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Kerken en Wmo - een zoektocht
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Europees en internationaal werk”
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Jezus zegt: ‘Ik ben de goede herder’. 
Een goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. 
Een huurling, iemand die geen herder is, 
en die niet de eigenaar van de schapen is, 
laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht 
zodra hij een wolf aan ziet komen. 
De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; 
de man is een huurling en de schapen 
kunnen hem niets schelen.
 
Ik ben de goede herder.
Ik ken mijn schapen en de schapen kennen mij, 
zoals de Vader mij kent en ik de schapen ken. 
Ik geef mijn leven voor mijn schapen. 

God, U kent ons bij voor- en achternaam, 
wij laten U niet onverschillig. 
U blijft bij ons, 
juist als gevaren op de loer liggen. 
Ook wanneer onze ogen ons belemmeren te zien, 
wanneer verdriet, zorgen, boosheid of angst
onze blik vertroebelen, 
ziet U ons, en houdt U niet op, 
ons te roepen, bij naam en toenaam. 

Zo bent U, zo is uw Naam:
Ik ben er.

Amen

Uit: ‘Sprekende stilte’  
door Werkgroep Ouderen-
pastoraat 
Sint Willebrordusparochie 
Zevenaar

Naar: Johannes 10, 11-15
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