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Psalm 23; De Heere is mijn Herder 
 
Psalm 23; De Heere is mijn Herder. Deze Psalm is misschien wel de bekendste Psalm bij heel 
veel gelovigen. Ook Johannes tien gaat over de Goede Herder. De Heere als Herder, en de 
gelovigen een beeld van de schapen. In het Oude Testament wordt het Volk Israël, op 
diverse plaatsen, vergeleken met een kudde schapen. In Johannes tien zegt de Heere Jezus; 
‘Ik ben de Goede Herder’. De Heere Jezus is ook niemand anders dan de Heere. Hij heeft 
Deze Naam weer gekregen in Zijn Opstanding. ‘Heere’ is de vertaling van Jehovah of Jaweh. 
Hij is de Heere God Die Zich een tijdlang vernederde, mens werd, in de persoon van Jezus. 
Daarná werd Hij uitermate verhoogd.  
 
Handelingen 2 
36 Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God Hem tot een Heere en Christus 
gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus, Dien gij gekruist hebt. 
 
Filippensen 2 
6 Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn; 
7 Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen 
hebbende, en is den mensen gelijk geworden; 
8 En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam 
geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises. 
9 Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke 
boven allen naam is; 
 
Herder en Koning 
 
Psalm 23 
1 Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken. 
2 Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. 
3 Hij verkwikt mijn ziel; Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om Zijns Naams wil. 
4 Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt 
met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. 
5 Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders; Gij maakt mijn 
hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende. 
6 Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens; en ik zal 
in het huis des HEEREN blijven in lengte van dagen. 
 
Deze Psalm geeft elke gelovige steun en bemoediging. Hij wordt dan ook regelmatig gebruikt 
wanneer iemand gestorven is. De Psalm is geschreven door David. David was een herder, die 
later koning werd. Hij was koning over Israël. Een herder leidt de kudde, en een koning leidt 
zijn volk. David was een man naar Gods Hart.  
 
Handelingen 13 
22 En dezen afgezet hebbende, verwekte Hij hun David tot een koning; denwelken Hij ook 
getuigenis gaf, en zeide: Ik heb gevonden David, den zoon van Jesse; een man naar Mijn hart, 
die al Mijn wil zal doen. 
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De Gemeente is nu de kudde  
 
In het Oude Testament was de kudde het Volk Israël. In onze dagen is de Gemeente, Zijn 
Lichaam, de kudde die de Heere volgt. Deze kudde bestaat uit alle gelovigen vanaf de 
Opstanding van Christus, tot aan de opname van de Gemeente. Deze kudde bestaat uit 
gelovige Joden, en gelovige heidenen (niet-Joden). Deze schapen luisteren naar Zijn Stem, 
oftewel het Woord van God.  
 
De Heere verkoos David 
 
David was ook een goede herder, en hij geloofde in de Grote Herder. Hij wist wat de schapen 
nodig hadden. Hij had hart voor de schapen, en zorgde voor hen. Hij verloste de schapen van 
hun vijand, de leeuw en een beer, met gevaar voor eigen leven. In Psalm achtenzeventig 
geeft de Heere de reden waarom Hij David verkoos als koning over Zijn Volk. De Heere 
verkoos hem omdat hij een goede herder was, en omdat hij gelovig was. David weidde de 
schapen, maar moest nu een Volk weiden. Ook de Heere Jezus Christus zal als Koning 
Christus straks, net zoals een herder doet, de bokken van de schapen scheiden. Herder en 
koning zijn eigenlijk dezelfde functies. 
 
1 Samuël 17 
34 Toen zeide David tot Saul: Uw knecht weidde de schapen zijns vaders, en er kwam 
een leeuw en een beer, en nam een schaap van de kudde weg. 
35 En ik ging uit hem na, en ik sloeg hem, en redde het uit zijn mond; toen hij tegen mij 
opstond, zo vatte ik hem bij zijn baard, en sloeg hem, en doodde hem. 
36 Uw knecht heeft zo den leeuw als den beer geslagen; alzo zal deze onbesneden Filistijn 
zijn, gelijk een van die, omdat hij de slagorden van den levenden God gehoond heeft. 
37 Verder zeide David: De HEERE, Die mij van de hand des leeuws gered heeft, en uit de hand 
des beers, Die zal mij redden uit de hand van dezen Filistijn. Toen zeide Saul tot David: Ga 
heen, en de HEERE zij met u! 
 
Psalm 78 
70 En Hij verkoos Zijn knecht David, en nam hem van de schaapskooien; 
71 Van achter de zogende schapen deed Hij hem komen, om te weiden Jakob, Zijn volk, en 
Israël, Zijn erfenis. 
72 Ook heeft hij hen geweid naar de oprechtheid zijns harten (David had een oprecht hart, 
een gelovig hart), en heeft hen geleid met een zeer verstandig beleid zijner handen. 
 
