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De Heer 
is mijn herder

1 Een Psalm van David
De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets
2 Hij doet mij neerliggen in grazige weiden.

Hij voert mij aan rustige wateren.
3 Hij verkwikt mijn ziel.

Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil.
4 Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis,

ik vrees geen kwaad, want U bent bij mij.
Uw stok en uw staf, die vertroosten mij.

5 U richt voor mij een dis aan
voor de ogen van wie mij benauwen.

U zalft mijn hoofd met olie.
Mijn beker vloeit over.

6 Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen
al de dagen van mijn leven.

Ik zal in het huis des Heren verblijven
tot in lengte van dagen.

© Bijbelvertaling van 1951 van het Nederlands Bijbelgenootschap

5

NL-P23-BO-.indb   4-5NL-P23-BO-.indb   4-5 11-03-2021   20:2511-03-2021   20:25



Inhoud
1. De Heer is mijn Herder
2. Mij ontbreekt niets
3. Hij doet mij neerliggen 
4. In grazige weiden
5. Hij voert mij aan rustige wateren
6. Hij verkwikt mijn ziel
7. Hij leidt mij in de rechte sporen
8. Om zijns naams wil
9. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis
10. Ik vrees geen kwaad
11. Want U bent bij mij
12. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij
13. U richt voor mij een dis aan
14. Voor de ogen van wie mij benauwen
15. U zalft mijn hoofd met olie
16. Mijn beker vloeit over
17. Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen
18. Al de dagen van mijn leven
19. Ik zal in het huis des Heren verblijven
20. Tot in lengte van dagen

Over de auteur
Andere titels van de auteur

7

NL-P23-BO-.indb   6-7NL-P23-BO-.indb   6-7 11-03-2021   20:2511-03-2021   20:25



De Heer 
is mijn herder

Psalm 23 is de nachtegaal onder de psalmen en wordt 
ook wel ‘de herderspsalm’ genoemd. David kende het 

herdersleven als geen ander. Met zijn ontvankelijke en 
fijngevoelige geest had hij heel wat indrukken van het 
landleven rond Bethlehem in zich opgenomen. Hij kende 
de vreugde van het geluid van kabbelende beekjes en van 
blatende lammetjes die op zijn stem reageerden. Geroerd 
door de schoonheid van deze ‘muziek’ in de wereld om 
hem heen nam hij zijn harp en zong lofliederen voor God. 
Zwervend over de heuvels en vlakten van Judea hoedde 
hij de kudde die zijn vader aan hem had toevertrouwd en 
zal hij Psalm 23 hebben geschreven. 

David wist uit eigen ervaring dat een goede herder over 
zijn schapen waakt. Geen werk is hem te veel. Vroeg in 
de morgen inspecteert hij de schapen om te zien of het 
goed met ze gaat. Hij wil weten of ze geen gebrek lijden. 
Hij doet zijn best om hen de allerbeste weidegronden en 
het helderste water te geven. Hij zal zijn schapen bescher-
men tegen weer en wind, tegen roofdieren en dieven. ‘s 
Nachts slaapt hij met één oog en twee oren open. Bij 
elke dreiging van gevaar springt hij op om zijn kudde te 
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beschermen. David zegt dat God zo’n herder is. Zo wil 
God voor ons zijn. 

Wat David als herder betekende voor zijn kudde, betekende 
God voor David. Daarom begint Psalm 23 met een uitroep 
van vertrouwen en vreugde: ‘De Heer is mijn Herder!’ 
David zegt niet in het algemeen dat God de herder is 
van Israël. Nee, hij zegt: ‘De Heer is mijn Herder!’ Al zou 
Hij voor niemand anders een herder zijn, dan is Hij toch 
een Herder voor mij! Davids levenspad ging bepaald niet 
over rozen. Hij zou in zijn leven grote fouten en verkeer-
de keuzes maken, die hem veel verdriet zouden bezor-
gen. Toch wordt hij ‘een man naar Gods hart’ genoemd. 
David was geen perfecte leider, noch een perfect mens. 
Hij was een mens zoals jij en ik, met goede en minder 
goede eigenschappen. Maar de moeilijke jaren die hij in 
zijn eentje met God had doorgebracht, hadden hem een 
onwankelbaar geloof geschonken. In deze jaren had David 
een intieme omgang met God opgebouwd. 

In Rome is de oudste afbeelding van Christus gevonden. 
Het is een simpele krabbel van een man met een lam op 
z’n schouder. Zo zagen de eerste christenen Jezus: als een 
Herder die zijn verloren schaap zoekt, en die het - als 
hij het gevonden heeft - zalft met olie en zijn wonden 
verbindt. Voor de eerste christenen was Christus niet de 
hoogverheven Koning van het heelal, zoals Hij op grootse 

wandschilderingen te zien is. Hij was ook niet de Man 
van smarten van de middeleeuwse altaar schilderingen. 
Niet de stralende, wijze, nobele Mens uit de Renaissance. 
In hun ogen was Christus allereerst Herder.  

