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Geliefde gemeente van onze Here, Jezus Christus, 
  
Psalm 23 is misschien wel de bekendste Psalm onder de Psalmen. Zelfs mensen die 
niet bekend zijn met de Bijbel, die kennen vaak Psalm 23 wel, al was het maar omdat 
deze Psalm ook heel vaak klinkt, bijvoorbeeld op een begrafenis.  
Misschien heb je het zelf ook wel eens meegemaakt, een begrafenis waar deze 
Psalm centraal stond.  
 
Het is een Psalm ook die heel erg aanspreekt. Ook voor jullie kinderen denk ik wel. 
Een beeld van de herder die zorgt voor zijn schapen en ze zachtjes leidt naar stille 
wateren en een grazige weide.  
De herder die zijn schapen door dit leven heen thuis brengt, op hun bestemming 
brengt.  
 
En wat is het een wonder in het leven van iemand wanneer de Here je zover brengt? 
Dat deze Herder je enige houvast en je enige troost is geworden. Dat je niet meer 
zonder deze Herder kan in je leven. Niet meer zonder Zijn liefdevolle zorg, Zijn 
nabijheid, Zijn trouw, Zijn bescherming.  
 
Ik weet niet hoe u en jij vanochtend zijn opgestaan en naar de kerk bent gekomen? 
Misschien ben je hier wel naartoe gekomen met een hart vol verlangen. Omdat je 
heel graag wilde horen over de Heere Jezus, over Zijn werk. Over wie Hij is en wat 
Hij voor je betekent, over Gods belofte.  
 
Kan ook anders zijn, misschien ben je hier wel gekomen wat op de automatische 
piloot. Je had er eigenlijk niet zoveel verwachting van en het was een soort van 
automatisme wat je hier heeft gebracht.  
Of misschien zit je hier wel helemaal onverschillig. ‘Ik kom wel vaker in de kerk, zo nu 
en dan of elke zondag, maar het zegt me eigenlijk ook niet zoveel. Ik ken de woorden 
van de Here wel en het heeft mij eigenlijk ook nooit zo geraakt in mijn hart. En wat 
moet ik er eigenlijk mee in mijn leven?’ 
 



Hoe het ook zij, hoe je hier ook zit, wat is het geweldig om te weten dat de goede 
herder sterker is dan alles wat er leeft in ons hart.  
Wat is het heerlijk om te horen de woorden over Hem. En wie Hij is en hoe Hij 
inderdaad ons leven wil leiden en wil verzorgen.  
En ik hoop dat eenieder van ons, zoals je hier vanmorgen in de kerk zit, dat je voor 
het eerst of opnieuw de belijdenis van deze Psalm ook voor jezelf op je lippen neemt. 
Dat je zegt, “de belijdenis van David in Psalm 23, de Here is mijn Herder, dat is ook 
mijn belijdenis, dat is ook mijn houvast, in leven en sterven!”  
 
 
Het thema van de prediking dat is: 
 
De Heere is mijn Herder 
We staan stil bij 3 gedachten 
1)Karakter van deze Herder 

Hoe is deze Herder eigenlijk? Wie is Hij?  
2)Nabijheid van deze Herder 

Want het centrum van deze Psalm, ook echt letterlijk het centrum als je de 
Hebreeuwse woorden gaat tellen. Dat is: U bent met mij. Daar cirkelt alles 
omheen. 

3)Thuis zijn bij deze Herder 
Het slot van de Psalm dat je echt bij de Here thuis mag zijn. ‘Ik zal in het huis 
van de Here blijven tot in lengte van dagen’.   

 
 
1.Karakter van deze Herder 
Gemeente, het is natuurlijk helemaal niet vreemd dat juist David deze Psalm 
gemaakt heeft. David, die zelf in zijn leven als beroep herder was, voor de schapen 
zorgde, van alles heeft meegemaakt ook en die later als koning ook herder was over 
zijn volk. Dus als iemand weet hoe het was om herder te zijn dan was het David wel.  
 
