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Tema: Hoe moet ons in hierdie geloofsvyandige wêreld oor ons geloof praat? 
Kyk: ek stuur julle in My krag soos skape onder die wolwe.  
 

Lofprysing ter voorbereiding van die erediens 

Lied 485: 1,2,3  
Lied 486: 1,4 

 
Ontmoetingsdiens 

Intreelied: Ps. 67 - 2: 1 (Mel: ps. 33, 2 de mel.) 
Votum: Ons hulp is in die Naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het 
Seën 
loflied Ps. 145 - 2: Beurtsang: 1 (almal), 2 (srs), 3 (brs), 9 (almal) 
Geloofsbelydenis van Nicea. 
 
Verootmoedigingsdiens 

Wetlesing: dele uit Lev 19: 1 – 4 / 11 – 17 en 30 - 37 
Sing Sb 17 - 1: 5,6  
Gebed 

 
Woorddiens 

Skriflesing:  Matteus 10: 16 - 42 

                    Teks: Matteus 10: 16 - 20 

Sing Sb 14 - 3: 3,4 
Woordverkondiging; 
 
Antwoorddiens 

Sing: Sb 12 - 3: 1 
Liefdegawes 
Gebed 
Sing Ps 96 - 2: 2,6,7 
  
21Mag God julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen. Mag 
Hy deur Jesus Christus in ons tot stand bring wat vir Hom aanneemlik is. Aan 
Hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid! Amen.  
 
Seën 
Amenlied Sb13-2. 
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Geliefde brs en srs en kinders 
 
Dit word al hoe moeiliker om ons stem as gelowiges in ons leefwêreld te 
laat hoor. Ek hoor al hoe meer dat gelowiges vra: hoe moet ons as gelowiges 
deelneem aan die openbare debat waar geloof in God en die Bybel eintlik nie 
meer aanvaar word nie? Hoe moet ek van Jesus getuig waar ander mense 
openlik nie in Hom glo  nie en my geloof aanval of bevraagteken?  
 
Kinders: Hoe vertel ek vir my maats van die Here as ek weet dat hulle nie glo 
of kerk toe gaan nie? Of nog erger: wanneer hulle my nie meer as ŉ maatjie 
wil hê omdat ek in Jesus glo nie?  
 
Die Here Jesus gee vir ons ŉ wonderlike antwoord op hierdie vrae in ons 
teksgedeelte. Hy is hier juis besig om sy eie dissipels voor te berei en toe te 
rus vir hulle eerste sending in die wêreld in. Hulle het by die Here Jesus 
geleer van die goeie nuus dat Hy die Seun van God, die beloofde Messias, 
hulle Verlosser en Koning is en nou moet hulle gaan en dit vir mense gaan 
vertel. En Jesus het geweet dat hulle met dieselfde vrae as ons worstel.  
 

 En daarom sê Hy vir hulle en vir ons: wanneer julle in hierdie 
geloofsvyandige wêreld oor my gaan getuig: kyk, ek stuur julle in my 
krag soos skape onder die wolwe.  

 
Die Here Jesus gebruik hier 3 metafore, drie voorbeelde uit die natuur, om vir 
ons te laat onthou waarmee hy ons toerus:  

1. Hy praat van ons as skape tussen wolwe 

2. Hy sê ons moet versigtig soos slange wees  
3. Hy sê ons moet opreg soos duiwe wees.  

 
Ons gaan vanmore net na die eerste metafoor kyk en leer wat dit beteken 
sodat ons met vrymoedigheid van Jesus kan getuig in enige omstandigheid 
waarin ons mag kom. In ŉ volgende preek sal ons kyk wat die slange en 
duiwe beteken.  
 
Hoekom dink julle sou die Here vir sy dissipels sê: Ek stuur julle soos 
skape tussen die wolwe in? Hy wou hulle verskeie dinge met die metafoor 
leer en die eerste is:  
Skape en wolwe is vyande van mekaar. Die skape is kos vir die wolwe,  
hulle vang die skape en eet hulle op. Wat sê Jesus dus? Ek stuur julle in 
ŉ vyandige wêreld in – dit is soos dit gaan wees: mense gaan julle vyandig 
behandel en julle aanval. Lukas skryf in sy weergawe oor hierdie woorde van 
Jesus: “Ek stuur julle soos lammertjies tussen wolwe in” Nog erger!  
 
Brs en srs, dat dit dus vir ons moeiliker gaan word om oor ons geloof in 
Jesus te getuig, is ŉ gegewe. Dit is iets wat ons aan gewoond moet raak! 
Dit moet ons nie afskrik  of bang maak nie!  
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Dis veral ons ouer geslag gelowiges wat hiermee sukkel. Ons was 
gewoond dat ons tussen gelowiges groot geword het en dat almal op een of 
ander manier geglo het en na een of ander kerk toe gegaan het. Nou is dit nie 
meer so nie! Nou is ons die uitsondering! Ons is nou in die minderheid en dit 
is hoekom dit vir ons nou moeilik is om aan te pas in ŉ wêreld wat in ŉ baie 
kort tydjie al hoe meer vyandig geword het.  
 
