla open en heette de mensen welkom zoals ze waren. Hij vertelde aan de 

jonge mensen dat God om hen gaf. “Om kinderen goed op te voeden moet je van hen 

houden”, herhaalde Champagnat. Dit was het begin van de broeders Maristen. 

Ook leerlingen worden uitgenodigd om te luisteren naar de stem van de leerkrachten, naar hun 

wijsheid, hun kennis en levenshouding. Zij zijn herder voor jullie. Naar hen luisteren is open 

staan om te groeien in kennis. Daardoor kan je groeien tot ruimdenkende, evenwichtige jonge 

mensen met toekomst. 

Maar jullie, leerlingen kunnen ook herder zijn voor elkaar. Het beste in elkaar zien, niet mee 

huilen met slechte invloeden, durven uitkomen voor rechtvaardigheid, de zwaksten in de 

groep steunen. Dan ben je herder voor elkaar. Zo krijg je en goede klasgeest en een open geest 

in de school.  

Ook gezinnen worden opgeroepen om herder te zijn voor elkaar. Echtparen voor elkaar en 

ouders voor kinderen. Elkaar ten diepste kennen, naar elkaar luisteren en elkaar graag zien, dat 

is herder zijn voor elkaar.  

Vandaag is het roepingenzondag. Ieder christen is geroepen om naar Gods stem te luisteren. 

De bijzondere roeping van priesters en religieuzen is anderen begeleiden op het levenspad 

naar God toe. Dat is een diepe vreugde. Als herders hebben zij de opdracht mensen in hun 

groei als christen te steunen. Daarvoor moeten zij de gelovigen nabij zijn. Zoals paus 

Franciscus het noemt: ‘Herders moeten doordrongen zijn van de geur van hun schapen.’  Dan 

pas wordt waar wat Jezus zegt: Ik ben gekomen opdat zij leven zouden bezitten en wel in 

overvloed.  

Omdat wij mogen delen in dit leven in overvloed, willen wij eucharistie vieren en God danken. 

 