David is trouwens niet de eerste die de Here vergelijkt met een herder.  
Dat was ook al de overtuiging van iemand als Jacob op zijn sterfbed.  
Jacob zegt in Genesis 48: “De God voor wiens aangezicht mijn vaderen Abraham en 
Isaak gewandeld hebben. De God die mij als Herder geleid heeft mijn leven lang tot 
op deze dag”.  
 
En in Psalm 77 en Psalm 78 komt dat ook naar voren in soortgelijke bewoordingen. 
Hoe de Here altijd voor Zijn volk Israël heeft gezorgd door de woestijn en als een 
Herder geleid heeft en verzorgd heeft.  
 
Het is de profeet Jesaja, in Jesaja 40, die namens de Here mag profeteren dat God 
als een de Herder Zijn kudde zal wijden. ‘Hij zal de lammetjes bij elkaar brengen en 
in Zijn schoot dragen, de zogende zal Hij zachtjes leiden’.  
Weer dat beeld van die herder.  
 
En we vinden het bijvoorbeeld ook in Ezechiël, als de Here God in het Bijbelboek 
Ezechiël zegt: u bent Mijn schapen, u bent de schapen van Mijn weide.  
 



Dus op heel veel plaatsen in de Bijbel komt dat beeld van de Here als Herder, en het 
volk als Zijn schapen naar voren.  
En dat beeld vinden we ook in het Nieuwe Testament. Als de Here Jezus in 
Johannes 10 zegt: “Ik ben de Goede Herder en Ik geef Mijn leven voor de schapen”. 
Dus de herder als het beeld, als de Herder van Zijn volk. 
 
Gemeente, wat heeft de Heere Jezus deze woorden waargemaakt, hè?  
Dat Hij inderdaad de Goede Herder is, die aan het kruis is gegaan voor Zijn schapen. 
Die Zijn leven heeft gegeven voor de schapen.  
 
We hebben het over het karakter van deze Herder.  
Hoe is deze Herder?  
Dit is de Herder die werkelijk waar, alles voor je over heeft.  
Dit is de Herder die Zijn schapen zo lief heeft dat Hij voor hen aan het kruis is 
gegaan. Voor schapen die van zichzelf helemaal niet houden van deze Herder.  
Hij is aan het kruis gegaan voor dwalende schapen, voor haatdragende schapen die 
niets van God willen weten, die helemaal rond dwalen in hun leven en helemaal niet 
op zoek zijn naar deze Herder.  
Voor zulk soort schapen, dus zeg maar voor mensen zoals wij zijn, voor zulk soort 
schapen is Jezus aan het kruis gegaan, heeft Hij aan het kruis gehangen.  
 
We gaan straks in de Psalm lezen van wat er allemaal kan gebeuren in ons leven. 
Dat wij wel eens door een dal kunnen gaan vol schaduwen van de dood.  
De Here Jezus heeft aan het kruishout gehangen, 3 uur lang. 
Niet in een dal vol schaduwen van de dood, maar 3 uur lang in een hele dichte 
duisternis, in het dal van de eeuwige dood, toen Gods toorn kwam over onze zonden 
en de hel over hem kwam, en de duivel en het zo donker werd.  
 
En toen de Heere Jezus daar hing als een schaap, als een slachtschaap zonder 
Herder, want God trok zich helemaal van Hem terug, klonk het ook: “Mijn God, Mijn 
God, waarom hebt U Mij verlaten?”  
 
En dat alles heeft de Herder gedaan om ons te redden, om ons op te zoeken. “Ik 
geef Mijn leven voor de schapen”.  
Inderdaad. Hij heeft het gedaan. 
 
Misschien is het u wel eens opgevallen in de Bijbel, de plaats van Psalm 23.  
We hebben ook met elkaar gezongen na de wet, de Psalm die voorafgaat aan Psalm 
23, Psalm 22.  
Psalm 23; ‘Ik ben de Goede Herder’, daar gaat Psalm 22 aan vooraf.  
En Psalm 22, we hebben het gezongen en daar kunnen we lezen; ‘Mijn God, Mijn 
God, waarom hebt U Mij verlaten?’  
Gaat allebei over Christus.  
 
