Psalm 23

1.De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets.
Door wiens ogen zie je deze psalm? Wie heeft ervaring met schapen? Dom, vuil, dwars. Een
circusact met schapen is ongehoord. Schapen zijn als ze op de rug liggen hulpeloze wezens (Ps. 37:
23-24). Wij zijn schapen en dus deel van een kudde. Maar elk schaap meent de hele kudde te zijn.
Herder of huurling?
Wat is het verschil in de relatie tussen een herder en zijn kudde en een manager en zijn
bedrijf? Luk. 15 Jezus gebruikt het beeld van de Goede Herder om het karakter van God duidelijk te
maken. Zie ook Joh. 10: 1-21.
Jer. 23: 1-4 Wee de herders die de schapen van Mijn weide ombrengen en overal verspreiden,
spreekt de HEERE. Daarom, zo zegt de HEERE, de God van Israël, van de herders die Mijn volk weiden:
Ú hebt Mijn schapen overal verspreid en verdreven, en u hebt niet naar ze omgezien. Zie, Ik ga u uw
slechte daden vergelden, spreekt de HEERE. Ik echter, Ik zal het overblijfsel van Mijn schapen
bijeenbrengen uit al de landen waarheen Ik hen verdreven heb. Ik zal hen terugbrengen naar hun
schaapskooien, en zij zullen vruchtbaar zijn en talrijk worden. Ik zal over hen herders doen opstaan
die hen weiden zullen. Zij zullen niet meer bevreesd zijn, ontsteld zijn of gemist worden, spreekt de
HEERE. Zie ook Ez. 34: 1-16 of Jer. 50: 6-7
Herder en zijn verantwoordelijkheden. Voedsel en water vinden, heelmeester, weerprofeet,
beschermer. Jer. 3: 15 Ik zal u herders geven naar Mijn hart, die u zullen weiden met kennis en
verstand.
Herders in de kerk? Aangesteld, beroepen of gekozen?
Ontbreekt niets
Als mij niets ontbreekt waarom verdienen reclamemakers dan nog zoveel? Fil. 4: 10-18.

2 Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren.
Die grazige weiden, hoe stel jij je die voor? Grazige weiden zijn tijdelijk. Negen maanden van
het jaar is de halfwoestijn dor en droog. De herder moet dan de kudde in beweging houden anders
wordt het gebied overbegraasd. De vruchtbare gronden worden voor landbouw gebruikt. De
halfwoestijn is het gebied voor de kudden. Stille wateren; een veel voorkomende doodsoorzaak in de
woestijn is verdrinking. Een bui in de verte kan een droge wadi in een oogwenk veranderen in een
kolkende stroom. Schapen drinken niet graag uit snelstromende riviertjes.

3 Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn
Naam.
Ziel  ׁשֶפֶנslaat niet alleen op de geestelijke kant van een wezen, maar op het totale levende
wezen met zijn emotie en passie. Hoe reageren schapen op elkaar? Ez. 34:17-22 En u, Mijn schapen,
zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik ga oordelen tussen schaap en schaap, tussen de rammen en de
bokken. Is het te weinig voor u dat u de beste weide afgraast? Moet u het overige van uw weide dan
met uw voeten vertrappen? En moet u het heldere water drinken en wat overblijft, met uw voeten
troebel maken? Moeten Mijn schapen dan afgrazen wat uw voeten vertrapt hebben, en drinken wat uw
voeten troebel gemaakt hebben?
Verkwikt  נּוׁשhij verkwikt mijn ziel wordt vaak vertaald in de trant van: Hij brengt mij terug,
Hij herstelt mijn ziel.  נּוׁשbetekent: herstellen naar een oorspronkelijke situatie, terugbrengen.
Wat doet een schaap dat verdwaald is? Het blèrt alles bij elkaar en verzet geen poot meer. Daarmee
trekt het rovers en roofdieren aan Luk. 15: 1-7.

Gerechtigheid  קֶדֶ צZie Lev. 19: 36 U moet een zuivere weegschaal hebben, zuivere
gewichten, een zuivere efa en een zuivere hin. Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte
geleid heeft. Deut. 1: 16 Ook beval ik in die tijd uw rechters: Luister naar de geschillen tussen uw
broeders, en oordeel rechtvaardig tussen een man, zijn broeder en de vreemdeling die bij hem is.
Omwille; om wie draait het? De cultuur in het Midden-Oosten is sterk gerelateerd aan
eergevoel. Een goede herder brengt zijn schapen thuis. De kwaliteit van de herder straalt af op de
kudde. Die is in topconditie. Num. 6: 22-27 Zo moeten zij Mijn Naam op de Israëlieten leggen; en Ík
zal hen zegenen.
Mat. 22: 35-40. God wil dat je begrijpt dat je een deel van Zijn kudde bent en dat je
een rechtvaardige relatie met God en mensen hebt.
Hoe stralen wij uit dat wij een kudde van de Goede Herder zijn?

