


JOHANNES 10:11-16

11 Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. 12 
Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, 

laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De 
wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; 13 de man is een huurling en de 

schapen kunnen hem niets schelen. 

14 Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, 15 
zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. 16 

Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die 
moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, 

met één herder. 



PSALM 23:1-6 

De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. 2 Hij laat mij rusten in 
groene weiden en voert mij naar vredig water, 3 hij geeft mij nieuwe kracht en 

leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. 

4 Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij 
mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed. 5 U nodigt mij aan tafel voor het 

oog van de vijand, u zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. 

6 Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, ik verblijf in het huis 
van de HEER tot in lengte van dagen



Iedereen heeft een Herder. 
Iedereen volgt iets of iemand. 

Wie is jouw Herder?



“Het ontbreekt mij aan niets…”
The Lord is my shepherd, I lack nothing.

Helemaal 
niets? 



Kollossenzen 2:9,10

NBG51 

Want in Hem woont al de volheid der godheid 
lichamelijk; 10 en gij hebt de volheid 
verkregen in Hem, die het hoofd is van alle 
overheid en macht.

NBV21

Want in Hem is heel de goddelijke volheid 
lichamelijk aanwezig, 10 en in uw eenheid met 
Hem, het hoofd van alle machten en krachten, 
bent u van die volheid vervuld. 

Alles wat je nodig hebt is in Christus!



Efeziërs 1:3

“Gezegend zij de God en 
Vader van onze Heere 
Jezus Christus, Die ons 
gezegend heeft met 
alle geestelijke zegen 
in de hemelse 
gewesten in Christus.”



2 Korintiërs 4:18

“Wij richten ons niet op 
de zichtbare dingen 
maar op de onzichtbare, 
want de zichtbare 
dingen zijn tijdelijk, de 
onzichtbare eeuwig”



Rust 

Psalm 23:2 

“Hij laat mij rusten in 
groene weiden en 
voert mij naar vredig 
water.”



Veilige Wegen en Donker Dal lijken een tegenspraak

3 Hij geeft mij nieuwe kracht 
en leidt mij langs veilige 
paden tot eer van zijn naam. 

4 Al gaat mijn weg door een 
donker dal, ik vrees geen 
gevaar, want u bent bij mij, 
uw stok en uw staf, zij geven 
mij moed. 



In de chaos van de wereld heb jij complete vrede. 
vers 5a “U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand”.



Vers 5b - U zalft mijn hoofd met olie, mijn 
beker vloeit over.



Volgen = Jagen

Vers 6a 

“Geluk en genade 
volgen mij alle dagen 
van mijn leven.”



Voor eeuwig in het Huis 
van de HEER!
Voor eeuwig bij Jezus!

Vers 6b - “Ik verblijf in het 
Huis van de HEER tot in 
lengte van dagen.”




