
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! 
Mij achtervolgen slechts goedheid en vriendschap,

Al de dagen van mijn leven; terugkeren mag ik in het huis van de Ene
Tot in lengte van dagen!





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)



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! 
Mij achtervolgen slechts goedheid en vriendschap,

Al de dagen van mijn leven; terugkeren mag ik in het huis van de Ene
Tot in lengte van dagen!



Jeremia 23,1-8



Psalm 23
Jeremia 23,1-8
Ezechiël 34 
Zacharia 10,2-12
Lukas 15,1-10
Markus 6,7-52
Mattheus 18, 1,-14
Johannes 10,1-18
1 Petrus 5,1-5



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 34



• 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.



• God is hun God en zal Zijn dienstknecht ‘David’ als prins onder hen
aanwijzen.
• God zal met ze een verbond van vrede maken en geeft veiligheid van wilde
beesten, zelfs in de wildernis. Het verbond van vrede, hier beloofd, is een
gave waarnaar verlangt wordt, wanhopig naar verlangt wordt door de
vluchtelingen. Speciaal toen ze de verwoestende oorlog van drie jaar verloren
hadden.
• De plaatsen ‘rondom Mijn heuvel’ pas verwoest, zullen een zegen zijn.
Overvloedige regen, overvloedige oogst en veiligheid zullen hun deel zijn. De
lezers zijn verzekerd dat de door oorlog verwoeste gebieden rondom het
verwoeste Jeruzalem een plaats van zegen zullen zijn. Vruchtbare velden en
boomgaarden zullen honger uitbannen.
• Het juk van de slavernij en de openlijke vernedering voor de volken der
wereld zullen verdwijnen.



• Verbond van vrede
• Veiligheid, zelfs in de wildernis (ze zullen slapen in de bossen).
• Vrijheid van angst (niemand zal ze bang maken) 



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.



• 1e valt de slechte herders aan en geeft uiting aan Gods hete woede 
tegen hen.
• 2e

• 3e. Focussen op hoe God zelf de geschiedenis binnenkomt, de 
schapen verandert, ze redt en ze terugbrengt.



Lukas 15,1-10



Al de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij Hem om Hem te horen.
2En de Farizeeën en de schriftgeleerden morden onder elkaar en zeiden: Deze Man
ontvangt zondaars en eet met hen.
3En Hij sprak deze gelijkenis tot hen en zei:
4Welk mens onder u die honderd schapen heeft en er één van verliest, verlaat niet de
negenennegentig in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt?
5En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders.
6En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: Wees
blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was.
7Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich
bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die de bekering niet nodig
hebben.
8Of welke vrouw, die tien penningen heeft en één penning verliest, steekt niet een
lamp aan en veegt het huis en zoekt zorgvuldig, totdat zij die vindt?
9En als zij hem gevonden heeft, roept zij haar vriendinnen en buurvrouwen bijeen en
zegt: Wees blij met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had.
10Zo zeg Ik u, is er blijdschap vóór de engelen van God over één zondaar die zich
bekeert.

https://www.bijbelhoek.nl/bijbel/lukas/15/2
https://www.bijbelhoek.nl/bijbel/lukas/15/3
https://www.bijbelhoek.nl/bijbel/lukas/15/4
https://www.bijbelhoek.nl/bijbel/lukas/15/5
https://www.bijbelhoek.nl/bijbel/lukas/15/6
https://www.bijbelhoek.nl/bijbel/lukas/15/7
https://www.bijbelhoek.nl/bijbel/lukas/15/8
https://www.bijbelhoek.nl/bijbel/lukas/15/9
https://www.bijbelhoek.nl/bijbel/lukas/15/10


Markus 6,7-52



• Jezus stuurt de twaalf er op uit (6,7-13)
• Herodes en Johannes (en de bediening van Jezus) 6,14-20
• Herodes is de slechte herder, hij voedt de machtigen (aan een 
banket des doods) 6,21-33
• De twaalf keren terug tot Jezus 6,30-33
• Jezus de goede Herder, voedt Zijn kudde (aan het banket des levens) 
6,30-43
• Jezus als Herder, leidt Zijn discipelen en creëert ‘rustige wateren’ 
voor hen 6,43-52



1e. Jezus bevestigt de missie van onderaf.
2e. Jezus geeft ze een theologie van falen.
3e. Jezus stuurde ze aan om betrokken te zijn in Zijn missie



Herodes en de moord op 
Johannes de Doper (6,14-29)



De discipelen als goede herders Mattheus 18,1-14



De goede Herder en de dieven en de 
wolven in Johannes 10,1-18



Gevaren die de schapen bedreigen:
• in het dorp – dieven (verzen 1-6)
• in de wildernis – dieren (vers 10)
• in de wildernis dieren (vaak wolven) (verzen 11-18)



Johannes 10,7-10
• Ik ben de deur voor de schapen
• Als iemand door Mij binnengaat, zal hij, zij, gered 
worden.
• En hij, zij, zal ingaan en uitgaan en weide vinden.
• Ik ben gekomen opdat zij leven hebben.
• En het overvloedig hebben.



1. Er is een nauwe, persoonlijke relatie tussen 
de Herder en de schapen

2. Die relatie is als de nauwe, persoonlijke 
relatie tussen de Herder en de Vader.

3. Deze twee diepgaande, in elkaar grijpende 
verklaringen zijn geplaatst in de stijl die de 
handelingen van de Herder beschrijft in het 
neerleggen van Zijn leven.



Als we dit samenvatten dan kunnen we 
begrijpen dat:
• de nauw, persoonlijke relatie tussen de Vader 
en de Zoon, in het hart van God, model is
• voor de nauw, persoonlijke relatie tussen de 
goede Herder en de schapen.
• door het kruis! 



De goede Herder en 1 Petrus 
5,1-4


