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Die Goeie Herder 

Dalk ken jy ’n boer wat met skape boer. In Suid-Afrika kry boere dikwels baie swaar in droogtetye, want daar is 

nie genoeg weiding in die veld vir die trop nie. Dan moet hulle die skape voer, en seker maak daar is water vir 

almal. Hulle moet die siek skape versorg en selfs van die lammers met die hand grootmaak.  

 

So is ’n skaapboer nie net sy skape se baas nie. Die boer is net soveel afhanklik van sy skape as wat die skape 

afhanklik is van die boer. Die skape gee vir die boer vleis en wol, en die boer pas die skape op. In die Bybel se 

tyd was skape nog belangriker, want mense het skape ook gebruik om vir God ’n offer te bring vir hulle sonde. 

Skape was daarom baie waardevol.  

 

Jesus vertel ’n storie waarin Hy vertel dat Hyself die Goeie Herder is. Daarmee verduidelik Hy hoe Hy oor die 

mense voel en hoe belangrik mense vir Hom is.  

 

Lees: Johannes 10:11-18 (die Goeie Herder). Lees dit ’n tweede keer en vervang telkens die woorde “die skape” 

met julle name. 

 

Gesels: 

• Voltooi die sinnetjie uit die teks, Jesus sê vir die mense “Ek is die...” Hoe sal julle vandag die sin anders 

voltooi om vir iemand iets te verduidelik hoe Jesus is?  

• Op watter maniere sorg die Goeie Herder vir die skape in Jesus se voorbeeld?  

• Jesus sê die skape volg die herder se stem. Hoe dink julle kan ons Jesus se stem hoor en Hom volg? 

 

Bid: Maak ’n prentjie vol skapies. Skryf in elke skapie ’n manier waarop julle gesien het dat Jesus julle lei of vir 

julle sorg. Sê daarna vir die Here dankie daarvoor. 

 

Doen: Probeer die woorde van Psalm 23 memoriseer. 

 

Reis verder hierdie week met die DinkJeug Familie App en luister saam na die 5 minute familie oordenkings oor die “Ek is” 

uitsprake van Jesus waar Hy stories vertel oor wie Hy is.  

Laai die app gratis hier af:  

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dinkjeug.dinkjeugapp&hl=en  

Apple iStore: https://apps.apple.com/za/app/dinkjeug-families/id1504077715  
 

Vir meer hulpmiddels om jou hele bediening weekliks met dieselfde teksgedeelte te belyn, besoek NOUS by www.nous.org.za   
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