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De Wachter 99 

 
De Goede Herder 
 
De HERE is mijn herder (een psalm van David) 
 
De HERE is mijn herder, mij ontbreekt niets; 
Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; 
Hij voert mij aan rustige wateren; 
Hij verkwikt mijn ziel. 
Hij leidt mij in de rechte sporen 
om zijns naams wil. 
Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, 
ik vrees geen kwaad, 
want Gij zijt bij mij; 
uw stok en uw staf, die vertroosten mij. 
Gij richt voor mij een dis aan 
voor de ogen van wie mij benauwen; 
Gij zalft mijn hoofd met olie, 
mijn beker vloeit over. 
Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen 
al de dagen van mijn leven; 
ik zal in het huis des HEREN verblijven 
tot in lengte van dagen. 
 
Het woord "HERDER" komt 46 keer voor in de Bijbel. En Jezus is de goede herder. 
De Bijbel heeft daar veel over te zeggen. 
 
Genesis 48:15 
Jacob zei tot Jozef: God, voor wiens aangezicht mijn vaderen Abraham en Isaak gewandeld 
hebben; God, die mij als herder geleid heeft, mijn leven lang tot op deze dag. 
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1 Koningen 22:17 - Schapen zonder herder 
Daarop zei hij: Ik zag geheel Israël op de bergen verstrooid als schapen, die geen herder 
hebben, en de HERE zei: dezen hebben geen heer, een ieder kere in vrede naar zijn huis. 
 
Jesaja 40:11 - Herder voor de gemeente 
Hij zal als een herder zijn kudde weiden, in zijn arm de lammeren vergaderen en ze in zijn 
schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtkens leiden. 
 
Jesaja 44:28  - Herder voor Israel 
die tot Kores zeg: Mijn herder, hij zal al mijn welbehagen volvoeren door tot Jeruzalem te 
zeggen: Het worde herbouwd en de tempel worde gegrondvest. 
 
Jeremia 31:10 
Hoort het woord des HEREN, o volken, verkondigt het in verre kustlanden en zegt: Hij, die 
Israël verstrooide, zal het verzamelen en het behoeden als een herder zijn kudde. 
zoekers (Aliah-oproep en jagers (herdershonden) 
 
Ezechiël 34:1-31 - de HERE zelf de Goede Herder van zijn volk Israel (lees het hele hoofdstuk) 
Het woord des HEREN: Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël, profeteer en zeg 
tot hen, tot die herders: zo zegt de Here HERE: wee de herders van Israël, die zichzelf 
weiden! Moeten de herders niet de schapen weiden? Het vet eet gij, met de wol kleedt gij u, 
het gemeste slacht gij, maar de schapen weidt gij niet; zwakke versterkt gij niet, zieke 
geneest gij niet, gewonde verbindt gij niet, afgedwaalde haalt gij niet terug, verlorene zoekt 
gij niet, maar gij heerst over hen met hardheid en geweldenarij.  
 
Zij raken verstrooid, omdat er geen herder is, en worden tot voedsel voor al het gedierte 
des velds; zo raken zij verstrooit. Mijn schapen dwalen rond op alle bergen en op elke hoge 
heuvel; over de gehele aarde zijn mijn schapen verstrooid zonder dat er iemand is die naar 
hen vraagt of ze zoekt. Daarom, gij herders, hoort het woord des HEREN... Zie, Ik zàl die 
herders! Ik eis mijn schapen van hen terug, en Ik zal een eind maken aan dat schapenweiden 
van hen. De herders zullen niet langer zichzelf weiden, Ik zal mijn schapen uit hun mond 
redden, zodat die hun niet meer tot voedsel dienen. 
 