Die jonger geslag is al op ŉ manier hieraan gewoond want hulle sien 
reeds van kleins af dat daar ander kinders is wat nie kerk toe gaan en 
wat nie glo nie! Hulle kry te doen met maats wat nie Christene is nie en moet 
van vroeg af leer om hulle geloof te verdedig.  
 
Brs en srs, Jesus het hierdie waarskuwing oor ŉ vyandig wêreld nie 
vanuit ŉ gemaklike posisie vir sy dissipels gegee nie. Hy het self die 
vyandige wêreld beleef waarvan Hy praat.  
Lees maar bietjie verder in hf 11 en 12 en sien hoe die optrede van die 
Skrifgeleerdes en Fariseërs al hoe aggressiewer teen Jesus geword het en 
hoe hulle Hom wou doodmaak.  
Byvoorbeeld: ons lees in hf 12: 9–14 : “9Jesus het daarvandaan verder 
gegaan en in hulle sinagoge gekom. 10Daar was juis ‟n man met ‟n gebreklike 
hand. Hulle vra Hom toe: “Mag ‟n mens iemand op die sabbatdag gesond 
maak?” Hulle bedoeling daarmee was om ‟n klag teen Hom te kry.  
 

11Hy sê vir hulle: “Wie van julle sal nie die een skaap wat hy het en wat op ‟n 
sabbatdag in ‟n sloot val, dadelik uithaal nie? 12Hoeveel is ‟n mens nie meer 
werd as ‟n skaap nie? Dan mag ‟n mens mos op die sabbatdag goed doen.”  
13Toe sê Hy vir die man: “Steek jou hand uit.” Hy het dit gedoen, en sy hand 
was reg soos die ander een.  
14Die Fariseërs het toe uitgegaan en planne beraam om Jesus om die lewe te 
bring. “    
 
En later het hulle Hom doodgemaak! 
 
Brs en srs en kinders: Dit was die werklikheid waarmee Jesus te doen 
gekry het en waarvoor Hy ons voorberei en toerus. Die wolwe wou Hom 
doodmaak en hulle sal ons ook aanval. Daarom sê hy in vers 17 vir sy 
dissipels: “Pas op vir die mense. Hulle sal julle aan die geregshowe uitlewer, 
en in hulle sinagoges sal hulle julle gesel. 18Ook voor goewerneurs en konings 
sal julle gebring word ter wille van My. Dit sal julle geleentheid wees om voor 
hulle en voor die heidennasies van My te getuig.” 
 
En in vers 22: “Julle sal ter wille van my Naam deur almal gehaat word. Maar 

wie tot die einde toe volhard, sal gered word.”  
En in vers 25 : “‟n Leerling moet tevrede wees as dit met hom gaan soos met 

sy leermeester, en ‟n slaaf as dit met hom gaan soos met sy eienaar. As hulle 
die hoof van die huis die skeldnaam Beëlsebul gegee het, sal hulle dan nie sy 
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huisgenote met baie erger name uitskel nie?”. Met ander woorde: met ons as 
sy volgelinge sal dit nog erger gaan.  
 
En nie lank na Jesus se hemelvaart het hierdie woorde van Jesus waarheid 
geword in die dissipels se lewe! Hulle is gevang, geslaan en in die tronk 
gegooi en later doodgemaak omdat hulle van Jesus getuig het!  
 
Brs en srs, waar het ons aan die idee gekom dat dit maklik gaan wees 
om oor ons geloof in Jesus te getuig? Hoekom raak ons huiwerig en 
terughoudend omdat dit waaroor Jesus ons oor gewaarsku het, nou besig is 
om met ons in ons tyd te gebeur?  
 
Ons moet dus aanvaar dat om van Jesus te getuig – maak nie saak in 
watter tyd of omstandighede nie – gaan ons uit ons gemaksone dwing. 
Skape is nie op hulle gemak tussen wolwe nie – inteendeel: hulle weet hulle is 
prooi en is kwesbaar! 
 
Kom ons leer dus vanmore: ons moenie skrik vir die optrede van mense 
wat ons vandag vyandig behandel omdat ons glo nie! Belangriker: ons 
moenie toelaat dat dit ons laat stilbly of ons getuienis afwater nie! Ons moet 
weet: dit is soos dit met ons Here was, dit is wat sy dissipels beleef het en dit 
is wat ons gaan beleef!  
 
En ons moenie hiervoor bang wees nie! Hoekom nie?   
 
Want Jesus stuur ons nie in ons eie krag nie! Dit is die tweede ding wat 
Hy sy dissipels en vir ons wil leer! Hy gebruik nie verniet hierdie metafoor 
dat ons soos lammetjies tussen die wolwe is nie! Want Hy wil ons leer dat 
ons krag en gesag nie in onsself lê nie, maar in Hom! Hy is ons Herder 
en wanneer Hy ons stuur, stuur  Hy ons in sy onoorwinlike krag!  
 
Hoe kan lammetjies hulleself beskerm teen wrede wolwe? Hulle kan nie – 
hulle het ŉ skaapwagter of herder nodig om hulle te beskerm – en dit wil 
Jesus ons leer! Ons is veilig by Hom!  
 
