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De leeuw is koning van de dieren, zeggen de bomen in het bos tegen elkaar.  
Maar wie van ons is koning van de bomen? Laten we iemand kiezen. 
Ze vragen de appelboom: Wil jij koning over ons zijn? 
Nee, zegt deze. Jullie kennen toch mijn mooie bloesem en de lekkere appels die ik geef.  
Moet ik daarmee ophouden om als een koning boven jullie te zweven? 
Ze vragen het aan de kastanjeboom: Wil jij koning zijn? 
Nee, zegt die. Jullie weten toch hoeveel dieren mijn vruchten eten en hoeveel kinderen spelen met mijn 
glimmende kastanjes.  
Moet ik daarmee ophouden om als een koning boven jullie te zweven? 
Ze vragen het aan de olijfboom. Wil jij koning zijn? 
Nee, zegt de olijfboom, jullie weten toch hoe groot mijn bladeren kunnen worden en hoe je onder mij 
kunt schuilen als het te warm wordt. Jullie weten toch hoe zoet mijn vruchten zijn? 
Moet ik daarmee ophouden om als een koning boven jullie te zweven? 
Tenslotte vragen de bomen aan de doornstruik. Wil jij koning zijn? 
Ja, roept deze. Zalf mij tot koning. Kom in mijn schaduw en doe wat ik zeg. 
En zo gebeurde, de doornstruik werd koning.  
De andere bomen wisten nog niet hoe een kale doornstruik kan branden en alle bomen met zijn vuur 
kan aansteken en kan vernietigen. 
 
Tachtig jaar geleden stak Hitler Europa in brand. Miljoenen liepen achter hem aan. 
In de ban van zijn retoriek en opzwepende taal. 
De desastreuze gevolgen van wat hij deed gingen over alle grenzen. 
Niet alleen tijdens de oorlog, ook daarna heeft zijn beschadigend werk doorgewerkt. 
Een Joodse man vertelde over zijn onderduiktijd in het Drentse dorp Nieuwlande.  
Een vrouw had hem als driejarig jongetje gevraagd: wil je een appeltje? Dan moet je voor mij een plasje 
doen. Toen het jochie dat deed, zag ze dat hij een besneden joods kind was. Toen brak de hel los, zei de 
man nu, 80 jaar later.  
Ze werden verraden.  
Toen hij het vertelde, zag je hoe hevig het hem, nu 80 jaar later, emotioneerde en raakte. 
Dit jaar stak Poetin Oekraïne in brand. Gedreven door waanideeën ging hij over alle grenzen heen. Wat 
en wie hij beschadigt kunnen we dagelijks zien in Oekraïne. 
Veel van wat hij kapotmaakt blijft ook onzichtbaar.  
Wat zal nu en op de langere termijn de schade zijn in de hoofden en de harten, niet alleen van 
Oekraïners, maar ook van Russen. 
Ze zijn misleid en afgesneden van informatie de oorlog in getrokken zijn. 
Als je al die schade en schande onder ogen komt, hoe zit dat dan met je geweten. 
Poetin heeft het vuur van vernietiging aangestoken. Je zou hopen en verwachten dat kerkelijke leiders 
van zijn land hem tot de orde zouden roepen.  
Dat zij die Christus zeggen te vertegenwoordigen niet wegkijken van wat er gebeurt. 
Niet zwijgen, maar protesteren en zeggen: dit is mensonwaardig en godgeklaagd.  
Nalatigheid is zonde, zei de Zwitserse verzetsdominee Karl Barth.  
Als je niet zegt wat je moet zeggen. Als je niet doet, wat je moet doen.  
Dat is wat je ziet gebeuren: patriarch Kirill van Moskou protesteert niet.  
Integendeel: hij steunt Poetin.  
Dat is zonde. Zo verloochen je Christus. 



Je zou toch hopen dat andere kerkleiders hun morele gezag niet verliezen door niet duidelijk te spreken 
en te handelen. Verhef je stem, zeg, doe wat, in godsnaam! 
 
