
 

 

Op basis van deze twee perikopen is voor kinderen een verhaal geschreven. Dit verhaal  kreeg als 

titel mee: ‘Een schaap apart’. Na het vertellen van dit verhaal en de rol van de kinderen daarin heb 

ik deze overweging gehouden. 

 

OVERWEGING  

Terecht zijn de andere schapen kwaad op het schaap, dat haar eigen weg gaat. Even terecht is het 

dat de herder op zoek gaat naar dat schaap. Stel  je eens voor dat de eigenaar van alle schapen 

merkt dat er één niet meer aanwezig is in de stal. Dan krijgt de herder op zijn donder of haar 

donder, als de herder een vrouw is. 

 

Ja, wiens kant kiest ieder van ons? Ben je voor de andere schapen, die kwaad zijn of ben je voor 

de herder die op zoek gaat. Dat is geen gemakkelijke vraag. Hoogstwaarschijnlijk kies je voor 

beide keuzes, als je even de tijd hebt gekregen om beide kanten te horen. 

  

Als ik voor zo’n moeilijke vraag gesteld wordt, dan vraag ik me af hoe zal Jezus deze vraag 

beantwoorden. Voor mij is Jezus een belangrijke persoon om me te helpen hoe ik in een bepaalde 

omstandigheid het beste kan handelen. Dat doe ik nog steeds. Soms kom ik dan in conflict met 

allerlei instanties, bijvoorbeeld mijn Orde der dominicanen, of onze regering of mijn kerk. Zij 

raden me aan zo en niet anders te handelen. En toch: Jezus stelt me voor of nodigt mij dan uit net 

iets anders te zeggen en te doen.    

 

Jullie doen vandaag je eerste communie en je ouders en allen die hier aanwezig zijn vinden het 

belangrijk dat we ons allen verbinden met Jezus. Of beter gezegd: Jezus nodigt ieder van ons om 

zich te verbinden met Hem. Hij nodigt ieder van ons uit zijn vriend en vriendin te worden.  

Vanmorgen wordt deze uitnodiging verbeeld in de maaltijd die hij voor gereed gemaakt heeft.  

De meest belangrijke vraag voor ieder van ons vanmorgen is: Wil je dit, vriend of vriendin van 

Jezus worden?   

 

Ik kan je vertellen dat, als je je dit doet – positief op zijn  uitnodiging ingaan en werkelijk jezelf 
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beschouwen als vriend of vriendin van Jezus, dat je dan nooit meer alleen bent. Jezus leeft met je 

mee en helpt je overal.  

 

Dit alles betekent wel dat ik me nog steeds afvraag: wie is Jezus? Hij noemt zichzelf een dienaar, 

een dienaar van mensen en een dienaar van God. In de bijbel staan allerlei verhalen over Jezus . 

die verhalen lees ik nog steeds. 

  

Ik hoop van harte dat ieder van ons na deze eerste communie, en ook, jullie ouders en alle andere 

aanwezigen zich verdiepen en bezig houden met het gegeven dat Hij, Jezus, graag je vriend en 

vriendin wil worden en dat ons antwoord heel ons leven blijft: ‘Ja ik wil dit worden. Help me 

alstublieft.’ 

 

Amen   

    


