Les 28
Teks: Johannes 10: 1 - 42
1. Inleiding
In Johannes 10 kom die beeld van Jesus as die herder en ons as skape aan die beurt. Ons weet
dat hierdie ’n gewilde tema in die Christelike geloof is. Woorde soos Pastor en die Pastoraat is
immers afgelei van die griekse woord: πρόβατον (probaton) vir skaap. Die konteks in die volgorde
van Johannes se vertelling dui waarskynlik op die feit dat diewe en rowers die skape uitmekaar
jaag. Dit nadat die joodse leiers die man uit sinagoge gejaag het.

2. Die goeie herder
In vers 1 tot 6 openbaar Jesus homself as die goeie herder. Die goeie herder kom wettiglik by die
hek in. Hy probeer nie op ’n slinkse manier by die skape uitkom nie. Dit is wat diewe en rowers
doen. Hierdie is ’n verwysing na verskeie dwaalleraar wat maklik mense op loop geneem het.
Maar uiteindelik is die skape tog maar huiwerig om saam met ’n vreemdeling te gaan.

3. Die doel van die goeie herder
In hierdie agtergrond is die diewe en rowers in die konteks van Jesus se bediening die
godsdienstige leiers wat meer belangstel om die skape te skeer as om hulle te lei, te koester en te
beskerm. Hulle is die leiers wat in hoofstuk 9, ore moes gehad het om die bewerings van Jesus te
hoor en hom as die openbaring van God te erken, maar wat eerder die skape verkleineer en
verdryf het.

4. Beeld uit die Nabye Ooste
Anders as Westerse herders wat die skape aanjaag, en dikwels 'n skaaphond gebruik, lei die
herders van die Nabye Ooste, nou en ook in Jesus se tyd, hul kudde, en hul stem roep hulle aan.
Dat so 'n herder voor sy skape gaan en hulle teken, vorm 'n bewonderenswaardige beeld van die
meester / dissipel-verhouding. Die skape volg bloot omdat hulle sy stem ken; op dieselfde manier
sal hulle van iemand anders weghardloop omdat hulle nie die stem van 'n vreemdeling herken nie.
Die 'vreemdeling' is waarskynlik 'n dief of rower; die 'gehuurde hand' word eers voorgestel aan
vers 12. Christus se uitverkore skape volg hom onvermydelik (vgl. aantekeninge oor vers 3).

5. Die Herder en die hek
Die spanning word grootliks verlig as ons besef dat die uitbreidings in hierdie verse nie gebaseer
is op 'n enkele, narratiewe gelykenis nie, maar dat dit verdere metaforiese gebruike is van die drie
dominante kenmerke van die herdertaal wat in vv. 1-5-nl. die hek, wat verdere metaforiese
uitbreiding opwek in vers 7-10; die herder, wie se parallelle met Jesus in vers 11-18; en die idee
van sy eie skape, verder uitgebrei word in vers 26-30. Hierdie laaste gedeelte word 'n bietjie
verder in die hoofstuk geplaas, omdat dit die Jode se ongeloof oor Jesus se messiaanse
aansprake bewonderenswaardig verklaar. Kortom, John 10 maak sin soos dit staan, solank ons
dit nie met verkeerde verwagtinge van 'n formeel samehangende gelykenis benader nie.

6. Julle is gode
Jesus verdedig sy bewerings deur Psalm 82: 6 aan te haal, wat presies uit die LXX getrek is. Die
hele vers, en die volgende (Ps. 82: 7), ontwikkel 'n enkele gedagterigting: 'Ek het gesê:' Julle is
'gode'; julle is almal kinders van die Allerhoogste. 'Maar julle sal sterwe soos blote mans; jy sal val
soos elke ander heerser '(NIV). Terwyl Jesus die teks gebruik, is die algemene lyn van sy argument
duidelik. Hierdie Skrif bewys dat die woord 'god' wettiglik gebruik word om na ander as God self
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te verwys. As daar ander is wat God (die skrywer van die Skrif) kan aanspreek as 'god' en 'seuns
van die Allerhoogste' (d.w.s. seuns van God), op watter Bybelse basis moet iemand dan beswaar
maak as Jesus sê: Ek is God se Seun? Die argument kry ekstra krag as daar onthou word dat
Jesus die een is wat die Vader as sy eie afgesonder het en na die wêreld gestuur het.

7. Teks met Teks vergelyking
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Numeri 27: 15 - 17
Psalm 82: 1 - 8
Psalm 118:20
Esegïel 34: 1 - 10
Efesïers 5:25
Hebreërs 13:20

8. Vrae
1. Verduidelik wat u verstaan onder die verskil tussen die term Dominee en die term Pastoor?

2. Wat openbaar die doel van dwaalleraars oor hulleself?

3. Wat is die verskil tussen ’n eienaar bestuurder en ’n gehuurde hand?

4. Waaroor praat Psalm 82 wat Jesus ook aanhaal?

5. Hoe voel u oor die verwysing na gelowiges as skape van die goeie herder?
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