Jezus zei: ‘Ik ben de Goede Herder. Ik ken mijn schapen 
en mijn schapen kennen Mij, zoals de Vader Mij kent en 
Ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen’ (lees 
Johannes 10:11-15). Jezus is de Goede Herder die zijn leven 
geeft voor de schapen. Hij is niet als een dief die eropuit 
is zichzelf te verrij-
ken en de schapen 
te gronde te richten. 
Hij is ook niet als 
een ‘huurling die 
geen herder is’ en die de schapen in tijden van gevaar in 
de steek zal laten. Jezus is de Goede Herder die niet alleen 
bereid is om zijn leven te geven voor zijn schapen, maar 
dit als enige ook daadwerkelijk heeft gedaan. Om jou het 
leven te schenken in al zijn volheid. 

Jezus is de Goede Herder 
die zijn leven geeft

voor de schapen
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Mij ontbreekt niets

Schapen hebben de reputatie dat ze niet bepaald briljant 
zijn. Als iemand zegt dat je hem schaapachtig zit aan te 

kijken, bedoelt hij dat je op dat moment niet al te snugger 
uit je ogen kijkt. Maar schapen zijn niet dom. In werke-
lijkheid blijken schapen redelijk intelligente dieren te zijn. 
Bewezen is dat schapen maar liefst tweehonderd gezichten 
kunnen onthouden en dat ze na acht jaar nog steeds een 
gezicht herkennen. Hoe komt het dan dat wij toch denken 
dat schapen domme beesten zijn? Het antwoord is dat 
schapen dom lijken omdat ze voor bijna alles bang zijn. 

Een schaap heeft geen natuurlijke afweer: geen klauwen, 
geen horens, geen slagtanden. Ze zijn hulpeloos en afhan-
kelijk. Een schaap zal niet op eigen houtje door een open 
hek gaan. Een gedocumenteerd verhaal vertelt dat eens 
een hele scheepslading met schapen verloren ging, omdat 
één oude ram overboord sprong en de rest hem klakke-
loos volgde. Schapen kunnen zichzelf onmogelijk helpen. 
Daarom hebben ze een herder nodig. Jij en ik worden in 
de Bijbel met schapen vergeleken, omdat ook wij onze 
angsten en benauwdheden hebben. We zijn misschien 
bang om ziek te worden, om een geliefde kwijt te raken 
of om ons werk te verliezen. We hebben angst voor het 
verleden, maar we zijn ook bang voor de toekomst. We 
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zijn bang om te falen en bang om tekort te schieten. Maar 
we zijn ook te bang om onze angst toe te geven. 

De belangrijkste boodschap van Psalm 23 is niet dat ons 
nooit iets kwaads zal overkomen, maar dat God in elke 
situatie dichtbij ons is. In dit leven kan ons van alles 
ontbreken: gezondheid, een partner, kinderen, werk. 
Psalm 23 belooft niet dat al onze wensen vervuld worden 
als we maar genoeg in God geloven. Psalm 23 leert ons 
volkomen tevreden te zijn met Gods aanwezigheid en zijn 
leiding in ons leven. David voelde zich als een schaap dat 
zich nergens om hoeft te bekommeren en in blind vertrou-
wen de herder volgt. Dat was voor hem genoeg. Het was 
voor hem voldoende dat de Heer zijn Herder was. Een 
schaap vertrouwt erop dat de herder voor hem zorgt, hem 
leidt en hem in de gaten houdt. Het Hebreeuwse woord 
voor ‘herder’ lijkt bijzonder veel op het woord dat voor 
‘zien’ wordt gebruikt. De Goede Herder is degene die jou 
ziet, die jou liefdevol aankijkt, die jou nooit uit het oog 
verliest en die naar jou omziet. Jij wordt door Hem gezien. 
Onder al die miljoenen, ja, miljarden mensen heeft God 
jou op het oog! 

Met minstens zoveel recht kunnen we de woorden ‘mij 
ontbreekt niets’ vertalen met: ‘Ik zal niet ontbreken’, in 
de zin van: ‘Ik mag er zijn, ik hoor erbij!’ Dat is belang-
rijk, want wat er ook gebeurt in je leven: jij hoort erbij. 

Jij bent een deel van Gods familie. Misschien heb je af 
en toe het gevoel dat je buiten de kudde loopt; luister dan 
naar deze woorden: ‘De Heer is mijn Herder, ik ontbreek 
niet.’ Als de Goede Herder bij het vallen van de avond de 
schapen telt, ben jij erbij. 
Hij verliest je niet uit het 
oog. Hij let altijd op jou. 
Hij roept je bij je naam. Jij 
wordt niet vergeten. Voor 
Hem doe jij ertoe. Hij wil jou niet missen. Bij Hem zul 
je niet ontbreken. Hij zal je aanmoedigen om bij de kudde 
te blijven. Hij zal je dragen als je afgedwaald bent. Hij 
zal je omarmen met geloof, hoop en heel veel liefde.  

De Goede Herder 
verliest jou

nooit uit het oog
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