4 Al ging ik ook 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.
Een dal vol schaduw is het beeld van een rotskloof. Het gevaar loert om iedere hoek.
Waarom hoef je niet bang te zijn? De herder is je al voorgegaan. Lees Joh. 10: 7 en 9. Je moet door
de deur om bij de weiden boven te komen.(C.S.Lewis). Let wel! Het gevaar is reëel, maar de herder
ook!
Welke functies hebben de stok en staf? De staf van de herder is voor een corrigerende tik
Een staf werd ook gebruikt bij het tellen en schiften Lev. 27: 32. De stok (en slinger) dienen ter
verdediging 1 Sam. 17.
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Gastvrijheid is een overlevingsstrategie in woestijngebieden. ‘vandaag gastheer morgen gast’. ‘hij is een
man die het zwaard goed hanteert en een gast rijkelijk trakteert.’
Hij [Abraham] sloeg zijn ogen op, en keek, en zie, er stonden drie mannen voor hem. Toen hij
hen zag, liep hij hun snel uit de ingang van de tent tegemoet en boog zich ter aarde. En hij zei: Mijn
heer, als ik nu genade gevonden heb in uw ogen, ga dan uw dienaar toch niet voorbij. Laat er toch
wat water gebracht worden; was dan uw voeten, en rust wat uit onder de boom. Dan zal ik een stuk
brood halen, zodat u op krachten kunt komen; daarna kunt u verdergaan. Daarom bent u immers bij

uw dienaar langsgekomen. En zij zeiden: Doe zoals u gesproken hebt. Abraham haastte zich naar de
tent, naar Sara, en zei: Haast je! Kneed drie maten meelbloem en maak er koeken van. Abraham liep
snel naar de runderen en nam een kalf dat er mals en goed uitzag. Hij gaf het aan de knecht, die
zich haastte om het te bereiden. Toen nam hij boter en melk, en het kalf dat hij bereid had, en zette
het hun voor en terwijl hij bij hen onder de boom stond, aten zij (Gen. 18: 2-8).

5 U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders; U zalft mijn hoofd
met olie, mijn beker vloeit over.
Bij God aan tafel. Een maaltijd is in het Midden-Oosten een bloedserieuze zaak. Als je
uitgenodigd wordt, is dat een eer. Maar ook voor de gastheer is het een erezaak een maaltijd te
serveren waarover later nog gesproken wordt (Lukas 14 UITGENODIGD).
Als je bij Bedoeïenen in de tent uitgenodigd was, was je veilig De sheik stond daarvoor
garant. Zelfs de eigen familie werd desnoods opgeofferd (Lots dochters, Gods Zoon). ZO
VOOR ONS GARANT, HIJ IS GASTHEER.

STAAT

GOD

Zalven (hier is niet bedoeld; tot koning zalven) was een vorm van

eerbetoon en tevens een verfrissing. Water was schaars en werd voor het wassen van de voeten
gegeven. Dit staat in schril contrast met de gebeurtenis beschreven in Luk. 7: 36-50. Mijn wijnbeker
vloeit over. Wijn is een teken van heil. Ps. 104: 15 wijn, die het hart van de sterveling verblijdt, olie,
die zijn gezicht doet glanzen, en brood, dat het hart van de sterveling versterkt.
De wereld als tent Jes. 42: 5 Zo zegt God, de HEERE, Die de hemel heeft geschapen en hem
heeft uitgespannen, Die de aarde heeft uitgespreid en wat daarop uitspruit, Die de adem geeft aan
het volk dat daarop is, en de geest aan hen die daarop wandelen: Zie ook Ps. 104: 2.

6 Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in
het huis van de HEERE blijven tot in lengte van dagen.
In het veld volgen roofdieren de kudde, daarom brengt de herder de kudde in een kooi. Dat
is een open kraal met een stenen muur. De opening is smal. Een deur ontbreekt meestal. De herder
zelf is de deur en hij slaapt in die opening Joh. 10: 9. Meestal komen meerdere kuddes bij elkaar in
één kraal. In 1947 besturen de Britten Palestina. De streek is opstandig. Een Engelse officier wil de
bevolking van een dorp in toom houden en haalt alle schapen en geiten binnen de garnizoenspoort.
De volgende morgen komt een jongetje zijn 8 schapen terugvragen. De officier staat het toe en denkt
dat dit een onmogelijke zaak is. Hij ziet letterlijk ‘De schapen van mijn stal luisteren naar Mijn stem.’

