
Johannes 10:22-30 

Vooraf 

Vanoggend is die vierde Sondag van Paastyd en staan bekend as Goeie Herder Sondag. 

Agtergrond 

Die gedeelte wat ons gaan, speel af terwyl Jesus in die pilaargang van Salomo in die tempel in 

Jerusalem geloop het.  Die woord wat vir loop gebruik word beteken eintlik rond slenter – doelloos 

rondloop.  

Dit was tydens die fees die Tempelwyding. Dit is ook genoem die fees van Hanukka wat ligte 

beteken. Hierdie fees is elke jaar vir agt dae gevier om die oorwinning van Judas Makkabeus oor die 

Siriërs in Desember 164 v.C. in herinnering te roep. Die Siriërs onder leiding van Antiogus Epiphanes 

IV het Jerusalem bestorm en begin afbreek. Hulle het meer as 40 000 Jode gedood en nog 40 000 as 

slawe weggevoer. Hulle het onder andere die tempel ontreinig deur ’n vark op die altaar te offer vir 

die God Zeus en ’n bloedbrousel oor die vloere uit te gooi. Vier drie jaar daarna is die tempel nie 

gebruik nie, totdat Judas Makkabeus  op die toneel verskyn het en die tempel herstel het en die 

Siriërs verslaan het. 

Hierdie jaarlikse fees van die Tempelwyding het vanselfsprekend ’n politieke kleur gekry – juis ook in 

hierdie tyd waarvan ons lees. Die Romeine het geheers oor die Jode en hulle het gesmag na iemand 

soos Judas Makkabeus om hulle te bevry. Vandaar die vraag wat hulle vir Jesus vra: Is U die Christus? 

Inleiding 

’n Seuntjie het in die rivier geswem terwyl sy ma toekyk. Die 

volgende oomblik sien sy hoe ’n krokodil op hom afswem en 

hom aan die been beet kry. Sy skreeu en beduie en spring 

toe self in die water om te help. Sy kry hom toe aan die arm 

beet terwyl die krokodil hom aan die been het. Na ’n hewige 

toutrekkery laat die krokodil los en word die seuntjie vinnig 

na die hospitaal geneem. By die hospitaal het hy baie aandag 

gekry en almal wou die wonde van die krokodil se kake aan 

sy been sien. Ewe trots het vir hulle gewys en toe gesê: “Dis 

nog niks. Kyk die wonde aan my arm waar my ma my beetgehad het! Sy is die beste! Sy wou nie los 

nie!” 

Die ma in hierdie storie het nie toegelaat dat iemand haar seuntjie uit haar hand ruk nie. Dit is 

presies wat Jesus sê van sy volgelinge: Niemand sal hulle uit sy hand ruk nie. 

Ons weet dat Johannes in sy evangelie sy lesers wil oortuig dat Jesus die Christus, die Seun van God 

is. In sy evangelie is hy voortdurend besig om al meer en meer Jesus se identiteit bekend te maak. Hy 

vertel, soos die evangelie aangaan, al meer wie Jesus is. Ook in hierdie verhaal is hy juis besig om 

deur middel van die vraag wat die Jode vra, aan te dui wie Jesus is. 

 



1. Wie is Jesus vir die Jode? 

 Miskien moet ek eerder vra: Wie wil die Jode hê moet Jesus wees? Hulle soek ’n politieke leier. 

Hulle soek ’n bevryder. Iemand wat hulle kan bevry van die Romeinse juk. En juis op die fees – waar 

Joodse nasionalisme hoogty vier – hoop hulle vir so ’n leier. Iemand wat hulle weer ’n gerekende 

volk kan maak. 

Vir hulle was die tekens daar dat Jesus dalk die leier kan wees. Hy het ’n klomp volgelinge gehad. Hy 

het allerlei wonderwerke gedoen. Hulle het in afwagting geleef dat Hy hom moet bekend maak as 

die leier. En tog het dit nie gebeur nie. Daarom hulle ongeduld. Daarom dat hulle om Hom 

saamdrom. Daar staan in Grieks dat hulle Hom omsingel het. Daar kan nie ’n beter tyd wees om 

homself as leier bekend te stel nie – tydens die fees. Daar kan nie ’n beter plek wees nie – die 

pilaargang van Salomo. Tog gebeur daar niks. Daarom hulle vraag: Is U die Christus?   

