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Skriflesing: Matt 10 
 
Prediking: Die vergelyking “soos skape tussen wolwe in” roep allerhande beelde 
in ‘n mens se gedagtes op.  Nie een van hierdie gedagtes is juis positief nie. 
 
Op Televisie is daar ‘n advertensie van 5FM waar ‘n klomp meisies in ‘n plek in 
stap, en as hulle in die vertrek instap, verander hulle in wolwe, en die vertrek is 
vol skape.  Dan lek hulle hulle lippe so lekker af met die verwagting van die 
lekker skaaptjoppies wat hulle gaan eet. 
 
‘n Skaap tussen wolwe kan homself nie verdedig nie.  ‘n Skaap is een van die 
hulpeloosste diere as dit by selfverdediging kom. Eintlik kan hulle net 
saambondel en hoop dat hulle getalle ‘n verskil sal maak, maar dit help nie.  
Hulle kan probeer weghardloop, maar hulle is nie vinniger as roofdiere, soos 
wolwe, nie. 
 
In die Bybel word skape dikwels gebruik as ‘n simbool, en elke keer as negatiewe 
simbool van mense wat geen rigting het nie, wat doelloos ronddwaal en ‘n herder 
nodig het. 
 
Of as mense wat oorgelewer is aan ander wat mag het, terwyl hulleself nie mag 
het nie. 
 
Mense wat dus rigtingloos en weerloos is, word as skape beskryf.  
 
Matteus en Lukas het verskillende weergawes van hierdie uitstuur van die 
dissipels, en daar is groot klemverskil in die twee se verhale. 
 
Vir Matteus het dit daaroor gegaan dat hy gesien het hoe die gelowiges vervolg 
word, hoedat hulle in ‘n vyanddig gesinde wêreld probeer oorleef en swaar kry. 
 
In hierdie konteks het hy na Jesus se woorde gekyk en dit verstaan as profetiese 
woorde, en woorde van voorbereiding vir die gelowiges wat die evangelie in ‘n 
vyandige wêreld moes uitdra en uitleef. 
 
Hierdie jongmense wat vanoggend belydenis afgelê het, is ook op pad in die 
wêreld in.  Vir ouers voel dit ook of dit ‘n baie vyandige wêreld is waarin ons 
kinders uitgestuur word.  Vir sommige ouers voel dit seker of ons ons kinders 
uitstuur as skape tussen wolwe. 
 
Maar nou moet ons anders na die saak begin kyk.  Jesus is  nie net besig om te 
sê dat die dissipels van daardie tyd soos skape tussen wolwe is nie, hy is besig 
om hulle opdrag te gee OM soos skape tussen wolwe in te gaan.  Dit is HOE Hy 
wil hê dat ons as gelowiges tussen die mense van die wêreld MOET ingaan! 
 
Jesus is ALTYD besig om teen ons natuurlike manier van dink en optrede in te 
gaan.  Hoekom? Omdat ons natuurlike emosies, reaksies en optrede vol van ons 
eie sondige natuur is.  Wat Jesus wil hê is dat ons anders, wyser, soos mense 
wat deur die Heilige Gees vervul is, sal optree. 



 
Die natuurlike  manier van optree en lewe is: wees ‘n wolf tussen wolwe.   
Moenie dat ‘n wolf jou seermaak nie – maak terug seer. Nog beter – wys dat jy ‘n 
wolf is, en sommer ‘n sterk wolf, want dan sal ander wolwe nie met jou sukkel 
nie.  Ons as ouers weet ook: berei jou kind voor om sterk genoeg in die wêreld te 
wees sodat jy kop bo water kan hou, sodat dit met jou goed sal gaan. Ons wil so 
graag hê dat dit met ons kinders goed sal gaan daar buite in die wrede wêreld … 
 
Dit is die groot verskil tussen ons en Jesus – Sy bekommernis is nie in die eerste 
plek met homself en sy oorlewing nie.  Sy bekommernis is ook nie in die eerste 
plek met die gemak en oorlewing van sy dissipels nie.  Jesus se bekommernis is 
met Sy Vader se wil en gehoorsaamheid aan God sy Vader.  
 
Die boodskap van God se liefde kan nie deur mag of geweld of beterweterigheid 
uitgedra word nie. 
 
Vrede kan nie gebring word deur konflik of magspel nie.  ‘n Wolf kan nie vrede 
maak met ander wolwe nie.  Een wolf kan net ander met mag oorheers en 
onderdruk tot een van hulle sterk genoeg word om oor te neem.  Dis net ‘n 
skietstilstand, dis nie vrede nie. 
 
Daarom, weet Jesus, is dit  nodig dat die boodskap van God se liefde op ‘n ander 
manier gebring word – ‘n nie-aggressiewe, nie-bedreigende wyse – op ‘n 
WEERLOSE manier. 
 
Soos deur skape aan wolwe. 
 
Dit is waartoe julle julleself vanmôre verbind het toe julle “ja” gesê het vir die 
Here. Om deel te wees van die ware kerk, en nie net in naam nie, is om te sê: 
“Ja, ek sal gaan, want U het gestuur, en ek is gehoorsaam”. 
 
Dit is nie maklik nie. Om ‘n ware Christen, ‘n geredde persoon, te wees, is nie 
maklik nie.  Dit beteken jy moet aanmekaar hoor dat dit wat jy sou wou doen, dit 
wat jou natuurlike optrede sou wees, nie reg is nie, maar dat jy moet bekeer, 
moet verander, sodat jy aan Jesus gehoorsaam kan wees. 
 
Elke dag se bekering, elke dag se bekering van jou sondige gedagtes, maniere, 
gewoontes. 
 
Eintlik is dit onmoontlik … 
 
Behalwe vir een ding: ons is nie skape sonder ‘n Herder nie!  Waar jy “ja” sê vir 
Jesus, sê hy altyd “ja” vir jou, draai Hy nooit sy rug op jou nie, is Hy altyd by jou. 
 
Dan kan jy, soos Paulus, ook uitroep: “Ek het skipbreuk gely, ek het koue, siekte, 
honger, eensaamheid ervaar, maar, deur Hom wat by my is, is ek tot alles in 
staat!”   
 
Die weerlose skapies oorleef en oorwin die magte van die duiwel, want hulle 
Herder is by hulle, verlaat hulle nooit, en is die beste Herder wat nog ooit bestaan 
het. 
 
Gaan soos skape, bly naby jou Herder, en jy kan tussen die wolwe oorleef en 
vrede bring, en ware vrede beleef. Amen. 