Want zo zegt de Here HERE: Zie, Ik zal zélf naar mijn schapen vragen en naar hen omzien; 
zoals een herder naar zijn kudde omziet, wanneer hij te midden van zijn verspreide schapen 
is, zo zal Ik naar mijn schapen omzien en ze redden uit alle plaatsen waar zij verstrooit zijn 
geraakt op de dag van wolken en duisternis. Ik zal ze midden uit de volken doen uittrekken, 
uit de landen bijeen vergaderen en ze naar hun eigen land brengen; Ik zal ze weiden op de 
bergen van Israël, ... op een goede weideplaats en zullen zij in een vette weide grazen, op de 
bergen van Israël. Ikzelf zal mijn schapen weiden, Ik zelf zal ze doen neerliggen, ... de 
verlorene zal Ik zoeken en de afgedwaalde terughalen; de gewonde zal Ik verbinden en de 
zieke versterken, maar de vette en krachtige zal Ik verdelgen. Ik zal ze weiden zoals het 
behoort. En gij, mijn schapen, ... zie, Ik zal rechtspreken tussen het ene schaap en het 
andere, tussen de rammen en de bokken. Is het u niet genoeg, dat gij de beste weide 
afweidt en de rest van de weiden met uw hoeven vertreedt; dat gij het helderste water 
drinkt en wat overblijft met uw hoeven vertroebelt? Moeten mijn schapen dan afweiden 
wat uw hoeven hebben vertreden en drinken wat uw hoeven hebben vertroebeld? 
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Zie, Ik ga zélf rechtspreken tussen de vette en de magere schapen; omdat gij al wat zwak is, 
met flank en schouder wegdringt en met de horens stoot totdat gij ze naar buiten gedreven 
hebt, zal Ik mijn schapen verlossen, opdat zij niet langer tot een prooi zijn; Ik zal 
rechtspreken tussen het ene schaap en het andere. Dan zal Ik één herder over hen 
aanstellen, die hen weiden zal: mijn knecht David. Die zal hen weiden, die zal hun herder 
zijn. Ik, de HERE, zal hun tot een God zijn, en mijn knecht David zal vorst wezen in hun 
midden. Ik, de HERE, heb het gesproken. ...Dan zullen zij ... veilig wonen, zonder dat iemand 
hen opschrikt. Ik zal voor hen een plantengroei doen opschieten, waarvan men overal 
spreekt, zodat niemand in het land meer door honger zal worden weggerukt en zij de smaad 
der volken niet langer te dragen hebben. En zij zullen weten, dat Ik de HERE, hun God, met 
hen ben, en dat zij, het huis Israëls, mijn volk zijn, luidt het woord van de Here HERE. Gij toch 
zijt mijn schapen, de schapen die Ik weid; gij zijt mensen en Ik ben uw God... 
 
Mattheus 9:36 - Jezus onze Herder in het Nieuwe Testament 
Toen Hij de scharen zag, werd Hij met ontferming over hen bewogen, daar zij voortgejaagd 
en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben.  
 
Mattheus 18:12-14 - Het verloren schaap 
Indien een mens in het bezit is gekomen van honderd schapen en één ervan raakt 
verdwaald, zal hij dan niet de negenennegentig op de bergen laten en heengaan om het 
dwalende te zoeken? En gebeurt het, dat hij het vindt, voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich over 
dat ene meer verblijdt dan over de negenennegentig, die niet verdwaald waren. Zó bestaat 
bij uw Vader, die in de hemelen is, de wil niet, dat één dezer kleinen verloren gaat. 
 
Mattheus 25:32 - Het oordeel van de Zoon des mensen 
En al de volken zullen vóór Hem verzameld worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, 
zoals de herder de schapen scheidt van de bokken. 
 
Johannes 10:1-21 - Jezus is de goede herder 
Ik zeg u: ... wie niet door de deur de schaapskooi binnenkomt, maar op een andere plaats 
inklimt, die is een dief en een rover; maar wie door de deur binnenkomt, is de herder der 
schapen. Voor hem doet DE DEURWACHTER OPEN EN DE SCHAPEN HOREN NAAR ZIJN 
STEM EN HIJ ROEPT ZIJN EIGEN SCHAPEN BIJ NAME EN VOERT ZE NAAR BUITEN. Wanneer 
hij zijn eigen schapen alle naar buiten gebracht heeft, gaat hij voor ze uit en de schapen 
volgen hem, omdat zij zijn stem kennen; maar een vreemde zullen zij voorzeker niet volgen, 
doch zij zullen van hem weglopen, omdat zij de stem der vreemden niet kennen. 
 
