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Relevante literatuur
Over psalm 23, Ezechiël 34, Johannes 10 en 1 Petrus 5
1). Trilogie van Philip Keller
-) een schaapherder kijkt naar psalm 23
-) een schaapherder kijkt naar de Goede Herder
-) een schaapherder kijkt naar het Lam van God
https://www.bol.com/nl/nl/p/the-shepherdtrilogy/1001004001115108/?bltgh=t6TvSeyFvpNKwJKjkShFqw.2_9.10.ProductTitle
2). Commentaar op de psalmen 1-41
Jochem Douma
https://clcnederland.com/product/psalmen-jochem-douma-9789491583254
3). Jezus stelt zich voor
Twaalf impressies van de zg. ‘Ik ben’ woorden (Johannes)
Auteur: dr. P.H.R. van Houwelingen
https://www.novavidas.nl/a-50467580/religie/jezus-stelt-zich-voor-dr-p-h-r-vanhouwelingen/#description
Ik ben de Deur van de schapen – door de Schaapspoort (Johannes 10)
Ik ben de Goede Herder – profielschets van een geestelijk leider (Johannes 10)
4) Johannes voor iedereen (deel 1 en 2)
Auteur: Tom Wright
https://www.uitgeverijvanwijnen.nl/johannes-voor-iedereen-1-tom-wright-9789051943122.html

1

Hoe een herder psalm 23 ziet
5) Johannes, het evangelie van het Woord
Auteur: dr. P.H.R. van Houwelingen
https://www.boekhandeldouwes.nl/boek/9789024260980-johannes
6). Bijbelcursus – deel 17A – het evangelie van Johannes
http://www.bijbelcursus.nl/wp-content/uploads/2013/10/bijbelcursus-deel-17-met-opmaak.pdf
7). Gespitst op het komende Pinksterfeest
Auteur: Dr. D. Holwerda
https://clcnederland.com/product/gespitst-op-het-komende-pinksterfeest-d-holwerda9789043515870 . Dit boek bevat een compleet nieuwe, geannoteerde vertaling van het evangelie
naar Johannes. Hieraan toegevoegd zijn 20 studies over teksten uit Johannes. Hieraan toegevoegd
zijn twintig studies over teksten uit Johannes.
8). De ‘Ik ben uitspraken’ van Jezus
https://www.leveningod.nl/christus/bijzondere-uitspraken-van-jezus.html
9). Bijbelstudies over Ezechiël
Auteur: Adrian Verbree
https://www.steunpuntbijbelstudie.nl/ezechiel/
Ezechiël 34: De slechte herders en de goede herder
https://debijbel.nl/bijbel/NBV/EZK.34/Ezechi%C3%ABl-34
10). Ezechiël – van dood naar Opstanding
Auteur: Hetty Lalleman – de Winkel
https://clcnederland.com/product/ezechiel-h-lalleman-de-winkel-9789023918943
11). Vreemde vogels – Bijbelstudies over 1 Petrus
Hoofdstuk 8 – Integere leiders – 1 Petrus 5:1-5 – Stefan Paas
https://bookfish.nl/boek/vreemde-vogels/

Muziek
1). Psalm 23
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-23
2). Psalm 78
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-78
3). Psalm 79
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-79
4). Psalm 100
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-100
5). Lied 23 – Ik wil van God als mijn Herder spreken
https://www.liedboekcompendium.nl/lied/23-ik-wil-van-god-als-van-mijn-herder-spreken-2_3
6). Lied 23b – De Heer is mijn Herder
https://www.liedboekcompendium.nl/lied/23b-de-heer-is-mijn-herder-1_0_5_4
7). Lied 268 – Goede herder, als wij slapen
https://www.liedboekcompendium.nl/lied/268-goede-herder-als-wij-slapen-2_5_8
8). Lied 766 – Ik zal een nieuwe hemel zich verheffen
https://www.liedboekcompendium.nl/lied/766-ik-zag-een-nieuwe-hemel-zich-verheffen-7_2_6
9). Psalm 23 – Claude Goudimel
https://www.youtube.com/watch?v=sZ9HoYnIy0g
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10). Psalm 23 – Jan Pieterszoon Sweelinck
https://www.youtube.com/watch?v=BvQrfsqMm8Y
11). The Lord is my Shepherd – Trinity
https://www.youtube.com/watch?v=yQMfLy4rTaQ
12). Mijn herder – Sela
https://www.youtube.com/watch?v=4AJx8QQ8jNU
13). Psalm 23 – Groen is het land – Nederland zingt
https://www.youtube.com/watch?v=SCjw2Tay_e4
14). Psalm 23 – Improvisatie – Sietze de Vries
https://www.youtube.com/watch?v=NeH0oULiU7k
15). Psalm 23 – Uw rust in mijn wereld – psalmen voor nu
https://www.youtube.com/watch?v=j6kPSUR66Zw
16). Psalm 23 – Yahweh is my shepherd – the psalms project
https://www.youtube.com/watch?v=s-QxbywIP0g
17). The Lord is my Shepherd – John Rutter
https://www.youtube.com/watch?v=COiQRI4dUjE
18). Schubert – der 23. Psalm – Monteverdi Choir
https://www.youtube.com/watch?v=Eif-H64Ecbk
19). The Lord is my Shepherd – Choir of Wells cathedral
https://www.youtube.com/watch?v=yLxdb3ov-zE
20). He shall feed his flock – the Messias – G.F. Händel
https://www.youtube.com/watch?v=NeH0oULiU7k
21. Cantate ‘Der Herr ist mijn getreuer Hirt’ – J.S. Bach
https://www.youtube.com/watch?v=F6nSZlkqdYM

