“Ek is die Goeie Herder...” Johannes 10:14

Wat het die name van Jesus in Johannes tot dusver vir jou beteken?
-

Ek is die Weg en die Waarheid en die Lewe

-

Ek is die Lig vir die wêreld

Lees Psalm 23 en Johannes 10:1-15
Wat tref jou met ‘n eerste lees uit hierdie gedeelte?

Die kern van Jesus se uitspraak: “Ek is die Goeie Herder...” lê opgesluit in die uitdaging om Jesus te vertrou.
-

Wanneer vertrou jy mense maklik... en wanneer is dit vir jou moeilik om iemand te vertrou?

-

Wat sê Jesus hier in Johannes oor die saak van herder-wees, wat maak dat ons Hom kan vertrou? Laat elkeen
weer die gedeelte op hul eie deurlees en net een saak noem wat hulle hier raaklees, wat sal maak dat hulle
Jesus kan vertrou.

Op ‘n paar plekke in hierdie gedeelte lees ons dat Jesus praat daarvan dat Hy ons ken en ons op ons name roep – v 3, 5,
14. Watter beteken dit as iemand jou naam ken?

Jesus se plan was nooit om sy skape veilig bymekaar te maak en knus in die stal of kraal op ‘n hoop te jaag en net daar
te bly nie – v 3-4. Hoe het hierdie manier van dink, soms ons verstaan van die rol van kerk in ons lewens beinvloed en
wat is die gevaar daarvan vandag?
(Kan dink dat kerk net gaan oor Sondag se erediens en lekker saamkuier...)
(Gevaar: Kerk raak te na binne gerig, seflsugtig, ‘n soort van club...)
-

Wat beteken dit vandag vir ons dat Jesus voor ons uitloop buite die skaapkraal, in die veld, in ‘n lewe met
allerhande bedreigings, gevare, uitdagings en moeilike situasies elke dag op ons pad? Wat sal ons op hierdie pad
help? Kyk weer na v 4-5
o

Hoe luister ‘n mens na die Here se stem? Hoe weet ek dat dit die Here is wat met my praat?
 Hoe beter ek Hom ken, hoe makliker herken ek sy stem
 Toets wat ek hoor altyd aan die Woord
 Toets dit altyd met ander gelowiges wat ek vertrou






Bid vir vrede oor so ‘n saak
Wees gehoorsaam
Wees gehoorsaam, doen dit... geloof is soms eers om gehoorsaam te
wees...
Bly nederig en afhanklik hieroor, want daar is altyd ‘n kans dat jy
verkeerd kon hoor – ons bly mense

Twee maal in hierdie gedeelte verklaar Jesus dat Hy die ingang vir die skape is – v 7-10. Wat sou dit beteken, as die
gebruik in daardie tyd was dat die skaapwagter in die opening wat die ingang na die kraal was, gestaan het en heelnag
daar gebly het om die skape op te pas?
(die gedagte dat Hy ons opppas, ons veilig is by Hom, Hy die gevare afweer...)
-

Hoe lei dit tot ‘n lewe van oorvloed van v 10?

Twee maal lees ons dat Jesus verklaar dat Hy die goeie herder is – v 11-15. Wat dink julle maak Jesus goed? Of anders
gestel beter as ander herders? Wat sê die volgende verse daaroor?
-

v 11, 15 – lewe sy lewe vir ons af... sterf vir ons...
v 12 – Hy is nie bang vir wolwe en diewe en enige bedreiging nie
v 13 – Hy bekommer Hom oor ons...
v 14 – Hy ken ons...

Hoe bevestig Psalm 23 hierdie gedagte?

NB uitdaging: Watter een saak daag jou uit om in hierdie week anders te gaan leef?
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