41. De goede herder
Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van Psalm 23:6.


Heb je wel eens robots of machines gezien die je helpen met aankleden, die je ontbijt maken,
je hond uitlaten en alles in en om je huis doen?



Doe alsof je een uitvinder bent en bedenk een apparaat dat je eten en drinken geeft, je
beschermt, je opvrolijkt, gelukkig maakt en voor je zorgt. Hoe groot wordt hij? Wat maak je
erop en eraan?



Wie doet al deze dingen – en nog meer – voor jou?

Lees verder…
Wat er aan vooraf ging…
Toen David jong was, paste hij op de schapen van zijn vader. Hij wist hoe belangrijk het voor een
herder is om eten en drinken voor de dieren te vinden –en hoe het is om de schapen te beschermen
tegen gevaar. Toen David aan God dacht, moest hij denken aan een goede herder en schreef hij dit
lied.
Lees nu samen Psalm 23.

Wat er daarna gebeurde…
De mensen zijn deze woorden van Davids lied of ‘psalm’ altijd blijven gebruiken om God te vertellen
hoe we ons voelen als Hij voor ons zorgt.

Ontdek de Bijbel!
Beantwoord samen de vragen op pagina 60 van het boek ‘Ontdekkingsreis door de Bijbel’.

Bijbelse woorden toegelicht…
Herders deden eenzaam en gevaarlijk werk. Ze werkten lange dagen in het veld en sliepen vaak
buiten. De herders moesten gras en water zoeken voor de schapen en geiten en ze moesten de
kudde beschermen tegen wilde dieren of dieven.
Leiden Een herder liep meestal voor de schapen uit; zij volgden hem. De herder wees de weg.

God de Herder In de Bijbel wordt over God geschreven als een herder die trouw voor zijn volk zorgt,
welke moeilijkheden er ook kunnen zijn. Lees Johannes 10:11 eens – wie zegt over zichzelf dat Hij de
‘goede herder’ is?

Probeer het uit
Maak je eigen psalm! Gebruik daarvoor je eigen woorden of teksten uit de Bijbel. David schreef zijn
liedjes en psalmen om te zeggen wat hij dacht en voelde en te uiten wat hij tegen God wilde zeggen.
Gebruik dat ook in je eigen psalm.
Je kunt denken aan:


iets goeds dat God voor jou heeft gedaan;



hoe jij over God denk, hoe jij denkt dat Hij is;



een manier om blijde momenten te vieren;



iets waarvan jij zou willen dat God dat zou doen.

Zing je psalm of lees hem voor wanneer je maar wilt.

Praten met God
Wat is jouw lievelingsgedeelte van deze psalm? Gebruik Davids woorden voor jouw gebed aan God.

