Cost of the Cross Week 4 – Die Goeie Herder
John 10:1-21
“My heart sings of your longing for me, and my thoughts climb down to marvel at your mercy.
I do not fear as you gather up my days. Your name is the sweetness of time, and you carry
me close into the night, speaking consolations, drawing down lights from the sky, saying,
See how the night has no terrors for one who remembers the name.”
― Leonard Cohen

Glo jy dat ons vandag iets kan verstaan wat Jesus probeer sê het oor wie Hy is in Johannes
10:1-5 en weer in 7-10? Of kyk ons dalk vir Jesus soos die mense in vers 6? ☺
Verstaan jy wat dit beteken om deel van Sy kudde te wees?

Background
Jesus, faces backlash after healing a young man of his blindness (John 9). The young man is
band from the synagogue and Jesus goes and searches for him. And then then young man is
asked if he believes in the “Son of man” and he wants to know where he is that he might believe
in Him. Jesus says that He is standing in front of him, and the young man comes to belief in
Jesus. So Jesus starts to tell the people who he is, and how he differs from these Pharisees. He
tells then that He is the one and only true and honest Shepard who will bring his people from all
over into the fold, where there is life and life in abundance.
Jesus is in die spervuur en hy is stadig besig om die Joodse gemeenskap in twee te skeur om da
thy ‘n jong man, wat blind gebore is, genees het (Johannes 9) Die jong man word uit die
sinagoge verban deur die Fariseers en sodra Jesus dit hoor gaan soek Hy die jong man. Hy vra
vir die man of hy glo in die “Seun van die mens” en die jong man vra waar hy is soda thy in hom
kan glo. En Jesus sê hy staan reg voor hom, en die man kom net daar to bekering. Jesus begin
dan vir die Fariseers en mense om Hom vertel hoe hy die ware, opregte Herder is, wat ander is
as die herders/leiers wat voor Hom gekom het, die Fariseers. Hy vertel hulle dat hy die enigste
ware Herder is wat Sy kudde by mekaar sal maak om hulle die lewe en dit in oorvloed te gee.
Johannes 10:10 – ‘n Dief kom net steel en slag en uitroei; Ek het gekom soday hulle die lewe
kan hê, en dit in oorvloed.

Scripture Reading – John 10: 1-21
❖ Jesus gebruik twee beelde om vir die mense te verduidelik wie Hy is en hoe hy verskil
van die leiers wat die mense aan gewoond was. Wat is hierdie twee beelde?
Johannes 10:2
Johannes 10:7
Watter ooreenkomste het het hierdie twee beelde en wat leer dit ons van Jesus?
Jesus gee on sook 3 uiteenlopende gedagtes om uit te wys hoe hy verskil van die slegte
leiers, maar hulle is tog ook op ‘n wyse verbind aan mekaar. Wat is die uitdaging(s) wat
jy mee moet worstel sodat jy:
a. Bekend (konstant kan bekend word) met God?
b. Kan luister na God se stem?

c. Om Hom so volledig te vertrou dat jy Hom sal volg waar Hy jou/ons mag lei?

❖ Esegiel 34: 2-5 is moontlik ‘n gedeelte waarna Jesus verwys in hierdie gesprek met
die mense. Hulle sou bekend gewees het met die gedeelte. Uit hierdie gedeelte kan
jy optel what hierdie herders so sleg maak in Jesus se oë en ook hoe ons hulle moonlik
mag uitken?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

❖ In Johannes 10:11-13 en weer in 10:14-16 probeer Jesus vir die mense vertel hoekom
Hy die goeie herder is en hoe hy verskil van die herders wat die mense aan gewoond is.
Jesus kom vertel hoe ‘n herder eintlik moet optree. Gee hierdie gedeelte vir jou ‘n stuk
hoop en vrede, en wat beteken hierdie Goeie Herder beeld vir jou?

❖ Verse 17-18 gee vir ons 2019 lesers iets wat die eerste hoorders van hierdie boodskap
nog moes ontdek: dat Jesus sy lewe vir hulle en ons sou gee aan die kruis om ons te red
en die lewe in oorvloed te gee en ook dat Hy opgestaan het uit die dood. Hy kom deel
met ons en hulle hier dat daar steeds iets gebeur na die kruis: Hy lewe, ons Goeie
Herder lewe. En Hy kom gee sy lewe vrywillig. Hy doen dit om getrou te bly aan sy Vader
se opdrag. Wat beteken hierdie gedagte vir jou?

Our Challenge:
❖ Wat bring Johannes 10 to hierdie tema van die koste van die Kruis en wat ons moontlik
moet opgee om meer tyd in Sy teenwoordigheid te spandeer?
❖ Wat moet jy doen om te luister vir die stem van die Goeie Herder?
❖ Wat is jy bereid om hierdie week prys te gee om Hom te volg waar Hy jou moontlik mag
lei?

Worship:
❖ Lees Psalm 23 doelbewus elke dag hierdie week.
❖ Neem net ‘n oomblik hierdie week om te WEES in Sy teenwoordigheid, en laat toe dat Sy
vrede jou oorweldig.

