
Zondag 10 november 2013 - De goede Herder


Hebreeën 11: 1•
Het geloof is de zekerheid (de vaste grond) van de dingen waarop men ◦
hoopt, en het bewijs van de zaken die men niet ziet.
Vers 6: Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Wie tot God ◦
komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem  ERNSTIG 
zoeken. ('Ernstig' staat in de Engelse en Indonesische vertaling)


Mensen kiezen vaak wat ze leuk vinden uit de bijbel. Dan is het alsof bepaalde 
bladzijden uit de bijbel eruit worden gescheurd.  Als je bepaalde delen niet 
toepast in je leven, dan ervaar je ook niet de zegeningen die daarmee gepaard 
gaan. Het is alsof je een deel van een gebruiksaanwijzing eruit scheurt. Dan kan je 
ook verwachten dat er na verloop van tijd verkeerde dingen gebeuren.
Enkel het volledige geloof in Jezus Christus geeft volledige garanties.


Psalm 23:1-6•
vers 1: "De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets." Is Jezus Christus de ◦
Herder, de Leidsman in je leven? Wat is je fundament in je leven? Is dat je 
werk? Stel dat je je werk verliest, dan is je fundament weg. Maar als Jezus 
Christus je fundament is (de rots waarop je staat), dat mag er vanalles 
gebeuren maar je blijft staan. 

Cfr. het huis gebouwd op de rots ⇔ het huis gebouwd op zand (Mattheüs ‣
7:24-27)

vers 2: "Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar ◦
stille wateren." Jezus, de goede Herder, geeft ons rust.
vers 3: "Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, ◦
omwille van Zijn Naam."
vers 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 vertroosen 
mij." 


Jezus Christus + iets anders = niets
Jezus Christus + niets = alles

Het is beter dat Jezus Christus volledig je Herder is, en niet maar voor een 
bepaald percentage. Enkel 100% geloof in Jezus Christus is volledig veilig.





vers 5: "U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn ◦
tegenstanders." Zelfs in moeilijke situaties voorziet Jezus je van alles.
"U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over." De zalving van de 
Heilige Geest is je bescherming.

vers 6: "Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van ◦
mijn leven. Ik zal in het huis van de Heer blijven tot in lengte van dagen."

Je mag gerust zijn dat Gods goedheid er altijd zal zijn. Hij wil altijd het ‣
goede voor je hebben.


Kolossenzen 2: 9-10 •

In Christus ben je volmaakt. In Gods ogen ben je al volmaakt, ondanks je ◦
fouten. (Natuurlijk moet je wel vergeving vragen voor je fouten.)


Besluit: Jezus Christus is de goede Herder. Wil je Hem voor 100% toelaten je te 
leiden?