Die probleem met die Jode was dat hulle verwagtinge en vooroordele gemaak het dat hulle nie 

regtig sien en hoor wie Jesus is nie. Hulle was so vasgevang in hulle verwagting dat hulle nie oop was 

vir enige ander opsies nie. Hulle het Jesus nie herken as die Christus en Seun van God wat Verlosser 

vir die wêreld die sou wees nie.  

Daarom dat Jesus hulle vraag antwoord: “Ek het dit vir julle gesê, en tog glo julle nie.” Hy wys hulle 

daarop dat alles wat Hy doen, bewys is van wie Hy is, maar dat hulle dit ook nie glo nie. Die 

probleem is dat hulle hoor, maar nie hoor nie en sien maar nie sien nie. Hulle wil net hoor en sien 

wat hulle wil. 

Jesus sluit in sy antwoord aan by die eerste deel van die hoofstuk. Daar het Hy juis vir hulle vertel dat 

Hy die goeie herder is wat sy lewe aflê vir sy skape. Die beeld van die goeie herder is ’n tipiese Ou 

Testamentiese beeld. Hulle moes dit goed geken het. Met die beeld het Jesus klem geplaas op skape 

wat die herder ken en volg. Die herder sorg vir sy skape. Hy stel dit in kontras met diewe wat die 

skape wil skade aandoen en huurlinge wat as daar probleme kom, nie vir die skape sorg nie. Die hele 

beeld skets ’n intieme verhouding tussen herder en skape. Dit gaan oor ken, sorg, volg. 

Maar hulle glo nie, omdat hulle nie in so intieme verhouding met Jesus leef nie. By hulle is daar nie 

sprake van ken en volg nie.  

2. Wie is Jesus vir ons? 

Die Jesus wat Johannes aan ons bekend stel is die Christus, die Seun van God, die Verlosser van die 

wêreld. Nie ’n politieke bevryder nie. Nee, die Seun van God wat geroep is om na die kudde van God 

om te sien. Daarvoor was Hy die Wonderwerker, Geneser, Bevryder, Redder. Hy is die Gewer van 

lewe. 

Vir Johannes is Jesus die een wat verhoudings bou. Hy ken sy skape. Hy sorg vir sy skape. Hy lei sy 

skape. Hy skep ’n intieme verhouding met sy skape. Hy leef in ’n intieme verhouding met sy skape. 

Hierdie intieme verhouding word verder beskryf. Dit is ’n permanente verhouding.. Ons lees dat 

Christus skryf dat niemand sy skape ooit uit sy hand sal ruk nie. Hy sorg en beskerm. Hy laat nie toe 

dat diewe sy skape steel nie. Hy is nie soos ’n huurling wat sy skape aan hulself oorlaat nie. Hy lê sy 



lewe vir hulle af. Jesus laat nie toe dat iemand die intieme verhouding met sy skape skade aandoen 

nie. 

Dit is ’n wonderlike troos vir ons. Dit is goed om in die geharwar van die daaglikse lewe met sy 

uitdagings te weet ons is veilig by Jesus en dat ons in ’n permanente verhouding met Hom leef. Dit is 

goed om te weet dat niemand ons uit Jesus se hande sal ruk nie. Hy het homself gevestig in ’n 

verhouding met ons. Hy het Homself gegee, sy lewe gegee. Hy ken ons, sorg vir ons, lei ons. 

Ons wat in ’n intieme verhouding met Jesus leef, is belangrik vir Jesus. Luister na Jesus se woorde: 

Die wat God die Vader aan Hom gegee het is die belangrikste van almal. Ons kan vanoggend weer 

hoor dat ons elkeen is vir Jesus die belangrikste.   