Preken
1). The psalm of the sheep
Sermon van D.A. Carson
https://www.youtube.com/watch?v=h36segNOawY
2). De Heer is mijn herder – een pastorale gemeente 1
Jos Douma
http://www.josdouma.nl/bronwater/Bronwater%2020120902.pdf |
3). Preek over psalm 23:3 – Aan Gods hand!
https://www.debrugnunspeet.nl/wp-content/uploads/preken-archief/Psalm23v03.pdf
4). Overdenking over psalm 23
https://website.amersfoort-o.gkv.nl/download/preken/2016/161003-1.pdf

Inleiding
Dit boek is tot stand gekomen tegen een tamelijk unieke achtergrond, die de schrijver mogelijk een
dieper inzicht heeft verschaft in wat David heeft bezield toen hij zijn prachtige dichtstuk (psalm 23)
schreef.
Ten eerste woonde hij jarenlang tussen de eenvoudige herders van Oost-Afrika. Hun gewoonten zijn
heel nauw verwant aan die van het Midden-Oosten. Daardoor is hij dus heel vertrouwd met de
romantiek en het schilderachtige leven van de oosterse herder.
In de tweede plaats heeft hij als jongeman gedurende acht jaar zijn brood moeten verdienen met de
schapenfokkerij. Daarom kan hij uit ervaring spreken. Later beleefde hij als lekenpredikant van de
parochiekerk de waarde van deze psalm maandenlang elke zondag als herder samen met ‘zijn
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kudde’. Uit de veelheid en verscheidenheid van deze ervaringen uit-de-eerste-hand met schapen zijn
de volgende bladzijden ontstaan. Mogelijk is het wel de eerste keer dat een nuchtere en knoestige
schapenhouder ooit uitvoerig over de ‘herderspsalm’ heeft geschreven.
In twaalf hoofdstukken behandelt Philip Keller Psalm 23. Deze herderspsalm is door alle eeuwen
heen voor veel gelovigen al tot grote bemoediging en troost geweest. Keller verlangt er naar dat de
lezer een nieuwe en frisse blik krijgt op Gods zorg. God heeft daadwerkelijk aandacht voor de mens
in zijn persoonlijke nood. Hij schildert de Here Jezus af als een Heiland die met veel moeite en zorg
zijn schapen voortdurend troost en leidt.
Philip Keller was schrijver, fotograaf en evangelist. Hij heeft 25 boeken geschreven.

Indeling van het boek
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 7
Hoofdstuk 8
Hoofdstuk 9
Hoofdstuk 10
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 12

De Heere is mijn Herder
Mij zal niets ontbreken
Hij doet mij neerliggen in grazige weiden
Hij voert mij aan rustige wateren
Hij verkwikt mijn ziel
Hij leidt mij in de rechte sporen omwille van zijn Naam
Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis
Uw stok en uw staf vertroosten mij
U maakt voor mij de tafel gereed
U zalft mijn hoofd met olie
Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen
Ik zal in het huis van de HERE blijven tot in lengte van dagen

Afbeeldingen en kleurplaten
1). Afbeeldingen De goede herder
https://www.bing.com/images/search?q=Afbeeldingen+Goede+Herder&form=RESTAB&first=1&tsc=I
mageBasicHover
2). Afbeeldingen Jezus is de Goede Herder
https://www.bing.com/images/search?q=Jezus+Is+De+Goede+Herder&form=RESTAB&first=1&tsc=I
mageBasicHover
3). Kleurplaten ‘De Goede Herder’
https://www.bing.com/images/search?q=Kleurplaat+Goede+Herder&form=RESTAB&first=1&tsc=Ima
geBasicHover
4). Knutselwerkjes over de Goede Herder
https://www.bing.com/images/search?q=Knutsel+De+Goede+Herder&form=RESTAB&first=1&tsc=Im
ageBasicHover
5). Schilderij van Christa Rosier over psalm 23
https://www.christarosier.nl/a-52787765-5700581/psalmen-schilderijen/psalm-23-de-heer-is-mijnherder-origineel-100-120-cm/
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https://www.christarosier.nl/a-52787765-5700581/psalmen-schilderijen/psalm-23-de-heer-is-mijnherder-origineel-100-120-cm/
Toelichting psalm 23:
Groen en blauw ( weide en water) zijn de kleuren die overheersen in het middengedeelte, dat
omgeven wordt door het donkere dal.
Gods stok en staf zijn aan de rechterkant van het schilderij ‘samengebracht’ tot de menora
(zevenarmige kandelaar), symbool van Gods eeuwige aanwezigheid.
Op de voorgrond ‘de dis’ en een oliekruikje.
Daarachter gaan ‘rechte sporen’ naar het huis des Heren.
Onderaan staat in het Hebreeuws: "De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets, ik vrees geen
kwaad."
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