
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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