
Johannes 10:1-16 

Vooraf 

Die konteks van vandag se erediens is tweeledig: 

 Dit is vandag Sondag van die Goeie Herder. Tradisioneel word vandag gefokus op God as die 

goeie Herder. 

 Dit is vandag ook Arbeidsondag. Die eerste Sondag in Mei – net na Werkersdag - word 

jaarliks aandag gegee aan al die fasette rakende ons daaglikse werk. 

 

Agtergrond 

 

In Johannes se evangelie kry ons sewe plekke waar Jesus sê Ek is… In die gedeelte wat ons gaan lees 

kry ons twee van hulle. Ons gaan lees dat Jesus sê Ek is die ingang en Ek is die goeie Herder.  

 

Inleiding 

 

Frederick Marais is ’n predikant in Stellenbosch. ’n Tydjie gelede het hy die volgende storie vertel: 

Hy vertel dat hy nog altyd die Camino de Santiago wou gaan stap. Dit is ’n 

pelgrimstog van oor die agthonderd kilometer deur Spanje wat jaarliks 

deur baie Christene onderneem word. Dit neem gewoonlik so min of 

meer ’n maand om dit te stap. Een oggend het sy dogter, wat ’n joernalis 

is, hom gebel en gevra of hy saam met haar dit wil gaan stap. Sy was op ’n 

slegte plek in haar lewe na ’n liefdesteleurstelling en wou bietjie wegkom. 

Hulle het begin beplan aan die staptog en is sak en pak weg na Spanje. Hy 

sê dat die eerste dag was erg, maar hulle het dit oorleef. Die tweede dag 

nog erger en op die derde dag was hulle moeg en seer na die vorige twee 

dae se stap. Boonop het dit gereën. Hy vertel dat sy dogter op ’n stadium 

geval het en terwyl sy daar in die modder en reën sit, gesê het dat die 

stappery ’n fout was en dat sy teruggaan. Hy het haar sonder enige sukses 

probeer oortuig om verder te stap. Al sy verduidelikings dat hulle die tog 

beplan het en baie uitgawes aangegaan het, het op dowe ore geval. Later het hy hard 

gepraat – en dit het net tot trane gelei. Sy was kwaad en onsteld. Terwyl hulle so sit het hy 

skielik klokke hoor lui en toe ’n herder met ’n staf gesien aanstap met sy skape met klokke 

om hulle nekke wat hom volg. Hy vertel dat dit presies die prentjie was wat hy altyd van 

Psalm 23 gehad het. Hy het glo spontaan Psalm 23 begin opsê: Die Here is my Herder…  Die 

volgende oomblik het sy dogter hom gevra: ”Pa, dink jy Hy stap voor?” Hy het geantwoord: 

“Ja, Hy stap voor.” Die volgende oomblik het sy dogter opgestaan en hulle het weer begin 

stap en ’n maand later die pelgrimstog voltooi. Die Here is my Herder het vir hulle ’n nuwe 

betekenis gekry.   

 

 



Ek dink dat haar vraag en sy antwoord ’n goeie samevatting is van die Bybelse boodskap van God as 

Herder:  Hy stap voor…  

As die Bybel die beeld van ’n herder gebruik, gaan dit oor twee betekenisse. Die een is die beeld van 

versorging en omgee. Die ander is die beeld van leierskap. Die konings word byvoorbeeld as herder 

beskryf. Ek wil die twee sake saamgooi vir ons tema van vanoggend: Dienende leiers. 

1. Jesus as volmaakte dienende leier 

Jesus stap voor … Hy is die leier, maar nie met ’n stok wat slaan nie, veeleerder met ’n staf wat 

versorg. 

Dit is wat Jesus vir ons leer met hierdie twee Ek is uitsprake. Ek is die ingang en Ek is die goeie 

herder. 

In die Bybelse tyd was skaapboerdery heeltemal anders as vandag. Vandag het ons kampe met goeie 

drade en in elke kamp ’n krip met water. As die skape binne in die kamp is, is hulle relatief veilig en 

versorg. In die Bybelse tyd, egter, het die skape elke aand in ’n kraal geslaap en die herder het hulle 

vroegoggend uit gelei. Hy het voor hulle uitgestap, hulle geroep en die skape het hom gevolg. Deur 

die dag het hy hulle geneem na plekke waar daar kos en water was en hulle beskerm teen 

ongediertes. Laat middag is hulle weer terug na die kraal. 

Hierdie krale was van klip en het net een opening as ingang gehad. Die ingang het nie ’n deur of hek 

gehad nie. Die herder self het in ide ingang geslaap. Hy was die ingang. ’n Skaap wat wou uitgaan 

moes verby hom kom. Net so moes iets of iemand wat wil inkom, verby hom kom.  

Hierdie Bybelse herders het dus dag en nag saam met hulle skape geleef. Daarom was daar ’n 

besonderse band tussen herder en skape. Hy het hulle geken en hulle het hom geken. Die skape het 

name gehad. Hulle het hom vertrou want hy het aan hulle daaglikse behoeftes van kos en water en 

veiligheid voorsien.  

Met hierdie prentjie in ons gedagtes, kan ons hierdie beelde wat Jesus gebruik, verstaan. Hy is die 

ingang en Hy is die herder.  

As ingang gaan dit vir Jesus oor die feit dat gelowiges deur Hom moet ingaan om by God te kom. 

Gelowiges moet deur Hom ingaan om gered te word. Dit gaan oor die feit dat Hy die enigste 

Verlosser is en buiten Hom is daar geen verlossing nie.   