Hoe kan Jezus de Goede Herder zijn?  
Omdat Hij door God verlaten is, omdat Hij voor ons aan het kruis is gegaan.  
Zo is deze Herder. Zo vol liefde, zo vol genade. Hij had zoveel medelijden met ons, 
Hij is zo bewogen met ons mensen. Hij houdt zoveel van je, dat Hij naar het kruis is 
gegaan.  
Dat is nou de bewogenheid van God.  



 
Want hier zit natuurlijk ook Gods liefde achter, de Heer is mijn Herder.  
De Here Jezus laat zo vanochtend weer van Zich horen en zo mag je het ook echt 
zien! Als Zijn Woord opengaat, dit Woord over Hem, en Hij tot je spreekt vanuit het 
Woord. Hij zegt tegen je: “Je hoort het goed, Ik ben de Goede Herder en Ik wil echt 
als een Herder voor je zijn in het leven, Ik wil je Mijn liefde geven, Ik wil je Mijn 
genade geven”. 
 
Dat is nou ook het heerlijke van de kerk.  
Weet je, wij gaan naar de kerk om God te loven en te prijzen. Maar de kerk is ook zo 
bijzonder.  
Waarom?  
Omdat je in de kerk, deze boodschap hoort, dat de Here de Goede Herder is, en dat 
hoor je nergens anders.   
Daarom is de kerk ook zo'n heerlijke plaats om te zijn, om te komen.  
Wat ben je rijk als je door het geloof een schaap bent van deze Herder.  
Als Hij voor je zorgt, dan heb je alles wat je nodig hebt. Echt alles.  
 
‘De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets! Hij doet mij neerliggen in grazige 
weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren, Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in 
het spoor van de gerechtigheid omwille van Zijn Naam’. 
  
Het leven met de Here, bij deze Herder dat is zo’n goed leven.  
Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, en dat is, Hij leidt mij zo in het rechte 
spoor. Wat voor mijn gevoel soms heel gek en krom loopt, en dan kom ik van alles 
tegen in mijn leven.  
Maar dat spoor van die Goede Herder dat leidt wel naar het doel toe. Dat brengt mij 
echt thuis. 
De Herder, die heeft die goede weg voor mij voor ogen. En, als ik dus in dat spoor 
van die Goede Herder ga, dan kom ik waar ik wezen moet.  
 
En wie zo een schaap van deze Herder is, van deze liefdevolle Herder, van deze 
trouwe Herder, ja, die die mag ook echt rekenen op Zijn nabijheid in het leven.  
 
2)Dat nu het tweede. Nabijheid van deze Herder. 
Want je kunt als je deze Psalm leest en overdenkt zomaar het gevoel bekruipen van: 
’Ja, dit is een prachtige Psalm, met mooie beelden’; Hij doet mij neerliggen in grazige 
weiden, Hij lijkt mij zachtjes naar stille wateren.  
Dat je denkt: het lijkt wel een sprookje. Het lijkt wel een mooi beeld maar het staat 
soms zo ver af van de werkelijkheid van het leven. Het leven, wat soms zo hectisch 
is, waar zoveel moeiten zijn, waar zoveel zorgen zijn, waar zoveel gebeurd.  
 
Ik denk aan de dood. En het verdriet daarover. Het gemis.  
De dood die scheiding maakt tussen een tussen een geliefd iemand, iemand die je 
liefhebt, het kan een opa of een oma zijn, of een of een man of een vrouw, een broer 
of een zus, een vriend of een vriendin.  
Of eenzaamheid. In het huwelijk of zonder huwelijk.  
Moeiten. Psychische moeiten ook.  
Wat kan het soms donker in het leven zijn. 
 



David gaat niet aan de moeiten voorbij. En dat is nu ook het heerlijke aan deze 
Psalm. David beschrijft aan de ene kant hoe heerlijk het leven met de Here is.  
Maar David is ook echt wel een realist.  
Als we verder lezen, David weet van moeite en zorg; Ook al ging ik door een dal vol 
schaduw van de dood. Ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij Uw stok en 
Uw staf die vertroosten mij.  
 