Mattheüs 25 
31 En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen 
met Hem, dan zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid. 
32 En voor Hem zullen al de volken vergaderd worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, 
gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. 
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Wij zouden ons afhankelijk opstellen 
 
David geloofde in de Grote Herder, en daarom zegt hij in Psalm drieëntwintig; ‘De Heere is 
mijn Herder, mij zal niets ontbreken’. David vertrouwde volledig op de Heere. Iedere keer als 
David, als koning, een beslissing moest nemen, bijvoorbeeld over een strijd, dan ging hij in 
gebed. Dan richtte hij zich op de Heere. David wilde zeker weten dat hij Gods Wil deed. Je 
hebt niets aan een geestelijke Wapenuitrusting, als je je niet afhankelijk opstelt ten opzichte 
van God. Van nature is de mens hooghartig. 
 
Psalm 23 
1 Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken. 
 
Wat doet een herder? 
 
De openingswoorden van deze Psalm, zijn eigenlijk al meteen de kern van de Psalm. Het 
sleutelvers is; ‘Mij zal het aan niets ontbreken’, ‘want Mijn Heere, is Mijn Herder’.   
Ik heb geen gebrek aan voedsel, want Hij doet mij nederliggen in grazige weiden 
Geen gebrek aan rust en vrede, want Hij voert mij aan zeer stille wateren  
Geen gebrek aan herstel, want Hij verkwikt (= herstelt) mijn ziel.(=doen en laten) 
Geen gebrek aan Zijn leiding, want Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid. 
Geen gebrek aan moed, want in Hem, zal ik geen kwaad vrezen. 
Geen gebrek aan troost, want Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. 
Geen gebrek aan bescherming, want Gij richt de tafel toe, tegenover mijn tegenpartij.  
Geen gebrek aan blijdschap en gemeenschappelijk leven, want Gij zalft mijn hoofd met olie. 
Geen gebrek aan zegeningen, want mijn beker is overvloeiende. 
Geen gebrek aan Gods Genade, want het Goede en de Weldadigheden zullen mij volgen. 
Geen gebrek aan het Hemels Huis, want ik mag voor eeuwig blijven in het Huis van de Heere. 
 
Mijn schapen volgen Mij 
 
De Heere wil ons leiden door Zijn Woord, en Zijn Geest. Hij zorgt voor ons. Hij waakt over 
ons. Hij beschermt ons. Hij bewaart ons in Zijn Hand. Hij brengt ons naar geestelijk Voedsel, 
maar wij zouden dat wel zelf tot ons nemen. Wij zouden daarom niet afdwalen van de 
kudde, maar Zijn Stem volgen. Hij is onze Herder. In overdrachtelijke zin onderwijst de 
herder. Efeze vier zegt dat dat een verantwoordelijkheid is, die God gegeven heeft; herders, 
namelijk leraars.  
 

Herder     =   Ra-ah   =    hur =   weiden; voeden; verzorgen; vriend; naaste 

                                                     =   zij dienen, in vrijwillige dienstbaarheid 
 
Johannes 10 
27 Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij. 
28 En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en 
niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken. 
29 Mijn Vader, die ze Mij gegeven heeft, is meerder dan allen; en niemand kan ze rukken uit 
de hand Mijns Vaders. 
30 Ik en de Vader zijn één. 
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Jeremia 3 
14 Bekeert u, gij afkerige kinderen! (=het Joodse Volk was de Heere ontrouw) spreekt de 
HEERE, want Ik heb u getrouwd, en Ik zal u aannemen, een uit een stad, en twee uit een 
geslacht, en zal u brengen te Sion. 
15 En Ik zal ulieden herders geven naar Mijn hart; die zullen u weiden met wetenschap en 
verstand. (zoals David, maar in de toekomst, bij Wederkomst van de Heere, zal Zijn Lichaam, 
de Gemeente het pas-wedergeboren Volk onderwijzen in Petra. Zie studie Openbaring 12) 
 
Efeze 4 
11 En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en 
sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en (=namelijk) leraars; 
 
David de Geliefde 
 

David   =  dwd         =  Geliefde 

Psalm   = rwmzm   =   Mizmor   =   lied; melodie  

                    rmz     =   Zamar      =   snoeien; liederen zingen; Psalmzingen; Lofzang                                 

 
De Bijbel noemt David een man naar Gods hart. De Heere heeft David lief. En zo heet David 
ook. Want David betekent geliefde. David is een type van de Heere Jezus Christus. Christus, 
de Geliefde van de Vader, is de Zoon en Erfgenaam van de Levende God. De Psalm is 
eigenlijk door de mond van de Heere Jezus Christus gesproken. 
 
