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EK IS DIE GOEIE HERDER - PRAATPAPIER 

Vooraf wenke: 

 Sit in ‘n kring of rondom ‘n tafel 

 Hou dit gemaklik en eenvoudig 

 Deel vir elkeen ‘n stukkie watte uit. 

 Gee vir almal ‘n kans om te praat…en te LUISTER! 

KOM SAAM 

 Wies jou “hero”?  Hoekom?  
 Vertel van iemand wie se alledaagse voorbeeld al ‘n impak op jou gemaak het. 
 Ken jy iemand wat Psalm 23 uit hulle kop ken?  Wat keer jou om die Psalm 23 te leer? 
 Kan mens die woorde van die Psalm ken, maar die Herder van die Psalm mis?  Watter 

een is jy? 
LEES SAAM:  

Teksgedeeltes Johannes 10:11 – 16,22 – 30. 
 Lees die gedeelte 2 keer, een keer hardop, een keer almal op hul eie.   
 Wat hoor jy in die gedeelte? Wat tref jou? Watter emosies bring die gedeelte in jou 

op? Watter vrae? 
PRAAT SAAM: 

 Vers 28 is een van die klassieke tekste wat mense help met geloofsekerheid, hoekom 
dink jy is dit so? 

 Wat is geloofsekerheid?  Kan mens seker wees van jou geloof? 

 Het jy al geloofsekerheid?  Hoe kan die watte in jou hand jou vandag help daarmee? 

 Watter plek het twyfel in geloofsekerheid? Iemand het gesê: geloof is net twyfel wat 
tot troos gebring word, hoe help dit jou? 

 Jesus sê sy voorbeeld wys dat Hy die Christus is. Wat leer ons hieruit? Hoe behoort 
‘n Christen se voorbeeld te lyk?  

 In vers 27 lees ons twee gedagtes. 1) Jesus ken sy skape. Wat beteken dit vir julle? 
2) Sy skape ken sy stem. Wat maak dit in ons moderne lewe moeilik om sy stem te 
hoor? Wat kan ons doen om sy stem beter te hoor? 

 Een van die beste maniere om Jesus se stem te hoor is om die Bybel te lees. Hoe lees 
ons die Bybel verantwoordelik? Hoe lyk ‘n onverantwoordelike lees van die Bybel? Die 
Bybel kan ‘n stok wees om mee te slaan of ‘n stok om op te leun. Wat is die verskil? 
Dink aan voorbeelde waar julle dit sien gebeur.  

 Hoe help Romeine 8: 38-39 ons om hierdie teks beter te verstaan? Wat beteken die 
gedagte vir julle? Is daar regtig niks wat ons uit sy hand kan ruk nie – hoe dink julle? 

 Waar beleef jy God se sorg&beskerming tans? Waar nie? 
BID SAAM: 

o Dank die Here vir Sy versorging elke dag. 
o Bid vir mekaar dat die Heilige Gees sal help dat ons luister na die Goeie Herder se 

stem en Hom raak te sien by die plekke in ons lewens waar ons voel Hy nie is nie. 
o Sluit af deur Psalm 23 te bid – vers-vir-vers!  Elkeen kry ‘n kans om een vers te bid, 

maar gee ‘n paar sekondes stilte na elke vers.  Waar iemand iets wat by daardie vers 
op hulle hart gedruk word wil bid, gee kans daarvoor. 

o Seën mekaar so (probeer dit elke dag doen): Mag jy vandag voel hoe Jesus na jou 
omsien soos ’n herder na sy skape. 

LEEF SAAM: 
 Mense praat soms van hulle kinders as skapies. Kyk of jy die week iemand anders 

se kinders kan oppas of rondry om hulle bietjie ’n af tydjie te gee. 
 Plak twee groot hande op julle voordeur of kamerdeur en herinner mekaar so: Niks 

kan ons uit sy hande ruk nie. 
 Hulle praat mos van ’n herder-sny as jy so ’n dik sny brood sny. Hou hierdie week 

iewers ’n herders ete. (Jy kan kos op ’n dik sny brood eet of jy kan ’n brood uithol en 
kos daarin skep – of maak ’n Herderspastei)  Eet die herders-ete dan tot eer en 
nagedagtenis van ons groot Herder wat sy lewe vir sy skape afgelê het. 