Dus David weet ook van moeite, van zorgen. 
Gemeente, laten we nou eens even over David nadenken voor een moment.  
Koning David, wat heeft die allemaal wel niet meegemaakt in zijn leven. 
Als iemand onrecht heeft gekend, is het David wel geweest.  
Hoe is David wel niet op de vlucht geweest voor koning Saul, die hem elke keer wilde 
vermoorden? Wat een moeite heeft David gekend.  
 
Wat een angst heeft David gekend. Opgejaagd door zijn eigen zoon Absalom die 
hem wilde vermoorden.  
Wat heeft David een moeite gekend in zijn huwelijk met Michal. David wilde heel 
graag de Heere dienen. Denk aan die geschiedenis van de Ark, hoe David de Ark 
binnenhaalde en hoe Michal hem belachelijk heeft gemaakt. 
 
David weet hoe het is om een kind te verliezen, meerdere keren trouwens.  
Absalom, wat heeft hij gehuild om de dood van Absalom.  
Ziet u? Als David deze Psalm dicht dan weet hij echt waar hij het over heeft; al ging 
ik ook door een dal vol schaduw van de dood. Ik zou geen kwaad vrezen, want U 
bent met mij.  
 
Maar voor een kind van God is er dan nog een vervolg. Namelijk de aanwezigheid 
van de Herder, het is de aanwezigheid van de Herder in dat dal vol schaduw van de 
dood, terwijl het kwaad dichtbij is, dat David toch niet vreest, toch niet bang is.  
Dat is het voorrecht als je gelooft in de Here Jezus, dat je die troost hebt, dat God je 
leven leidt. Dat de Here nabij is.  
 
De schapen in het land Israël moesten ze soms hele gevaarlijke wegen over om bij 
de grazige weiden en stille wateren te komen. Donkere wegen moesten ze over. En 
steile afgronden moesten ze passeren, waar wilde dieren op de loer lagen om zo’n 
schaapje te verslinden. Het was ontzettend gevaarlijk voor die schapen. 
Onbegaanbaar, hangende rotsblokken, noem het maar op.  
En als zo een kudde schapen dan daar liep, onderweg naar die grazige weiden en 
die stille wateren, dan was daar die herder. En die herder die zorgde voor die 
schapen.  
Soms gaf die herder met zijn stok, gaf hij één van die schapen even een 
corrigerende tik op de achterste, zo van: Eh! Beetje deze kant op, niet zo dicht bij die 
afgrond dat is gevaarlijk!  
Soms ging die als die zijn schapen ging tellen en hij miste er eentje, ging die een 
heel eind lopen om dat ene schaap weer terug te halen.  
En die schapen die wisten, als ik dicht bij de herder blijf, dan ben ik veilig.  
Die stok en die staf van die herder, die vertroostte, die beschermde, die leidde hen.  
 
En de stem van de Herder was voor de schapen als een vertrouwde stem. Die 
herkende ze ook uit duizenden.  



Moet je je voorstellen jongens en meisjes.  
Soms was het zo donker dat de schapen niets konden zien.  En dan moesten ze wel 
eens langs een afgrond lopen. En dan had je soms van die overhangende 
rotsblokken, zo donker en daar lagen dan wilde dieren op de loer. En de schapen 
werden dan natuurlijk wat onrustig en een beetje bang.  
 
Zijn jullie wel eens bang in het donker?  
Weet je, weet je hoe dat nou ging bij die herders?  
Ik zal het laten zien, want dan kan je het nog beter begrijpen. Als de herder met zijn 
schapen door zo’n donker dal liep. Dan zagen ze niets maar ze hoorden dit. Hoor je 
het? (tikken van pen). 
 
De schapen hoorden de staf van die herder tikken. En dan wisten ze, we gaan de 
goede kant op.  
Zo wil de Here Jezus voor onze een Herder zijn.  
Dat is wat David hier zegt: Al ging ik door een dal vol schaduw van de dood. Ik zou 
geen kwaad vrezen want U bent met mij, Uw stok en Uw staf die vertroosten mij.  
De herder is erbij.  
 
