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Johannes 10:7-21 – Intimiteit deur Gehoorsaamheid 

Goeie môre gemeente 

Dit bly vir ons ’n voorreg om by mekaar te kan wees, selfs al raak dit al hoe moeiliker om 

onsself uit die bed uit te sleep soos die oggende kouer en donkerder word. Vir die van julle 

wat dalk by die huis kyk, ons is bly julle kan ons op die manier ook join. Hopelik kan ons 

almal weer ordentlik saam kuier gouer eerder as later! 

Vir die van julle wat laasweek hier was, of laasweek gekyk het, julle sal weet dat ons 

laasweek kuiergaste gehad het, met Jacques Marais en sy gesin wat vir ons hulle storie kom 

vertel het. En elkeen van ons moet erken, dit was omtrent ’n ervaring! Eks seker ek praat nie 

net vir myself as ek sê die Here is besig om groot dinge te openbaar deur Jacques se storie 

nie, en mens moet baie hard probeer om nie iets uit sy storie te neem nie. 

So om voort te bou op dit wat hy laasweek gedeel het, kom ons vertel vir mekaar van ’n 

moeilike tyd waardeur die Here jou gehelp het? 

Vraag: Wanneer het die Here jou deur ’n moeilike tyd gehelp? 

Ek weet ons eie stories klink dalk nie vir ons so indrukwekkend soos Jacques s’n nie, maar 

dis nie waaroor dit gaan nie. Die werklikheid is dat jou storie, jou storie is! Dis ’n getuienis 

van iets wat God gedoen het, dis ’n getuienis van ’n stuk groei of skaaf wat jy hopelik in 

daardie tyd beleef het, en dis ’n getuienis van genade in jou eie lewe. So ons moenie bang 

wees om vir ander te vertel wat die Here vir ons doen nie, want dis stories wat die wêreld 

nodig het! 

Ons gaan vandag nog ’n bietjie verder met hierdie gedagtes werk, en julle sal sien dat daar 

’n verband is tussen hierdie goed wat ek hier voor het, maar ek sal dit nog verduidelik soos 

ons aangaan. Ons lees ook vandag saam uit Johannes 10 uit, so as jy wil kan jy solank jou 

Bybel daar oopmaak. So Johannes 10 is twee van Jesus se groot “Ek is” stellings, en soos 

baie van die Nuwe Testament se stories sal dit ons help om te weet wat voor dit gebeur het. 

In hoofstuk 9 lees ons die storie van ’n ou wat blind gebore is, en wat Jesus dan genees. 

Maar wat interessant is hier, is dat Jesus hom nie onmiddelik genees het nie, maar vir hom 

gesê het om homself by ’n sekere plek te gaan was, en hy kon weer sien. Daar ontstaan toe 

’n effense onlus, want die Jode het op daardie stadium klaar besluit as iemand in die 

openbaar vir Christus bely, dan word hy of sy nie meer in die sinagoge toegelaat nie. Die 

man wat blind was en die geestelike leiers raak dan aan die stry, en hulle verban hom. Jesus 

hoor daarvan, en gaan na hom toe, en die man glo in Jesus. Dan sê Jesus hierdie woorde: 

39 Toe sê Jesus: “Ek het na hierdie wêreld toe gekom met die oog op 'n 

beslissing, sodat dié wat nie sien nie, kan sien, en dié wat sien, kan blind 

word.” 

40 Party Fariseërs wat by Hom was, het dit gehoor en vir Hom gesê: “Ons is 

mos nie blind nie!” 



41 Jesus antwoord hulle: “As julle blind was, sou julle nie skuldig gewees 

het nie; maar nou sê julle: ‘Ons sien.’ Daarom bly julle skuldig.” Of letterlik: 

“Daarom bly julle in julle sonde.” 

/ 

So die verhouding tussen Jesus en die fariseërs was al klaar nie op ’n goeie plek toe hy hier 

in hoofstuk 10 begin praat het nie. Hy het al klaar op ’n paar tone getrap deur wat hy gesê 

en gedoen het, en ons gaan nou sien dat dinge net nog erger ook raak van hier af aan. Want 

Jesus maak hier ’n paar groot stellings rondom wie hy is, en ook wie die ander voor hom is. 

Ons lees van vers 7 af: 

7 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. 

