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Teksgedeelte: Esegiël 34 

Teksvers: Esegiël 34:18-19, 23 

Tema: Volg en wys ander na die goeie Herder in hierdie herderlose tyd. 

Monumente word beskadig en geskuif, politieke partye wil grond met geweld neem vir hulle 

aanhangers, skuiwe by die universiteit wat die toekoms van ons stad drasties kan raak.  Daarby het 

ons die week uitgevind dat daar in die hele Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika net 7 gemeentes met 

meer as 350 lidmate is wat oor die afgelope ses jaar gegroei het.  Daarby sit ons gemeente in groot 

finansiële nood.  

Al hierdie dinge kan veroorsaak dat ons moedeloos en bekommerd voel en is oor ons land, ons 

toekoms en wat die toekoms van ons land vir ons kinders inhou.  Daar is `n honger by mense vir 

werklike leiers - selfs só erg dat Steve Hofmyer gevra is om die politiek te betree.  Daarby maak 

hierdie tendense in die kerk ons bekommerd oor die kerk van die Here in Suid-Afrika, want dit is nie 

net die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika wat met hierdie dalende getalle sit nie.  Wat gaan ons 

maak as die kerk, waarvoor ons só lief geword het, haar deure moet sluit? In eenvoudige woorde: 

ons voel herderloos. 

Só het die volk Israel ook gevoel toe hulle in ballingskap was!  Die geestelike en politieke leiers van 

die volk, wat nog tydens die ballingskap die volk moes lei, was alles behalwe leiers.  Hulle het die 

volk, die skape van die Here, uitgebuit en tot `n groot mate onderdruk.  Hulle het die volk op `n 

fisiese en geestelike vlak mishandel en hulle op dwaalspoor laat loop.  Hulle was herders vir die volk, 

maar hulle was slegte herders – harde en wrede regeerders. Eerder as om die volk op die genade en 

heerskappy van God te wys, het hulle die volk net gewys op die hopelose situasie waarin hulle was. 

Juis om hierdie rede dat God in hierdie gedeelte kom en sê dat Hy hierdie herders gaan straf en gaan 

oordeel, maar dat Hyself ook vir die volk `n Herder gaan wees.  In hulle situasie gaan Hy hulle op ses 

manier help: Hy gaan hulle lei, voed, versorg, versterk, hulle vyande vernietig en  regverdig oor hulle 

oordeel.  Nie minder nie as 25 keer in hierdie hoofstuk sê die Here “Ek sal...”.  25 keer kom Jahweh, 

die Verbondsgod, die God wat in `n besonderse verhouding met die volk staan, en sê dat Hyself hulle 

Herder sal wees.  Hyself gaan Sy kinders lei, beskerm, versorg, voed, hulle vyande vernietig en 

regverdig oor hulle oordeel. 

Hy gaan dit doen deur een herder oor hulle aan te stel: sy dienaar Dawid.  Hierdie belofte word aan 

die volk gegee in `n tyd lank na Dawid se dood, maar in hierdie gedeelte wys God die volk terug na 

die belofte wat Hy in 2 Samuel 7:11-16 aan Dawid gegee het, naamlik dat Hy vir Dawid `n koningshuis 

gaan vestig en dat die nageslag van Dawid vir altyd oor die Here se volk sal heers.  Maar Hy wys die 

volk ook vorentoe, na die tyd wanneer die Gesalfde, Jesus Christus, gaan kom as die ware Herder vir 

die volk.  Jesus Christus is die dienaar Dawid waarvan die Here in hierdie gedeelte praat! 

Ons hoor in hierdie woorde die voorskou van die woorde wat Jesus Christus self in Johannes 10:11-

14 gesê het, naamlik dat Hy die goeie Herder is wat selfs sy lewe vir die skape, vir die kinders van 

God, aflê.  Ons hoor die woorde van hierdie profesie in Esegiël wanneer ons daaraan dink dat Jesus 

Christus ons siele voed deur sy liggaam en bloed wat as tekens van brood en wyn aan ons gegee 

word. As ons daaraan dink dat ons elke Sondag die opstanding van Jesus Christus vier, besef ons dat 

Jesus Christus ons vyande, die sonde en die dood oorwin het. 
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Ons hoor `n weerklank van hierdie profesie in Esegiël 34 wanneer ons die woorde van Jesus Christus 

in Matteus 28 hoor as Hy sê dat alle mag in die hemel en op die aarde aan Hom gegee is.  Hy is die 

goeie, enigste Herder vir God se trop skape.  Hy is die enigste Leidsman en Koning vir die volk van 

God! Dit is Hy wat die kerk van die Nuwe Testament lei, voed, versorg, versterk, wat ons vyande die 

sonde en die dood vernietig het en wat ook regverdig gaan oordeel oor almal. 