Handelingen 13 
21 En van toen aan begeerden zij een koning; en God gaf hun Saul, den zoon van Kis, een 
man uit den stam van Benjamin, veertig jaren.  
22 En dezen afgezet hebbende, verwekte Hij hun David tot een koning; denwelken Hij ook 
getuigenis gaf, en zeide: Ik heb gevonden David, den zoon van Jesse; een man naar Mijn 
hart, die al Mijn wil zal doen.  
23 Van het zaad dezes heeft God Israël, naar de belofte, verwekt den Zaligmaker Jezus;  
 
Efeze 1 
6 Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in 
den Geliefde; 
7 In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, 
naar den rijkdom Zijner genade, 
 
2 Petrus 1 
17 Want Hij heeft van God den Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem 
van de hoogwaardige heerlijkheid tot Hem gebracht werd: Deze is Mijn geliefde Zoon, in 
Denwelken Ik Mijn welbehagen heb. 
18 En deze stem hebben wij gehoord, als zij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met 
Hem op den heiligen berg waren. 
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Zoon des mensen en Zoon van God         

 
2 Samuël 7 
8 Nu dan, alzo zult gij tot Mijn knecht, tot David, zeggen: Zo zegt de HEERE der heirscharen: 
Ik heb u genomen van de schaapskooi, van achter de schapen, dat gij een voorganger zoudt 
zijn over Mijn volk, over Israël  
---- 
12 Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn, en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal Ik 
uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal, en Ik zal zijn koninkrijk 
bevestigen. (=de Heere Jezus Christus) 
13 Die zal Mijn Naam een huis bouwen; en Ik zal den stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in 
eeuwigheid.  
14 Ik zal hem zijn tot een Vader, en hij zal Mij zijn tot een zoon; dewelke als hij misdoet, zo zal 
Ik hem met een mensenroede en met plagen der mensenkinderen straffen.  
15 Maar Mijn goedertierenheid zal van hem niet wijken, gelijk als Ik die weggenomen heb 
van Saul, dien Ik van voor uw aangezicht heb weggenomen.  
16 Doch uw huis zal bestendig zijn, en uw koninkrijk tot in eeuwigheid, voor uw aangezicht; 
uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid.  
17 Naar al deze woorden, en naar dit ganse gezicht, alzo sprak Nathan tot David.  
 

God beloofde een Eeuwige Zoon aan David. En God zegt daarbij dat deze Zoon van David, 
Gods Zoon zal zijn. Deze Zoon zal voor Eeuwig zitten op de Troon van Zijn Hemelse Vader. 
Deze Zoon zal ook voor Eeuwig zitten op de Troon van Zijn vader koning David, in Jeruzalem. 
En daarmee is Hij voor eeuwig Koning over alle Volkeren op aarde. David was de zoon des 
mensen, David was de erfgenaam van de troon over de hele mensheid in Adam. En de 
laatste Zoon en Erfgenaam van de troon over de hele mensheid, is natuurlijk de Heere Jezus 
Christus. Hij is, sinds Zijn Opstanding uit de dood, nu al meer dan tweeduizend jaar, de Zoon 
des mensen. En tevens Zoon van God.  
 
Mij zal niets ontbreken 
 
2 Petrus 1 
2 Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God, en van Jezus, onzen Heere; 
3 Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid behoort, 
geschonken heeft, door de kennis Desgenen, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en 
deugd; 
4 Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve 
der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf, dat in 
de wereld is door de begeerlijkheid. 
 
Als een Goede Herder was de Heere de Leidsman van het Volk Israël. Hij verloste haar uit 
Egypte. Hij ging het Volk voor, en beschermde haar in de woestijn. Ze hebben geen gebrek 
gehad. De Heere had, en heeft, beloofd dat Hij voor de Zijnen zal zorgen. Wij zouden Hem in 
ons dagelijks leven dan ook als onze Herder en Heere aanvaarden, erkennen en kennen. 
Onszelf in de praktijk van ons leven onderwerpen aan Hem, Zijn Woord, en  Zijn Geest. Dan 
zorgt Hij voor ons als een Vader voor zijn kinderen. Hij weet beter wat wij nodig hebben dan 
wijzelf! 
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Hij heeft ons alles geschonken 
 
Hij schenkt ons de dingen die nodig zijn. Hij heeft ons alles geschonken ‘wat tot het leven en 
de Godzaligheid behoort’. Hij heeft ons geestelijke Zegeningen gegeven. (zie ook de studie; 
Efeze 1; zeven geestelijke Zegeningen) Daaruit kunnen we leven. Hij heeft ons Zijn Geest 
gegeven die ons leidt in alle Waarheid, en ons wil leiden naar Zoonstelling. Hij geeft ons 
Steun en Kracht, en indien nodig zorgt Hij ook voor stoffelijke zaken. Wij zouden tevreden 
zijn, en op Hem vertrouwen, net zoals David deed. 
 
