
HUISGELOOF2017#5 – EK IS  die goeie HERDER > Johannes 10:1-15 
1“Dít verseker Ek julle: Wie nie deur die hek in die skaapkraal ingaan nie maar van 'n ander kant af inklim, is 'n dief en 'n  rower. 
2Maar hy wat deur die hek ingaan, is die skape se herder; 3vir hom maak die hekwagter oop. Die skape luister na die herder se 
stem. Hy roep sy skape op hulle name en lei hulle uit. 4Wanneer hy al sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit, en die 
skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. 5Hulle sal nooit 'n vreemde volg nie maar van hom af weghardloop, omdat hulle nie 
die stem van vreemdes ken nie.” 6Deur hierdie beeld het Jesus met hulle gepraat, maar hulle het nie verstaan wat dit was wat 
Hy vir hulle wou sê nie.Toe het Jesus verder gesê: “Dít verseker Ek julle: Ek is die ingang vir die skape. 8 Almal wat voor My 
gekom het, is diewe en rowers; maar die skape het nie na hulle geluister nie. 9  Ek is die ingang; as iemand deur My ingaan, sal 
hy gered word. Hy sal in en uit gaan en weiding kry. 10 'n Dief kom net steel en slag en uitroei; Ek het gekom sodat hulle die lewe 
kan hê, en dit in oorvloed.11 “Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape.12 'n Huurling is geen 
herder nie, en dit is nie sy eie skape nie. As hy 'n wolf sien kom, los hy die skape en hardloop weg, en die wolf vang die skape en 
jaag die trop uitmekaar. 13 Hy is 'n huurling en bekommer hom nie oor die skape nie. 14 “Ek is die goeie herder. Ek ken my 
skape, en my skape ken My, 15 net soos die Vader My ken en Ek die Vader ken; en Ek lê my lewe af vir die skape. 

 
#Die Herder ken ons >  dat die goeie Herder ons ken… elkeen ken by die naam. Die gedagte slaan jou asem weg. 
Maar die tweede waarheid laat jou dink, die skape ken Sy stem. Die stem van ons Herder word in die gejaag  van die 
lewe versteek tussen al die ander stemme van die wêreld. Sy stem wat die vreugde van Sy vergifnis en die vrede en 
veiligheid van Sy liefde bevat… dis die stem wat ons moet hoor en volg in die wêreld.   ŉ Toeris in die Midde Ooste 
het afgekom op ŉ klomp herders wat saam by ’n stroompie gestaan het. Na ŉ tydjie het een van die herders na die 
skape gedraai en geroep: “Manah. Manah. Manah.” (‘Manah’ beteken “volg my” in Arabies.) Dadelik het sy skape 
hulle van die res van die skape geskei en hom gevolg. Toe het een van die ander twee geroep “Manah. Manah.”  En 
sy skape het hulle van hom geskei en hom gevolg. Die toeris het vir die derde herder gesê: “Ek wil dit ook probeer. 
Laat ek jou  jas aantrek en kyk of hulle nie vir my sal volg nie.” Hy doen dit toe en roep: “Manah. Manah.” Die skape 
het nie gereageer nie. Nie een beweeg nie. Die toeris het gevra: Sal die skape ooit ŉ ander persoon volg?” “O, ja,” 
het die herder geantwoord, “somtyds word ŉ skaap siek en dan sal dit enigiemand  volg.” Met ander woorde as hulle 
broos is, dan is hulle vatbaar vir ŉ ander stem. 
 
Wat wee tons van skape: Skape raak maklik verlore: Jesaja 53:6 “Ons het almal gedwaal soos skape, ons het elkeen 
sy eie pad geloop, maar die Here het ons almal se sonde op hom laat afkom.” Skape dwaal maklik af – Mmmmm, 
dalk kan hierdie my gelukkig maak? Wonder wat is daar? Gaan kyk bietjie daar. Ons is ook so.... Ons dwaal ook rond 
en kyk of iets anders my gaan gelukkig maak: nuwe kar, nuwe huis, nuwe werk, nuwe vrou.... 
2. Skape het geen verdediging nie: Meeste diere het een of ander vorm van verdediging, maar skape? As jy ’n skaap 
aanval, is die enigste wat hy kan doen om te sê: “Gaaaannnnn wegggg!” Ons is ook so! Sonder ’n herder is ons baie 
kwesbaar, baie vatbaar vir die leuens van die wêreld. Baie mense leef dan lewens wat lei na dood en verwoesting... 
3. Skape is baie hardkoppig: Draai na die persoon langs jou en sê vir hulle: “Hy praat van jou. Jy is hardkoppig soos ’n 
skaap!” .… Vir dié wat dit nie gedoen het nie, wat sê: “Ek sal nie!”: “Jy is hardkoppig! Hoekom luister jy nie?” Ons is 
almal hardkoppig! Het jy geweet dat as skape tussen twee rotse vassit, hulle nie teruggaan om uit te kom nie, maar 
net vorentoe druk tot hulle ordentlik vassit. Dis asof hulle dink: “Met genoeg krag en inspanning gaan ek die rotse 
skuif.” Wie ken mense wat so is?..… bv “Ek kan nie met my geld uitkom nie. Kom ons koop take-aways en gesels 
daaroor.” Dis hoe ons is – dom en hardkoppig! 
 
Wat doen die GOEIE HERDER? HY ROEP EN HY LEI: Hy ROEP sy skape op hulle name! Piet, Susan, Johan, Anna, 
Wilhelm . Jou naam – kom! Voel jy ooit jy weet nie wat om te doen nie?Lees weer Johannes 10:3, 4 > Hy LEI hulle. 
Hulle ken sy stem. Hoe ken ons God se stem? Hoe praat God met ons? God praat deur sy Woord, deur 
omstandighede, deur mense – God praat die heeldag met elkeen van ons. 
Hy ROEP en Hy LEI “Maar ek ken nie sy stem nie.” Daar is 2 redes:  Dink aan hierdie voorbeeld: As jy ’n ’n vertrek 
instap met 50 vroue wat almal gelyk praat – Sal jy jou vrou se stem herken? Of as dit kinders is – jou kind se stem – 
jou ma of pa se stem?As jy nie kan nie, is dit weens 1 van 2 redes:i. Jy ken haar nie of ii. Jy het nie genoeg tyd met 
haar spandeer om haar stem te herken nie 
 
Psalm 23: Ken jy die Psalm? Ken jy die Herder?  
Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. 2 Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar 
vrede is.3 Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy Naam. 4 Selfs al gaan ek deur donker 
dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In u hande is ek veilig. 5 U laat my by ’n feesmaal aansit, terwyl 
my teëstanders moet toekyk. U ontvang my soos ’n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid. 6 U goedheid en liefde 
sal my lewe lank by my bly en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. 
Afrika gesegde: “’n Weermag van skape gelei deur ’n leeu is beter as ’n weermag van leeus gelei deur ’n skaap” Ons 
is die skape – wie is die Leeu?  


