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HET LIED IN DE BIJBEL
De Herderspsalm
Twee van de 66 Bijbelboeken bestaan geheel uit liederen. Dat zijn de Psalmen en de Klaagliederen van Jeremia. Daarnaast is er nog een Boek met een lied dat acht hoofdstukken lang is:
het Hooglied van Sálomo. Van de 150 Psalmen is Psalm 23 zeker het meest bekend. Men zou
hem de ‘Herderspsalm’ kunnen noemen. Lees hem enkele keren door. Vele duizenden gelovigen hebben in moeilijke omstandigheden aan deze Psalm gedacht. Ze werden erdoor getroost
en kregen weer nieuwe moed. Het geloof van David, het vertrouwen dat hij in zijn Heere had,
was hun tot een voorbeeld.
1. David wist wat het betekende een herder te zijn, want hij was zelf herder. Hij trok met de kudden van zijn vader door de velden van Bethlehem. David was met dit leven volledig vertrouwd; dit moeitevolle leven met zijn gevaren bij dag en bij nacht. David moest soms zelfs
zijn leven voor de schapen in de waagschaal stellen. Bij wat voor gelegenheid bijvoorbeeld
(1 Samuël 17:34-35)? ...............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................

2. David dacht: ‘Zoals ik een herder voor mijn schapen ben, zo is de Heere mijn Herder’. Toen
hij dit lied had gedicht, kon hij zijn muziekinstrument nemen en zichzelf bij het zingen begeleiden.
Wat voor instrument bespeelde hij (1 Samuël 16:14-18)? ..................................................................................................
Kon hij goed spelen? ...................................................................................................................................................................................................
Heb jij ook een muziekinstrument? Zo ja, wat is het? ..............................................................................................................
3. David was een goede herder. Wie heeft echter gezegd dat Hij de goede Herder is? Je kunt
dat in Johannes 10:11 vinden. ...........................................................................................................................................................................
Heeft Hij ook Zijn leven ingezet voor de schapen? .....................................................................................................................
Wanneer was dat? .........................................................................................................................................................................................................
4. ‘De Heere is mijn Herder’. Dat zijn slechts vijf woorden, maar elk van deze woorden heeft
een belangrijke betekenis. Op elk van deze woorden kan men de nadruk leggen. Als je
mocht kiezen, op welk woord zou jij dan de nadruk leggen? ............................................................................................

Waarom? ............................................................................................................................................................................................................................
5. Een goede herder zorgt voor grazige weiden (eten) en rustige wateren (drinken). Zo zorgt
ook de Heere voor Zijn schapen. Hij zorgt niet alleen voor ons lichaam, maar ook voor onze ziel. Zo zegt de Heer Jezus in Johannes 6:35: ‘Ik .........................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................‘.

6. ‘Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren’. Dat doet de Heer Jezus ook. Wat lees je in
Johannes :14a?............................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................

7. ‘Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid’. In Israël liepen de herders voor de kudde uit.
De schapen moesten dus de herder volgen. De wegen zijn daar niet altijd zo effen en
breed als hier. Soms voert zo’n pad langs diepe afgronden. Maar de schapen hoeven niet
bang te zijn, want de herder loopt vooraan. Hij leidt hen met zijn staf op de juiste weg. Ken
je een lied dat ervan spreekt, dat de Heer Jezus, onze Herder, ons op ‘de rechte weg’ leidt?
...........................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................

8. In Israël bestaan veel ravijnen waarin het haast altijd donker is. Alleen als de zon hoog aan
de hemel staat, valt er een beetje licht in. In deze donkere ravijnen leven veel wilde dieren.
Vanuit het donker loeren ze op hun buit. Wat gevaarlijk, als een schaap alleen door zo’n
ravijn loopt! Wat zegt David in Psalm 23:4a? ‘Al ging ik ook in ...............................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................‘.

9. ‘Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij’. Bijna alle dieren kunnen zich op de één of andere
manier verdedigen. Kunnen schapen zich ook verdedigen? ......................................................................................
Schapen hebben dus bescherming nodig! Met zijn stok slaat de herder de wilde dieren
dood. Schapen hebben ook geen oriënteringsvermogen. Ze lopen gemakkelijk van de kudde weg. Ze hebben dus ook leiding nodig! Daarvoor gebruikt de herder zijn ............................................
Zo beschermt en leidt ook de Heer Jezus - De goede Herder - Zijn kudde.
Lees deze mooie Psalm nog eens door en denk daarbij aan de goede Herder.
10. De Psalmen zijn in vijf Boeken verdeeld:
1e Boek: Psalm 1 - 41
e

3 Boek: Psalm

...............

- ...............

5e Boek: Psalm

...............

- ...............

2e Boek: Psalm
e

4 Boek: Psalm

...............
...............

- ...............
- ...............
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