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De Heer is mijn herder

Wie kent deze Bijbelpassage nu niet? En toch is het heel verfrissend weer eens stil te staan bij deze 
machtige woorden en de diepe weldadige betekenis van deze psalm goed tot ons te laten doordringen. 

Het woord ‘herder’ behoeft natuurlijk nauwelijks enige uitleg. Iedereen weet wat een herder is, maar als wij 
er voor het gemak even het woordenboek op naslaan krijgen we inspirerende woorden te zien als: “Hoeder, 
beschermer, bewaker, leidsman.” Alles wat onze Heer is.
     Soms kennen we een Bijbelpassage zo goed dat we die bijna achterstevoren kunnen opzeggen. 
Bijbelverzen die we haast kunnen dromen. Johannes 3:16 is er ook zo een. En juist doordat wij die verzen 
zo goed kennen bestaat het gevaar dat de diepe betekenis ons nauwelijks meer raakt en de ware levende, 
geestelijke kracht die in zo’n passage verborgen ligt niet echt tot ons doordringt.
Jezus zei: “Alles wat Ik u gezegd heb, is Geest en leven.”   
     Om de ware kracht uit een Bijbelpassage in ons op te nemen en zo profijt te kunnen trekken van het 
levengevende water wordt van ons wat discipline gevraagd. Alleen door stil en diep over Gods Woord na te 
denken dringt de overweldigende waarheid van de uitspraak onze soms wat verharde harten binnen.
Zo geldt dat ook voor de woorden van Psalm 23. Stel je dat toch eens voor; de Heer, de schepper van hemel 
en aarde, Hij die alles in Zijn hand houdt, die de diepste uithoeken van het universum kent en niet door tijd 
wordt beïnvloed, is de herder van jou en van mij.  Door Zijn Zoon Jezus Christus heeft God zich voor eeuwig 
aan ons verbonden. Jezus, terwijl Hij de koning was, heeft er voor gekozen herder te zijn, en zich dagelijks 
bezig te houden met obstinate en vaak oerdomme schapen.
     Als Jezus nu eens letterlijk naast ons zou lopen, onze hand zou vast houden en alles wat ons bezighoudt 
zachtmoedig en teder met ons zou doorspreken, waar zou onze angst dan nog zijn? 
Zorgen over morgen, twijfel over ons eigen kunnen, verdriet over gisteren? Die zouden toch zeker geen 
enkele kans meer hebben? Natuurlijk niet. Jezus is er toch?  Door de rust en het Godsvertrouwen die Jezus 
uitstraalt zouden wij slechts vreugde ervaren, opwinding en vertrouwen. De lach zou niet van ons gezicht zijn 
te slaan, want de Herder loopt naast ons. Dan zouden wij onze vermoeide hoofden keer op keer weer op de 
borst leggen van Hem die ons hart kent en begaan is met onze pijn.
     Maar Jezus loopt naast ons. Hij houdt onze hand wel degelijk vast, en Hij is precies zo’n herder. 
“Wat een onzin,” zegt de wereld, die kortstondig en smakelijk lacht om zoveel onnozel, kinderlijk geloof, 
waarna hij hoofdschuddend verder trekt op zijn eenzame tocht door het duister. “Zo eenvoudig kan het toch 
niet zijn?” vraagt ook onze twijfel zich soms vertwijfeld af. Maar waar de wereld doorploegt in de hoop, de 
hartverscheurende ellende van een leven zonder eeuwige hoop zelf op te lossen, wil Jezus niets liever dan 
ons laten zien wat voor een geweldige Herder Hij is. “Houd moed,” zei Hij. “Ik heb de wereld overwonnen. Ik 
ben de goede herder, die Zijn leven neerlegt voor het welzijn van de schapen.”
     Wereldse herders kunnen dat niet. Als puntje bij paaltje komt, besluiten die telkens weer dat het beter is 
om de schapen neer te leggen voor de herder. Maar de goede herder is er wel. Durf te geloven dat Jezus 
werkelijk die herder is die Hij zegt te zijn.  Neem de tijd voor een gesprek met Hem en luister stil naar Zijn 
zachte, liefdevolle stem. Telkens weer is Zijn boodschap voor een ieder die Hem op zo’n manier eert en 
benadert hetzelfde: “Ik houd van je.”