Hoe hartseer is dit as ons vandag na die kerk van die Here kyk en ons sien hoe ons soms soos 

herderlose skape dwaal.  Ons pik verward in `n wêreld waar daar soveel uitdagings en gevare is.  Ons 

sien hoe die herders: predikante, teologiese proffessore, evangeliste, kerklike leiers en ouderlinge 

wat die Here deur die Heilige Gees oor sy kudde aangestel het, soms die kudde uitbuit, die volk van 

die Here op `n dwaalspoor lei en hoe hulle soms na strooihalms gryp “om die kerk van ondergang te 

red”. 

En nie net hierdie herders, wat die Here aangestel het, maak so nie. Ons beleef hoe medegelowiges 

liefdeloos teenoor mekaar optree!  Liefdeloos, omdat ons mekaar moedeloos praat.  In plaas daarvan 

dat ons mekaar wys op die waarhede van hoe Jesus Christus ons as kerk van die Here lei, voed, 

versorg, versterk, ons vyande oorwin het en eendag ook regverdig gaan oordeel, wys ons mekaar 

eerder op die uitdagings van die lewe en hoe swaar dit met ons gaan. 

In plaas daarvan dat ons mekaar help om agter die goeie Herder, Jesus Christus, aan te loop, stoot en 

stamp ons mekaar weg deur die boodskap van die Brood van die Lewe toe te smeer met die 

uitdagings van die lewe en bevuil ons die boodskap van lewende water in Christus deur allerhande 

verdigsels en wettiese godsdienstige reëls. In plaas daarvan dat ons die realiteit van Jesus Christus se 

heerskappy oor ons lewens teenoor mekaar erken en uitleef, help ons soek na `n menslike leier om 

vir ons wêreldse hoop te gee. 

In ons nood, waar ons gekonfronteer word met die uitdagings van lewe in Suid-Afrika, moet ons 

mekaar eerder juis op ons Herder, Jesus Christus, wys. Dit is hoekom God ons Vader ons aan mekaar 

gegee het.  Die kerk van die Here, die versameling van gelowiges, moet juis `n plek wees waar ons 

van die seer en wonde van die wêreld genesing kan kom soek deur mekaar te wys op die realiteit van 

die koningskap van Jesus Christus. Dit is hier waar ons mekaar moet ondersteun en mekaar moet wys 

hoe ons die heerskappy van Jesus Christus in hierdie stukkende wêreld kan gaan leef. 

Eintlik, hoe hartseer is dit dat ons as kerk onsself sien in `n herderlose tyd, terwyl ons goeie Herder, 

Jesus Christus, elke dag nog voor ons uitstap.  Dit is Hy wat ons lei, ons voed, ons versorg, ons 

versterk, wat ons vyande die sonde en die dood oorwin het en ook eendag regverdig gaan oordeel 

met die laaste oordeel.  Juis op hierdie manier moet ons kyk na Matteus 25:31-46.  Die bekende 

gedeelte wat ons leer dat Christus saam met die engele gaan kom om oor die mensdom te oordeel 

en dat die mensdom dan soos skape van bokke geskei gaan word.   

Die skape is dié wat liefde vir die geringste mens gewys het en só die mense na die goeie Herder, 

Jesus Christus, gewys het in hierdie seer en rowwe wêreld waarin ons leef.  Aan hulle gaan die 

koninkryk van God in sy volheid gegee word.  Die bokke is egter dié wat hulle harte verhard het 

teenoor die geringste van mense en nie die liefde van Christus bewys het nie.  Dit is hulle wat hulle 

oë blind en hulle ore doof gehou het vir die nood in hierdie seer en rowwe wêreld. Oor hulle gaan die 

oordeel van God in sy volle intensiteit kom. 
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Mag ons as kerk besef dat ons nie Herderloos is nie!  Mag ons as kerk weer beleef dat Christus ons 

goeie Herder is en mag ons as sy skape gehoorsaam wees aan die bevele en leiding wat die Herder vir 

ons gee, sodat ons die kudde van die Here ook op hierdie manier sal oppas, voed en beskerm.  Die 

Here Jesus Christus is jou Herder, jy kom niks kort nie.  Volg Hom daarom in gehoorsaamheid en wys 

ander gelowiges na die Goeie Herder. 

Amen  

 

 