Ik zeg u: ... Ik ben de deur der schapen. Allen, die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en 
rovers, maar de schapen hebben naar hen niet gehoord. Ik ben de deur; als iemand door Mij 
binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief 
komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven 
hebben en overvloed. Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn 
schapen; maar wie huurling is en geen herder, wie de schapen niet toebehoren, ziet de wolf 
aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht - en de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen - 
want hij is een huurling en de schapen gaan hem niet ter harte. Ik ben de goede herder en Ik 
ken de mijne en de mijne kennen Mij, gelijk Mij de Vader kent en Ik de Vader ken, en Ik zet 
mijn leven in voor de schapen. 
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Lukas 15:4-7 - het verloren schaap gevonden 
Wie van u, die honderd schapen heeft en er één van verliest, laat niet de negenennegentig in 
de wildernis achter en gaat het verlorene zoeken, totdat hij het vindt? En als hij het vindt, tilt 
hij het met blijdschap op zijn schouders, en thuisgekomen, roept hij zijn vrienden en buren 
bijeen en zegt tot hen: Verblijdt u met mij, want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren 
was. Ik zeg u, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar, die zich bekeert, 
meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die geen bekering nodig hebben. 
 
1 Petrus 2:25 
Want gij waart dwalende als schapen, maar thans hebt gij u bekeerd tot de herder en 
hoeder van uw zielen. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SPECIALE MEDEDELINGEN 
 
YouTube blokkade 
Op grond van Wachter 30 en 33 (ruim anderhalf jaar geleden gepost) hebben ze mijn 
account voor drie maanden geblokkeerd (tot 15 augustus 2022). Dat is vervelend want we 
bereiken ook nog veel ongelovigen via dit kanaal. We willen deze 2 wachters nu juist extra 
promoten, omdat ze blijkbaar zeer belangrijke informatie bevatten die u niet mag weten. 
Hier de linkjes voor beiden filmpjes. Wachter 30 - Paard van Troye en Wachter 33 - Noach 
Stuur deze vooral door aan uw vrienden en werf voor ons meer inschrijvingen! 
 
Wervingsactie 
En daarom wil ik u vragen om mij te helpen door zoveel 
mogelijk mensen erop te wijzen dat de filmpjes wel te zien 
zijn op onze eigen site www.ontzagwekkendnieuws.nl. En 
vooral hen ook aansporen om zich in te schrijven voor de 
nieuwsbrief. Dit vind je in de rechterkolom een klein stukje 
naar beneden scrollen.  Zie het voorbeeld hier rechts.  
Wie zich inschrijft krijgt elke week een mailtje met een 
directe link naar het nieuwste filmpje en toegang tot het 
tekstbestand van het filmpje en ook regelmatig een 
nieuwsupdate van al onze zendingsactiviteiten.  
 
Project Pakistan - doel bereikt!!! 
We hadden de actie voor het mega-gospel-festival in Pakistan, waar we € 50.000 voor nodig 
hadden. Gevers kregen een boek voor een donatie van €100,-. In zeer korte tijd is al het geld 
binnen. DUS NU GEEN GELD MEER STUREN VOOR PAKISTAN-PROJECT.  Alle donaties die ons 
budget te boven gaat, zullen we gebruiken voor een volgende outreach. Alle gevers 
ongelooflijk hartelijk bedankt. Samen mogen we zo een groot verschil maken. Zodra de 
campagne is geweest en ik rapportage krijg zal ik in deze brief ook verslag doen van de 
resultaten van uw en onze inzet. Dank en Zegen! 
 
Jaap Dieleman 

https://ontzagwekkendnieuws.nl/video039s/de-wachter-30-het-paard-van-troye-10-feb-2021/
https://ontzagwekkendnieuws.nl/video039s/wachter-33-als-in-de-tijd-van-noach/
http://www.ontzagwekkendnieuws.nl/
http://www.ontzagwekkendnieuws.nl/