Hy is die Herder en Hy bewaar ons en gee ons krag! Dit sê Jesus self in 
Johannes 10: “Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die 
skape. 12‟n Huurling is geen herder nie, en dit is nie sy eie skape nie. As hy ‟n 
wolf sien kom, los hy die skape en hardloop weg, en die wolf vang die skape 
en jaag die trop uitmekaar. 13Hy is ‟n huurling en bekommer hom nie oor die 
skape nie. 14“Ek is die goeie herder. Ek ken my skape, en my skape ken My,”  
 
Brs en srs en liewe kinders: ons krag en ons beskerming in hierdie 
vyandige wêreld lê in die feit dat ons in Jesus glo en dat Hy ons 
beskerm!  
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Onthou julle wat Hy vir sy dissipels gesê het net voor Hy opgevaar het 
na die hemel! Ons lees in Matteus 28: 18Jesus kom toe nader en sê vir 
hulle: “Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. 19Gaan dan na 
al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van 
die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en 20leer hulle om alles te 
onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die 
voleinding van die wêreld.”  
 
Aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde! Glo ek en jy dit 
nog? Glo ons nog dat Jesus alle mag besit en dat ons in sy krag die 
oorwinning oor die bose behaal en in sy Naam kragtige getuienis kan lewer? 
Glo ek nog dat Jesus sterker is as die mens of mense met wie ek praat of 
voor wie ek moet getuig? Of dink ek dat mense sterker en slimmer is as Jesus 
en daarom is ek bang om te praat?  
 
Ervaar ons nog dat die Here Jesus by ons elkeen is soos Hy belowe het? 
Dat wanneer jy in ŉ moeilike situasie kom en jy moet jou getuienis lewer en vir 
mense van Jesus en jou geloof vertel: dan moet jy weet: die Here Jesus staan 
hier by jou! Dis asof Hy jou hand vashou en jou die krag en moed gee om te 
kan praat! Om nie bang te wees of terug te deins nie!  
 

Brs en srs, ek en jy moet Jesus se krag en sy teenwoordigheid in ons 
lewe weer so beleef! Hy moet vir ons ŉ lewenswerklikheid wees – asof ons 
weet ons Herder is hier by ons en ons hoef nie vir die wolwe bang te wees 
nie!  Hoe doen is dit: deur werklik op Hom te vertrou! Deur werklik my 
lewe en die situasie waarin ek verkeer in gebed aan die Here oor te gee en sy 
leiding te soek!  

 
Deur nie te vertrou op my kennis of wetenskap of ervaring nie! Ja, dit alles sal 
my help – maar my vertroue lê in Jesus dat Hy my sal help!  
 
Hoor weer wat sê Jesus in ons teksgedeelte vir sy dissipels en vanmore ook 
vir jou: “ 
26“Moet dus nie vir mense bang wees nie. Daar is niks bedek wat nie 
openbaar gemaak sal word nie, en niks geheim wat nie bekend sal word nie. 
27Wat Ek vir julle in die donker sê, moet julle in die daglig sê, en wat in julle 
oor gefluister word, moet julle van die dakke af uitbasuin. 28Moenie bang 
wees vir dié wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak 
nie. Nee, vrees Hom eerder wat sowel die liggaam as die siel in die hel 
kan laat vergaan.  
29“Is twee mossies nie vir ’n sent te koop nie? En tog sal nie een van 
hulle op die grond val sonder die wil van julle Vader nie. 30Van julle is 
selfs die hare op julle kop almal getel. 31Moet dan nie bang wees nie. 
Julle is meer werd as baie mossies.”  
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Geliefdes, baie meer werd as mossies! Ons behoort aan Christus, Hy het 
ons met sy bloed gekoop en Hy sal ons bewaar – wat ook al op ons pad 
kom. Hy het as ons Herder sy lewe vir ons afgelê! Hy sal ons nie in die steek 
laat nie!  
 
Dus, as jy in die situasie kom waar jy weet jy moet getuig, maar jy is bang of 
onseker, gee jou biddend oor aan die kragtige hand van die Jesus. Hy sal jou 
help. Dit is sy belofte.  
 
Moenie dink dat die een wat jou aanvat is groter as Jesus nie – Jesus besit 
alle mag en alle kennis en Hy sal jou lei. Dit sal ons volgende keer mooi sien. 
Weet dat jy in sy krag die “wolf” kan oorwin.  
 
Kom ons wees nie bang vir ŉ geloofsvyandige wêreld nie! Kom ons weet en 
wees voorberei dat daar wolwe op ons wag! Maar ons laat ons nie deur hulle 
intimideer nie – want ons weet agter ons staan Jesus, die Leeu uit die stam 
van Juda en Hy sal ons krag gee, Hy sal ons beskerm en ons die oorwinning 
laat behaal.  
 
Daarom kan ons met vrymoedigheid getuig oor Jesus en die geloof wat Hy 
ons gegee het. Maar ons doen dit nederig – soos „n lammetjie – maar kragtig 
omdat ons op Jesus vertrou.   
 
Amen 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