Weereens, wat ’n heerlike troos. Hoe lekker om te kan weet ons is belangrik. Ons kan daaraan vas 

hou – elke dag. As dit goed gaan en as dit nie so goed gaan nie. As ons gesond is, maar as ons siek is. 

As ons opgewonde en dankbaar is, maar ook as ons hartseer is. As die lewe ons vasdruk. As die 

probleme ophoop.  As dinge voel asof dit handuit ruk en te veel word. Ons is vir Jesus belangrik. 

Wie is Jesus vir ons? Die Christus, die Seun van God, die Verlosser. Ons God met wie ons in ’n 

intieme verhouding kan leef. Die God wat ons elkeen ken, vir elkeen sorg, elkeen beskerm en elkeen 

lei. 

3. Wie is ons?      

’n Verhouding gaan oor meer as een party. Dit is goed om te weet dat Jesus ons ken, vir ons sorg, 

ons beskerm en lei. Maar ons moet ook nadink oor ons kant van die verhouding. Daarom die vraag: 

Wie is ons? 

Van die skape word daar gesê dat hulle na die herder moet luister en hom volg. Dit was juis wat die 

Jode nie wou doen nie. Hulle wou Jesus volg op hulle voorwaardes en terme. Hulle wou Hom ’n 

politieke leier maak. En daarom dat Hy aandui dat hulle nie van sy kudde is nie.  

Daarteenoor is die wat na Hom luister en Hom volg sy skape. Vir hulle het Hy sy lewe afgelê en hulle 

is vir Hom die belangrikste. Vir hulle gee Hy die ewige lewe en niemand sal hulle ooit uit sy hand ruk 

nie.  

Wie is ons? Volgelinge van Jesus. Mense wat na Hom luister. 

Ons is mense wat deur Jesus ingegaan het na God. Jesus sê nie net dat Hy Herder is nie. Hy is ook die 

ingang van die skaapkraal. Daarmee wil Hy aandui dat ’n mens net by God kan uitkom deur Christus. 

Net deur in Christus as Seun van God en Verlosser te glo, kan jy volgeling van God word. 

Om te luister en te volg beteken dat ons onsself vrywillig gee om in ’n intieme verhouding met Jesus 

te leef. Dit is ons kant, ons verantwoordelikheid in die verhouding. 

Dit beteken dat ons Jesus volg en na Hom luister vir wie Hy is: Christus, die Seun van God. Die 

Verlosser. Ons moet nie die fout maak wat die Jode gemaak het om juis by ons planne en manier van 

dink te wil laat inpas en dan te wil volg nie. Nee, ons moet na Jesus luister en Hom volg as die 

gestuurde Seun van God wat vir ons sy lewe afgelê het. Hy is die Herder wat ons wil lei. Hy is die 

Verlosser, die geestelike bevryder. 



Dit gebeur dat mens van Jesus iets heel anders maak as wat Hy is. Soms word Hy die gelukbringer 

wat moet seker maak dat hulle voorspoedig is in alles. Hy moet finansiële voorspoed, goeie 

gesondheid, gelukkige gesinslewe en huwelike waarborg. En as dit nie gebeur nie, dan vlug almal 

skielik terug na Jesus en bid. Sommige wil Jesus steeds die politieke bevryder maak. As die politiek 

nie na hulle wense verloop nie, dan vlug hulle na Jesus en is Jesus die enigste oplossing. 

Dit gebeur wanneer ’n intieme verhouding met Jesus – ’n luister na en volg – nie bestaan nie. In 

plaas van so intieme verhouding is dit eerder maar ’n weet-van Jesus-verhouding. Ons word geroep 

om in ’n intieme verhouding van luister na en volg te leef.  

Slot 

Ek het die storie van die seuntjie en sy krokodil wonde vertel. Ek het 

vertel van wonde waar sy ma bly klou het. 

Maar die eintlike wonde wat ons oor moet praat is die wonde aan Jesus 

se hande en voete en sy. Hy het vir ons gely. Hy is die Herder wat sy 

lewe vir ons as skape afgelê het. Niemand sal ons uit sy hand ruk nie. 