Gemeente, hoe wil de Herder nu heel dichtbij zijn in ons leven?  
Dat is door de Bijbel, dat is door Zijn Woord en door Zijn Heilige Geest. De Herder wil 
ons met Zijn Woord en Geest vertroosten en bemoedigen.  
Als het heel donker is in je leven, maar ook als het je voor de wind gaat, dan spreekt 
Hij door Zijn Woord tot je, en wil Hij met Zijn Geest in je wonen. 
 
En het geloof dat klampt zich vast aan het belovende spreken van de Herder.  
Dus niet aan je eigen gevoelens, niet aan je eigen omstandigheden. Want die 
kunnen soms heel erg in de war zijn, dat je het allemaal niet meer begrijpt, en dat het 
moeilijk is.  
Maar het geloof dat klampt zich vast aan wat God zegt, en wat zegt God?  
“Ik ben de Goede Herder, wie in Mij geloofd heeft eeuwig leven”.  
 
De woorden van de Herder aan ons adres zijn belovend. Maar soms ook corrigerend 
en waarschuwend. Pas op! Je moet niet zo met de wereld meegaan! Blijf nu dicht bij 
de Here Jezus. Blijf nu dicht bij het Woord, want anders ga je verloren!  
 
Maar ook bemoedigend als je het moeilijk hebt, dat het Woord van de Herder tot je 
komt in de preek bijvoorbeeld.  
Dat je iets in de preek hoort en dat je zegt van: “ja, dat was de stem van de Herder, 
speciaal voor mij, dat had ik nou precies nodig op dat moment”.  
Of als een ouderling bij je op bezoek komt, of een diaken, om met het Woord te 
troosten of een gemeentelid.  
 
Ziet u gemeente, hoe belangrijk het is om het Woord van de Goede Herder, de Bijbel, 
telkens weer opnieuw open te doen!?  
We leven in een tijd waarin dat heel moeilijk is.  
Onze telefoon en ons drukke bestaan neemt zoveel tijd in beslag.  
Misschien is één van de grote gevaren in onze tijd dat wij het Woord gewoon 
helemaal dichtlaten. Maar dan hoor je de stem van de Goede Herder ook niet.  
 



We moeten rustig de tijd nemen om uit de Bijbel te lezen, om naar de stem van de 
Goede Herder te luisteren. In de kerk en thuis.  
 
Gemeente, zullen we daarin volhouden!  
Uit het Woord van de Herder lezen en leven.  
 
En als je nu bij jezelf merkt dat je dat niet doet, zul je het wel weer gaan oppakken? 
Want dan zul je ook merken, dat je, wanneer je leeft bij een open Bijbel, je ook weer 
veel dichter bij de Goede Herder leeft. En dat het leven met de Here ook zo goed is. 
Dat de Here zo'n heerlijke God is. En dat Zijn spreken zo betrouwbaar is.  
 
En als er nu onder ons zijn die te maken hebben met moeilijke dingen in hun leven, 
hou je dan vast aan de inhoud van deze Psalm.  
‘U bent met mij’.  
De Here weet ervan, de Here is erbij en Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid 
omwille van Zijn Naam.  
 
Dat geloven, hoe je weg ook is, en hoe moeilijk het soms ook lijkt te zijn, Hij leidt mij 
in de rechte weg, op dat doel af, naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.  
 
En soms als je een hele moeilijke tijd hebt gehad en je kijkt achterom, denkt terug, 
dan vraag je je af, “hoe ben ik er doorheen gekomen?” 
Dan zeg je: “ja, de Goede Herder heeft mij gedragen. En Hij zal mij Thuis brengen. 
Want Hij maakt Zijn werk ook helemaal af.” 
  
3)Dat is ook kort het laatste. Thuis zijn bij deze Herder. 
Want deze Psalm, eindigt met een geweldig perspectief. 
‘U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn 
hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij 
volgen, al de dagen van mijn leven, ik zal In het Huis van de Here blijven tot in lengte 
van dagen’. 
  
