
“EK IS die ingang/deur vir die skape!”  
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Joh 10:7-9 
“Toe het Jesus verder gesê: “Dít verseker Ek julle: Ek is die ingang/deur vir die skape. 8  

Almal wat voor My gekom het, is diewe en rowers; maar die skape het nie na hulle geluister nie. 
9  Ek is die ingang/deur; as iemand deur My ingaan, sal hy gered word. Hy sal in en uit gaan en 

weiding kry.” 
 
Is jy ‘n Christen?    Is jy ‘n opregte Christen?    Is jy ‘n skaap van God?   Is jy ‘n opregte skaap 
van God?   Gaan jy na God toe?   Dien jy God?   Hoe dien jy God?   Dien jy God deur middel van 
voorwaardes en wette en reëls?   Dien jy God deur op die regte manier na Hom te gaan? 
 
Om hierdie gedeelte te verstaan moet ons ook Joh 9 lees.   Dit handel daar oor die man wat blind 
gebore is en wat Jesus Christus gesond gemaak het.    Die man was van sy geboorte af blind.  Jesus 
het op die grond gespoeg en vir die man gesê om sy gesig in die Siloambad te gaan was.   Daarna 
kon hy sien.    
 
Toe vra die Fariseërs vir hom, hoe dit moontlik was om weer te kon sien.  Hy het hulle vertel dat 
dit die man met die naam Jesus was, wat hom gesond gemaak het..   Hulle wou hom nie glo nie en 
het hom uiteindelik uit die Sinagoge verban. 
 
Die Firiseërs was nie opregte gelowiges nie.  Hulle was deel van die kerk, maar net vir eie eer. 
Ipv dat hulle bly was dat die blinde man kon sien, was hulle kwaad.    Hulle wil God dien, maar 
deur hulleself.  Hulle het gedink hulle het die toegangsbeheer tot die kerk.     Nou sê Christus: in 
Joh 10:7,9   “Ek is die ingang...”   “Ek is die deur....” 
 
Christus is die ingang/deur na die kerk. 
Christus is die deur deur wie iemand in die kerk ingang.  Joh 14:6 Hy is die weg die waarheid en 
die lewe. 

• Christus is die deur wat die kerk bewaar, toehou van rower en diewe. 
• Ons is deel van die kerk, vanweë Jesus Christus se versoeningswerk. 
• Deur Jesus Christus is ons met God versoen. 
• Deur Jesus Christus sal ons ook deel kry aan die hemelse koninkryk. 

 
Jesus sê van Homself:   Joh 10:9  “Ek is die deur; as iemand deur My ingaan, sal hy gered word,  
                                                         en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind.” 
 
Daar is net een manier om God te dien en dit is deur IN Jesus Christus en sy versoeningswerk aan 
die kruis te glo.    Dit is deur Jesus Christus te glo en God deur Jesus Christus te aanbid. 
 
Jy kan net na God toe gaan deur Jesus Christus. 
Hy is die ingang/deur na die Vader toe. 
Hy is die weg, die waarheid en die lewe. 
 
Hy is ons deur... 

• Na die kerk toe,  
• Na die Vader toe,  
• Na die hemel toe.   Amen     Ds Gerrit Kruger: Gereformeerde  Kerk Centurion: Sel 082 964 5595:   