Laat iemand komen met levenskracht, zodat mensen niet gaan dwalen als verloren schapen. Dat hoor je 
Mozes zeggen aan het einde van zijn leven.  
Een leider moet een herder zijn en niet een ophitser. 
Ze zijn er teveel: ophitsers in alle landen, die inspelen op onlustgevoelens. 
Die het vuur van onvrede en onverdraagzaamheid aansteken en oppoken. 
In alle landen steken ze de kop op, in het Midden- Oosten en in Frankrijk, in de Verenigde Staten en in 
Nederland. Of ze nu Eric Zemmour, Trump of Baudet heten, het zijn geen herders, het zijn opstokers.  
 
Tweeduizend jaar geleden heeft Jezus het vuur doorgegeven.  
Niet het vuur van Hitler, van Poetin, niet het vuur van de doornstruik, niet het vuur van de vernietiging. 
Maar het heilige vuur van liefde. Het heilige vuur van rechtvaardigheid. 
Het heilige vuur om herder te zijn van mensen. 
 
Daar draait het bij Jezus om: Dat heeft hij meegekregen van huis uit. 
Van het geloof van zijn Joodse ouders en voorouders.  
In de Hebreeuwse taal waarin de bijbel van Jezus geschreven is, klinken woorden voor herder zijn en 
voor kijken hetzelfde: Ra-ah. Je schrijft ze anders, maar als je het woord alleen hoort, moet je raden of 
het om herder zijn of om kijken gaat. 
Dat zegt dit: een herder is iemand die kijkt.  
Die niet wegkijkt of voorbij kijkt. 
Herderschap betekent kijken. Kijken met je hart. 
Zodat je geraakt kan worden door wat je ziet. Door wie je ziet.  
Het is niet voor niets dat Poetin de nieuwsvoorzieningen afsluit en de sociale media op zwart heeft 
gezet. Zo belemmert hij niet alleen het kijken, maar ook het herderschap. 
Een herder kijkt en een herder handelt. 
Het lijflied van Feijenoord, dat we ook deze week tot in Marseille hebben horen klinken, past wel bij 
herders. Schapen hebben er niet zoveel aan als herders mooi kunnen praten maar niets doen. Ik weet 
niet of de supporters van de club uit Rotterdam het beseffen, maar de tekst van hun lijflied komt van 
Jezus.  
Als farizeeën hem vragen: wie ben je, ben je Christus, antwoordt Jezus: 
Mijn daden laten zien wie of wat ik ben.  
Kijk naar wat ik doe, dan weet je wie ik ben. Laat je inspireren door wat ik doe. 
 
En wij? 
Pas op voor ophitsers, voor pyromanen, die geen herder zijn. 
Voor allen die onheilig vuur in jou willen aansteken. 
En wij? 
Wij worden geroepen om herder te zijn, hoe groot of hoe klein onze verantwoordelijkheid ook lijkt. We 
worden allemaal geroepen om het leven te behoeden. Het leven van mensen, van dieren, van planten 
en bomen, het leven op aarde met haar kwetsbare klimaat, het leven in de buurt, het leven met je 
naasten, je vriend, vriendin, ouder, je kind….. 
Hoe groot of klein onze verantwoordelijkheid ook lijkt, we zijn allen geroepen het goede van ons zelf te 
delen, zoals de appelboom, de kastanje, de olijf. 
En wij?  
Laat je inspireren door Jezus. In zijn geest mag je God als een herder zien. 
Een herder, die oog heeft voor jou. Die je de weg wijst naar wat goed is en zinvol. 
Bij wie je terecht kunt.  
Geen ophitser, die jou in zijn greep wil hebben, maar een kracht van bevrijding.    



Mozes’ opvolger Mozes heet Jozua. Dat betekent hetzelfde als Jezus. 
God is bevrijding.  
Over zo’n herder heeft Jezus het. .   
Hij geeft bevrijdingsvuur aan ons door.  
 
Amen  