Hierdie paar verse sluit aan by verse 1-6, en Jesus maak ’n dramatiese stelling oor die rol 

wat Hy speel in verlossing: As ons nie deur Hom gaan nie, dan kan hulle nie gered word nie. 

Kan julle net julle verbeel as iemand hier voor ons moet kom staan en kom sê: “Ek is die 

ingang na die Hemel toe.” Ons sal hopelik almal baie vinnig van die ou ontslae raak, of ten 

minste ’n dowe oor draai, want ons sal almal weet dat so iemand nie net nonsens praat nie, 

maar Godslasterlik ook praat. As jy gewonder het, een van die beloftes wat jy as belydende 

lidmaat aflê is om valse leerings teen te staan ook. 

So die fariseërs glo Jesus praat nonsens, en hulle word kwaad, want hulle kon nie die 

waarheid sien nie. Maar Jesus gaan nog verder en sê: Die wat voor my daar was, is diewe en 

rowers. Mens sou hier kon dink Hy praat dalk van valse messiasse of so, en dis deel daarvan, 

maar dis ook bietjie meer direk: Hy praat van die geestelike leiers van Israel, met ander 

woorde, die mense wat voor hom staan! Hy sê eintlik: Ek is nie soos dié mense wat gekom 

het om julle te kom mislei nie, ek is die waarheid waardeur julle tot die Vader kan kom. 

En asof dit nie erg genoeg was nie, dan gaan hy verder in vers 11: 

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. 16 Ek het nog ander skape, wat nie van hierdie kraal is nie. Ek moet 

hulle ook lei. Hulle sal na my stem luister, en hulle sal een kudde wees met 

een herder. 



17 “Die Vader het My lief omdat Ek my lewe aflê om dit weer op te neem. 18 

Niemand neem dit van My af nie, maar Ek lê dit uit my eie af. Ek het die 

volmag om dit af te lê, en Ek het die volmag om dit weer op te neem. Dit is 

die opdrag wat Ek van my Vader ontvang het.” 

/ 

Vir die Jode van Israel was hierdie ’n reuse stelling, want as jy vir hulle moes vra wie die 

goeie herder was, dan sou jy twee antwoorde kry. Wil julle probeer raai wie die twee was? 

Dawid 

Moses 

Jesus sê hier vir hulle: “Ek is DIE Goeie Herder!” Dis nie ’n goeie herder nie, dis “DIE”! En 

Jesus verduidelik nie net wie Hy is nie, maar wat Hy kom doen ook. Hy kom lê Sy lewe 

gewilliglik vir Sy skape af. Hy is nie soos ’n huurling, iemand wat net die skape oppas tot die 

moeilikheid kom nie. As dit waar was, dan was daar nie ’n evangelie nie, dan het hier nie ’n 

kruis gestaan in die kerk nie, en dan was ons nie vandag Christene nie.  

Jesus is DIE Goeie Herder. Punt. En Hy het die volle mag gehad om Sy lewe af te lê en dit 

weer op te neem, soos die Vader die gevra het. En dis hoekom ons Hom volg. 

// 

Maar waar pas ek en jy dan in die prentjie in? Is ons miskien ook die herders vandag? Nee, 

ons moenie die fout maak om te dink ons is nie. Ja, Jesus het vir Petrus gesê “pas My skape 

op”, maar dit was nog steeds Jesus se skape. So ons, julle kan dit raai, ons is die skape. 

Ek weet nie van jou nie, maar ek dink meeste van ons se prentjie van ’n skaap is dalk nie die 

mees vleiende ding ooit nie. Hy lyk dalk maar iets soos die een op die bord, so bietjie oulik 

of snaaks, maar eintlik nie baie skerp nie. En die probleem is, skape is ook nie baie skerp nie! 

Ek weet nie hoeveel van julle dit weet nie, maar as ’n skaap te swaar raak, soos wanneer 

hulle swanger is of wanneer hulle te lanklaas geskeer is, of veral wanneer hulle swanger is 

EN te lanklaas geskeer is, en hulle val om, dan kan hulle nie weer self regop kom nie. Nie 

baie bright nie! Hulle verdwaal, hulle val in gate en by kranse af. Eks seker meeste van ons 

het die laaste week miskien ook hierdie video gekry: 

Video van skaap wat weer in ’n sloot val... 