De Goede Herder. Hij beschermt, Hij bewaart, Hij onderhoudt Zijn kerk.  
Thuis zijn bij de Here. 
En kijk eens gemeente, hoe zeker David dit schrijft.  
Voor David is het niet een misschientje; “zou ik ooit thuiskomen bij de Here?”  
 
Nee, “ik zal in het Huis van de Here blijven tot in lengte van dagen!”  
Het is zeker voor David.  
Hoe weet David dat zo zeker dat hij in het Huis van de Here zal blijven tot in lengte 
van dagen?  
Dat komt vanwege de Herder. Daarin vindt David zijn zekerheid.  
Het is vanwege de Herder dat David weet, ik kom thuis, want Hij heeft alles 
volbracht. En, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid omwille van Zijn Naam, 
Zijn stok en Zijn staf die beschermen mij. Hij zalft mijn hoofd met olie, Hij maakt voor 
mij de tafel gereed. Ja, zijn goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen. Al de 
dagen van mijn leven en daarom zal ik in het Huis van de Here blijven tot in lengte 
van dagen.  
 



Gemeente, onze redding en onze verlossing is helemaal het werk van de Here God. 
Wat is dat heerlijk, om dat te weten. Dat het niet in jezelf zit, dat het niet afhangt van 
jouw gevoel of van jouw gehoorzaamheid. Maar van het werk van Christus Jezus.  
 
Ik zal In het Huis van de Here blijven tot in lengte van dagen, thuis zijn bij de Here. 
Thuis zijn, waar Zijn Woord klinkt, thuiskomen bij de Here in je gebed.  
Kent u er iets van gemeente, dat je dat inderdaad herkent in je eigen leven. Van dat 
thuis zijn bij de Heere?  
Dat het goed is als je het Woord van de Here hoort.  
Dat je er naar verlangt om over deze Herder te horen.  
 
Kijk, als je in dit leven niet thuis bent bij de Heere, dan zal je het straks ook niet zijn. 
Thuis zijn bij de Here, nu al.  
Straks voor eeuwig.  
 
En het einde zal zo heerlijk zijn. We hebben het met elkaar gelezen in het 
Openbaring 7. Want het Lam dat in het midden van de troon is, zal hen wijden en 
hen geleiden naar de levende waterbronnen. En Ik zal al de tranen van hun ogen 
afwissen.  
Dat is nu het vooruitzicht van eenieder die in dit leven de Goede Herder volgt.  
 
Is dat geen heerlijk vooruitzicht?  
Zul je erbij zijn?  
U en jij en ik, zullen we erbij zijn?  
 
Het geloof in de belofte dat de Herder zo een Herder voor je wil zijn, dat is 
beslissend.  
 
Gemeente, laat het nu van niemand van ons gezegd hoeven worden straks, dat je 
niet naar de stem van deze Herder wilde luisteren. Dat je niet achter Hem schuil 
wilde gaan, maar je eigen pad door dit leven hebt bewandeld zonder geloof in deze 
Herder.  
Het lijkt misschien een aantrekkelijke weg, maar het is het niet. 
Want dan kom je uiteindelijk dat dal vol schaduwen van de dood niet uit. En zal het 
straks voor eeuwig duister voor je zijn.  
Maar dat wil de Here niet. Hij wil ons naar deze Herder toe te trekken, steeds meer, 
steeds vaster. Om straks van Hem het eeuwige leven te ontvangen. Want Hij is zo’n 
geweldige Herder.  
 
Zullen we het daarom met David mee-belijden? 
Zullen we het met David mee zeggen:   
“De Here is mijn Herder.  
En ik weet. Dat ik straks voor eeuwig bij Hem thuis zal zijn. Want Hij is de Goede 
Herder. En Hij houdt mij vast. En Hij gaat met mij mee”.  
 
Om dan straks als deze Herder aan de hemel verschijnt: Jezus, in al Zijn glorie, in al 
Zijn Majesteit, om Hem dan te bewonderen, om Hem te aanbidden en door Hem 
geleid te worden naar die levende waterbronnen.  
Waar Hij dan ook klaar zal staan voor je om al de tranen van je ogen af te wissen.  
Uit genade. AMEN.  


