
Studie naar de Goede Herder

Wat leert de Bijbel ons over de Goede Herder



1 De Ene is mijn herder, 
mij zal niets ontbreken; 

2 in weiden vol groen vlijt hij mij neer, 
hij voert mij mee naar wateren van rust; 
3 mijn ziel keert door hem in mij terug, 
hij leidt mij in sporen van gerechtigheid

omwille van zijn naam!
4 Ook als ik moet gaan

door een dal vol schaduw van dood,-
kwaad zal ik niet vrezen, 

want gij zijt bij mij; 
uw staf en uw stok, 

die zullen mij vertroosten. 
5 Gij bereidt voor mijn aanschijn een tafel

tegenover mijn benauwers; 
6 gij zult mijn hoofd betten met olie, 

mijn beker is overvol! 





Negen thema’s

1. De Goede Herder (in het O.T. altijd geïdentificeerd als God)
2. De verloren schapen (of verloren kudde)
3. De tegenstander van de Herder.
4. De goede gastheer (of vrouw)
5. De incarnatie (beloofd of gerealiseerd)
6. De hoge kosten voor de Herder om het verlorene terug te vinden en te

redden (herstellen)
7. Het thema van berouw/terugkeer
8. De slechte schapen
9. Een feest
10.Het einde van het verhaal (in het huis; in het land; of met God)



Jeremia 23,1-8



Wee de herders die de schapen van Mijn weiden in het verderf storten en verstrooien
– spreekt de Heer. Daarom - dit zegt de Heer, de God van Israël, tegen de herders die
Mijn volk wieden: Jullie hebben mij schapen verstrooid en verdreven, en jullie zijn ze
niet gaan zoeken. Daarom ga Ik jullie zoeken: Ik zal jullie straffen voor je kwalijke
praktijken – spreekt de Heer. Wat er nog van de schapen over is, zal Ik bijeen brengen
uit alle landen waarheen Ik ze verdreven heb. Ik breng ze terug naar hun weide, ze
zullen vruchtbaar zijn en in aantal toenemen. Ik zal herders over ze aanstellen die ze zo
zullen hoeden dat ze geen angst mee kennen en er niet één meer zal worden gemist –
spreekt de Heer. De dag zal komen – spreekt de Heer – dat Ik aan Davids stam een
rechtmatige telg laat ontspruiten, die als hun Koning een wijs beleid zal voeren en die
in het land recht en gerechtigheid zal handhaven. Dan wordt Juda verlost en zal Israël
veilig wonen. Zijn naam zal zijn “De Heer is onze gerechtigheid”. Daarom, de dag zal
komen – spreekt de Heer – dat er niet meer wordt gezegd: “Zo waar de Heer leeft, die
het volk van Israël uit Egypte heeft bevrijd, maar “Zo waar de Heer leeft, die de
nakomelingen van Israël uit het Noorden heeft bevrijd en uit de andere landen
waarheen Hij hen verdreven had”. Dan zullen ze weer in hun eigen land wonen.



Ezechiël 23



• De slechte herders (a) en Gods reactie daarop (b)

• De slechte schapen (c) en Gods reactie op ze (e)

• de conclusie over de zaak (e)



de zwakken - niet versterkt 
De zieken – niet genezen

De gewonden – niet verbonden
De afgedwaalde – niet teruggebracht (shuv)

De verlorenen – niet opgezocht
De mensen - geregeerd met geweld – en hardheid.



Zacharia 10,2-12



Orakels zijn bedrog en waarzeggers  vertellen leugens: wat zij dromen komt niet uit, 
hun troost bestaat uit holle woorden.. De mensen dolen rond als schapen. 

Ontredderd, want een herder is er niet. Woedend ben Ik op de herders, en de bokken 
zal Ik weten te vinden. De Heer van de hemelse machten zal Zich ontfermen over het 

volk Juda, Zijn kudde, en het tot Zijn prachtig strijdros maken. Uit dit volk komt de 
hoeksteen voort, de tent pin en de oorlogsboog, uit dit volk komen alle overwinnaars. 

Krijgshaftig zullen ze in de strijd de vijand in het slijkt vertrappen. Ze zullen 
overwinnen, want de Heer staat hen bij, maar zij die hoog te paard zitten gaan 

roemloos ten onder. Ik zal het volk van Juda onoverwinnelijk maken en de 
nakomelingen van Jozef laten zegevieren. Ik ben vol zorg voor hen en zal hen veilig 
thuisbrengen. Dan zal het weer zijn als voorheen, alsof Ik hen nooit verstoten had, 
want Ik ben de Heer, hun God, en Ik zal hun gebeden verhoren. Het krijgshaftige 

Efraïm zal dronken zijn van vreugde, en wanneer hun kinderen dat zien, zullen ook zij 
zich verheugen en volk overgave juichen voor de Heer. Ik zal het bij mij fluiten en hen 

samenbrengen, want Ik heb hen vrijgekocht. Ze zullen weer even talrijk worden als 
vroeger. In den vreemde zal Ik hen vrucht laten dragen, in verre streken zullen ze Mij 

gedenken en hun kinderen grootbrengen, en dan zullen ze terugkeren. Ik zal hen 
terughalen uit Egypte en Assyrië, en hen samenbrengen in Gilead en de Libanon, maar 

daar zal niet genoeg plaats zijn voor hen,



Wanneer ze door de zee trekken, die hun omspoelt, zal de Heer de golven bedwingen 
en de beddingen van de Nijl zullen droogvallen. Zo wordt de trots van Assyrië 

gebroken en wordt Egypte zijn scepter afgenomen met Mijn hulp zullen ze 
onoverwinnelijk zijn, en zij zullen optrekken in Mijn naam – zo spreekt de Heer.


