
“EK IS die Goeie Herder!”  
Lees: Joh 10:11-14                                                                                Maandag 21 Junie 2021 
 
Hierdie is die vierde Ek is uitspraak in die evangelie van Johannes. 
Dit is ‘n baie besondere “Ek is….” uitspraak. 
Hier openbaar Jesus Christus Homself nie net as ‘n Herder, ‘n skaapherder, ‘n skaapwagter nie, 
maar as die Goeie Herder. 
 
Hier kry ons twee maal die “Ek is...” uitspraak. 
Vs 11   “Ek is die goeie herder.  Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape.” 
Vs 14 “Ek is die goeie herder.   Ek ken my skape, en my skape ken my,   
 
Jesus Christus is die Goeie Herder.    Wat is die kenmerke van die Goeie Herder? 
 

• Jesus Christus het sy lewe vir sy skape, (ons) afgelê. 
 Hand 20:28  “Pas julle self op en die hele kudde wat die Heilige Gees onder julle sorg  
  gestel het. Soos wagters 'n kudde versorg, so moet julle die gemeente van God versorg   
  wat Hy vir Hom verkry het deur die bloed van sy eie Seun.” 

 
• Jesus Christus as die Goeie Herder het sy lewe aan die kruis vir ons gegee.   Ps 22 

 
• Hy is die Groot Herder wat vir sy skape omgee. 

Heb 13:20   “God wat vrede gee, het ons Here Jesus wat deur die bloed van die ewige    
             verbond die groot Herder van sy kudde is, uit die dood teruggebring.” 
 

• Jesus word genoem die Opperherder. 
1 Petr 5:4  “En dan, wanneer die Opperherder kom, sal julle die heerlikheid as  

       onverganklike kroon ontvang.” 
 
Daar word vertel dat hulle in Israel ’n eksperiment gedoen het. 
 
’n Spesifieke skaapherder wat baie goed na sy skape gekyk het, se klere is geneem en vir iemand 
anders aangetrek.  Toe hy, die vreemde herder met die regte klere, die skape roep om hulle die 
oggend uit te lei, het die skape so verwilderd geraak dat hulle weggehardloop het, hulle het wel 
die klere herken, maar die stem was nie hulle herder s’n nie.   Hulle het verwilderd geraak. 
 
Toepassing 

• Herken jy ons Here Jesus se stem? 
• Volg jy Hom as Hy jou roep? 
• Hardloop jy weg van die dief en blote huurling? 
• Hardloop jy weg van die aardse verleidinge en sondes? 

 
Ø Kom ons luister na die Goeie Herder se stem deur die Bybel te lees…! 
Ø Kom ons luister na die Heilige Gees se stem in ons…! 
Ø Kom ons volg die Goeie Herder, na waters waar rus is…! 
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Daar is ‘n klomp Ek is… uitsprake in die Skrif. 
 

Proton Ek is…” uitspraak van Exodus 3:14 
Ex 3:14  “Toe sê God vir Moses: “Ek is wat Ek is. Jy moet vir die Israeliete sê:  
                 ‘Ek is’ het my na julle toe gestuur.” 

 
Sewe “Ek is….” uitsprake in die evangelie van Johannes. 

Joh    6:35 “Ek is die brood wat die lewe gee.” 
Joh    8:12 “Ek is die lig vir die wêreld.” 
Joh  10:7-9   “Ek is die ingang vir die skape.” 
Joh  10:11-14  “Ek is die goeie herder.” 
Joh  11:25-26  “Ek is die opstanding en die lewe.” 
Joh  14:6 “Ek is die weg en die waarheid en die lewe.” 
Joh  15:1,5 “Ek is die ware wingerdstok en my vader is die   boer.” 
 

Drie “Ek is ….” Uitsprake in die boek Openbaring. 
Open 22:12 “Ek is die Alfa en die Omega, die Eerste en die Laaste, die Begin en die einde.” 
Open 22:16a “Ek is die Wortel, dit is, die Nakomeling van Dawid” 
Open 22:16b “Ek is die helder môrester.” 
 
 


