Jesus is die
goeie herder

Jesus het daarvan gehou om stories te vertel. Eendag het hy ’n storie vertel van
’n skaap wat weggeraak het.
Jesus sê: “Herders moet goed na hulle skape kyk. Sê nou ’n man het honderd skape
en een skaap raak weg. Wat sal die man doen?
“Die herder los die 99 skape op ’n veilige plek en gaan soek die een wat weggeraak het.
Hy hou nie op met soek totdat hy die skaap gekry het nie. Dit maak nie saak hoe
ver die herder moet gaan nie. Hy sal aanhou soek, selfs al gaan die son later onder
en dit word donker.
“Die herder is baie bly as hy eindelik sy verlore skaap kry. Hy tel hom op en dra hom
op sy skouers huis toe. Dan gaan hy na al sy vriende en bure toe en vertel hulle wat
gebeur het. En hulle sal almal saam feesvier.”
Jesus het ook vertel van goeie herders en slegte herders. Slegte herders gee glad nie
om vir hulle skape nie. Wanneer ’n wilde dier die skape aanval, hardloop die slegte
herders weg. Hulle gee nie om wat van die skape word nie.

“Ek is nie so nie,” sê Jesus. “Ek is soos ’n goeie herder. ’n Goeie herder ken elke skaap
se naam. Wanneer hy hulle name roep, kom hulle dadelik agter hom aan. Hulle weet
dat hy hulle na groen gras en water sal neem. Hulle weet hy sal hulle teen diewe en wilde
diere beskerm. ’n Goeie herder sorg baie mooi vir sy skape.
“’n Goeie herder sal nooit sy skape alleen los nie. Hy sal sy lewe vir sy skape gee.
Dit is wat Ek sal doen. Ek is die goeie herder, en Ek het skape oral oor die wêreld.
Hulle luister almal na my stem. Ek het hulle almal lief. En Ek sal my lewe vir hulle gee.”
Party mense het nie verstaan wat Jesus vir hulle vertel nie. Hy het verduidelik dat
Hy hulle Verlosser is, en dat Hy sy lewe sal opoffer en aan die kruis sal sterf.
Hy gaan dit doen vir al die mense op aarde, sodat hulle vriende met God kan wees
en vir ewig by Hom kan bly.
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