Jesus as ingang word gestel teenoor diewe en rowers wat oor die muur van die kraal klim en die 

skape wil kwaad aandoen. Dit word gestel teenoor vreemdelinge wat die skape wou weglei.  Dit 

word gestel teenoor ’n huurling wat nie regtig omgegee het vir die skape nie en nie bereid is om 

homself in gevaar te stel ter wille van die skape se veiligheid nie.  

As herder gaan dit oor Jesus wat versorg en lei. Hy stap voor en sorg. Hy voorsien aan hulle 

behoeftes. Hy beskerm hulle. Hy ken hulle. 

Ons kan sekerlik nie ’n beter voorbeeld van ’n dienende leier kry as Jesus nie. Die volmaakte Herder 

wat sy lewe afgelê het vir sy skape.  Hy het Homself gegee. Hy is die volmaakte ingang. Deur Hom kry 



ons die ewige lewe en word ons met God versoen. Hy gee in oorvloed. Hy is die Herder wat ons ken 

– op ons name en ons roep en lei. 

Hy is die Herder wat in kontras staan met die Satan wat wil steel en doodmaak. Hy staan in kontras 

met Satan wil wegrokkel. Hy staan in kontras met Satan wat die huurling is en glad nie omgee vir sy 

skape nie. Jesus is die ingang en die herder.  

Jesus self sê dat Hy ’n lewe van oorvloed gee. As ingang en as herder voorsien Hy aan sy volgelinge 

oorvloed. Psalm 23 help ons om iets van hierdie oorvloed te verstaan: Ons kom niks kort nie; ons rus 

in groen weivelde; ons word gebring by waters waar daar rus en vrede is; ons kry krag; ons word 

gelei op die regte paaie; selfs in donker dieptes is ons veilig; ons is veilig in sy hande; ons sit aan by ’n 

feesmaal; ons word ontvang soos ’n eregas; ons word oorlaai met hartlikheid; ons kry goedheid en 

liefde; dit geld tot in lengte van dae. En al hierdie oorvloed word deur God gegee.  

Die wete dat Jesus die volmaakte dienende leier is, gee vir ons baie troos. Ons kan altyd weet, in  

goeie en minder goeie tye, dat Hy die Herder is wat voorloop en sorg. Hy het ons gedien en sorg 

steeds vir ons. Ons kan maar soos die storie van Frederick Marais opstaan uit die modder en voort 

stap. Ons het elke dag die troos dat Jesus voor stap met die staf – Hy lei, Hy sorg.   

Op hierdie Goeie Herdersondag word ons herinner: Jesus, God is ons goeie Herder. Op arbeidsondag 

– met ander woorde, in die konteks van ons daaglikse werksituasie, word ons herinner: Jesus, God is 

ons goeie Herder. Hy is dievolmaakte dienende leier. 

2. Ons as dienende leiers 

In hierdie Ek is uitsprake van Jesus lê daar ook ’n uitdaging vir ons opgesluit. Ek sou seker ook kon sê: 

Hier lê vir ons ’n opdrag opgesluit. Ons moet soos die skape die Herder volg, vir Jesus volg. En hierdie 

navolging van Jesus beteken dat ons soos Jesus moet wees. In hierdie geval: Ook ons moet dienende 

leiers wees. 

Ons praat in ons land die laaste tyd baie oor leierskap. Of dalk eerder die gebrek aan leierskap. Ek wil 

vanoggend daarvan wegstuur. Ek wil vra dat ons vir ’n wyle vergeet van ander se leierskap en fokus 

op onsself; op ons eie manier van as leiers optree. Kom ons dink so bietjie oor ons eie optrede as 

leiers. 

Almal van ons is leiers. Elkeen van ons is in sekere rolle as leiers. By die werk, in jou gesin, in die 

skool, in die kerk. Daar is niemand wat kan sê dat hy of sy nie êrens ’n leiersrol vervul nie.  

Die uitdaging is om dienende leiers te wees. Ons moet voor stap – leiding gee met ’n staf, nie met ’n 

stok nie. Ons moet leiding gee deur te dien en hierin Jesus se voorbeeld navolg. 

Dienende leierskap verg ’n wegkyk van jou eie voorkeure en behoeftes en in die plek daarvan 

behoeftes van ander voorop stel.  Dit vra ’n prysgee van jou eie belange ten gunste van die van 

ander. Dit vra versorging en omgee van ander. Ons moet vir ander  - soos Jesus – ’n lewe van 

oorvloed verseker. Ons moet vir hulle ’n situasie van geborge wees skep. Selfs die begrip van waarlik 

ken moet ter sprake kom. Ons moet ander ken, juis om hulle te kan versorg en lei. 

Dit begin in elkeen van ons se gesin. As pa en ma en oupa en ouma. Dit geld vir elkeen wat nog  kind 

is. As kind moet ons dienend lei. Voor stap deur versorging. 



Dit geld vir ons werksituasie. In ’n land wat mens ’n baie hoë werkloosheidsyfer sukkel, moet ons in 

die werksituasie voorstap. Leiding gee deur te dien. ’n Veilige en geborge werksatmosfeer skep.  

Dit geld vir elke lewenssfeer. Vir julle as kinders in die skool. Vir ons almal waar ons betrokke is. In 

die kerk, by verskeie organisasies, op die sportveld. Ons moet dienende leiers wees. 

Slot 

Baie keer sit ons maar ook soos Frederick Marais en sy dogter plat in die modder met wat vir ons 

voel ’n staptog van honderde kilometers voor ons. Vanoggend hoor ons weer dat ons maar kan 

opstaan en stap, want God en Jesus stap voor. Hy lei. Hy dien. 

En iets van daardie voorreg wat ons ontvang en ervaar, moet afsmeer aan ons. As mense wat Jesus 

navolg, moet ons elkeen dienend lei. Vir ander moet ons die ingang wees na Jesus en God. Vir ander 

moet ons die herder wees sorg en omgee. 