Nee, ons wil nie onsself sien as ’n skaap nie! As ons kan kies, dan sal ons eerder onsself as ’n 

wilde hings sien. ’n Perd wat, die oomblik as hy by die hek uit is, die veld in hardloop en 

vryheid beleef! ’n Skaap, as jy die hek oopmaak, hardloop ’n paar meter, en besef dan hy 

het geen idee waar hy is of waantoe hy wil gaan nie, en steek net vas tot iemand meer 

rigting gee.  

Maar dalk moet ons nie skape te sleg sê nie, want dof soos hulle lyk, is die skape nie 

heeltemal so onnosel nie. Nee, skape het ’n ongelooflike vermoë om stemme te herken. Dis 

hoekom Jesus ook in vers 8 kan sê: Sy skape luister nie na die verkeerde mense nie. Want ’n 



skaap leer van jonks af die stem van sy herder ken, en hulle volg net daardie stem! Hulle kan 

selfs opdragte of sekere fluite leer ken en reageer daarop. 

 

Ons is geroep om Sy skape te wees, en ons kan kies om Hom te volg, of nie. En wanneer ons 

kies om Sy skape te wees, soos meeste van ons hopelik al gedoen het, dan word dit ons 

nuwe identiteit. Ons word Sy skape, en ons sal dit bly, maar dit beteken nie ons sal altyd 

naby hom bly nie. Want soos ’n regte skaap, kan ons ook kies om ons eie kop te volg, te 

verdwaal, en onsself in die moeilikheid te kry. 

Dan is dit nodig vir die Goeie Herder om ons weer terug te bring, en dit is baie keer teen ons 

eie sin in! Vir ’n skaap wat aan die wei is, is net een ding belangrik: die volgende groen 

graspol. Sy volle aandag is daarop gevestig om net die beste volgende pol gras te kry, en 

daarvan te vreet. En ek dink ons val super vinnig in daardie selfde gat. Ons gaan waar ons 

nie moet nie, doen wat ons nie moet nie, als net opsoek na ons eie volgende graspol. En dan 

moet die Here kom, en ons weer terugbring, en seker maak ons volg Hom. 

Dis waar ons intimiteit met Hom lê! Dis juis wanneer ons Hom volg, dat ons die intimiteit kry 

wat ons so erg soek! Ek weet hier is baie van ons vandag wat sê: “Ek wens ek kon weer naby 

aan die Here voel! Ek wens ek kon seker wees van wat Hy vra, seker wees van Sy 

teenwoordigheid, maar ek sukkel!” Daar is net een manier hoe ’n skaap sy herder se stem 

en opdragte kan hoor: Hy moet die herder volg! As jy naby aan die Here wil lewe, moet jy 

Hom volg. Hy gee vir ons Sy Woord, Hy gee vir ons Sy eie lewe as voorbeeld, Hy gee vir ons 

Sy Gees, Sy teenwoordigheid in ons. Jy hoef nie te wonder wat jy moet doen nie, en as jy 

wonder, vra Hom net weer. As jy Hom wil hoor, volg Hom! En as jy van die paadjie af geloop 

het, laat maar toe dat Hy jou weer terugbring, al is dit nie lekker nie. 

 

Maar dis die wonderlike: Vir enigiemand wat kies om Sy skaap te wees, vir enigeen wat kies 

om Hom te volg, gaan Jesus altyd weer terugkom! Hy laat staan 99 ander, maar hy maak 

seker Hy kom haal ons weer! En ja, dis partykeer ongemaklik! Soos Louis ook in die week 

gedeel het, om silwer suiwer te kry moet mens dit deur vuur sit. Net so ook is dit nie lekker 

om van jou eie spoor afgehaal te word nie, want daardie volgende graspol lyk amazing, 

maar Jesus kom doen dit weer en weer! En dan tel Hy ons op, dra ons terug, en al die pad 

vier Hy fees oor die een wat terugkeer! 

 

So ek maak vir ons klaar met twee vrae wat julle by die huis met mekaar kan bespreek: 

1. Ken jy jou Herder se stem? 

2. Wat kan jy doen om nog meer na Sy stem te luister in jou eie lewe, en nog nader 

Hom te volg? 

Mag jy vandag nog iets van Sy Goeie Herderskap beleef. 

Gebed 