1 Petrus 5 
7 Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. 
 
Lukas 12 
28 Indien nu God het gras dat heden op het veld is, en morgen in den oven geworpen wordt, 
alzo bekleedt, hoeveel meer u, gij kleingelovigen! 
29 En gijlieden, vraagt niet, wat gij eten, of wat gij drinken zult; en weest niet wankelmoedig. 
30 Want al deze dingen zoeken de volken der wereld; maar uw Vader weet, dat gij deze 
dingen behoeft. 
31 Maar zoekt het Koninkrijk Gods (leef in Gemeenschap en afhankelijkkheid van de Heere),  
en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. 
32 Vreest niet, gij klein kuddeken, want het is uws Vaders welbehagen, ulieden 
het Koninkrijk te geven. 
 
Psalm 23 
2 Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. 
 
Nederliggen 
 

Nederliggen spreekt van ‘rust’. De Heere Jezus Christus is onze Rust. Wij, als gelovigen rusten 
in het volbrachte Werk van de Heere Jezus Christus. Hij heeft ons, als Hogepriester, in de 
Rust gebracht. De Rust van het Nieuwe Verbond der Genade. De schapen gaan na het eten 
van het gras, liggen. In alle rust herkauwen zij het voedsel. ‘Kauwen’ staat typologisch voor 
‘overdenken’. Kauwen zorgt ervoor dat er éénwording plaatsvindt van voedsel. In dit geval 
geestelijk Voedsel. Het is zoals het Woord van God te geloven, te aanvaarden, tot je te 
nemen, en je eigen te maken. Dit Woord te kauwen, en te herkauwen. Zodat je door dit 
Woord, één wordt in denken. Eén wordt met dit Woord. Het Woord krijgt dan een plaats in 
ons denken, en dat is dan terug te zien in de praktijk van ons leven.   
 
Mattheüs 11 
28 Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt (van de werken van de Wet word 
je moe), en Ik zal u rust geven. (De Christus geeft ons de rust van het Nieuwe Verbond; wij 
hoeven niet te werken; Hij doet het Werk voor ons. Wij zijn de rust ingegaan) 
29 Neemt Mijn juk op u (Zijn Juk is de Heilige Geest), en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben 
en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen.  
30 Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht. (In tegenstelling tot het juk van het Oude 
Verbond der Wet) 
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Grazige weiden 
 
De Herder, Die onze Leidsman is, doet ook ons nederliggen in grazige weiden. Overvloedig 
Voedsel; de Bijbel heeft meer dan duizend bladzijden. De grazige weiden zijn het voedsel, 
het Leven, en het Woord van het Nieuwe Verbond. We kunnen dan ook Leven vanuit Zijn 
Rust, en vanuit Zijn Woord, en worden geleid door Zijn Geest. De weg naar die ‘grazige 
weiden’ gaat door diepe dalen, en over hoge heuvels. De Heere gaat voorop, en leidt de 
schapen naar Zijn Voedsel. We kunnen dan ook leven vanuit Zijn Rust, en vanuit Zijn Woord. 
Wij zouden niet leven bij brood alleen.  
 
Lukas 4 
4 En Jezus antwoordde hem, zeggende: Er is geschreven, dat de mens bij brood alleen niet zal 
leven, maar bij alle woord Gods. 
 
Zeer stille wateren 
 
In de nieuwe Bijbelvertaling staat rustige wateren. De Rust van de Heere Jezus Christus. In de 
Bijbel is water een beeld van het Woord. Hij leidt ons naar Zijn Woord. Wij zouden drinken 
van het Levende Water. Christus is het Levende Water. Wie van Hem drinkt, krijgt nooit 
meer dorst, oftewel; blijft voor eeuwig leven. Hoe meer we drinken, hoe meer de Geest ons 
kan leiden in dit leven. We zouden blijven drinken. Onze aarden kruik moet gevuld worden 
met water, met Geest, met Leven.  
 
Johannes 4 
13 Jezus antwoordde, en zeide tot haar: Een ieder, die van dit water drinkt, zal wederom 
dorsten; 
14 Maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat Ik hem geven zal, dien zal in 
eeuwigheid niet dorsten; maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een 
fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. 
 
Mattheüs 5 
6 Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden. 
(De Heere geeft ons overvloedig eten en drinken) 
 
3 Hij verkwikt mijn ziel; Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om Zijns Naams wil. 
 
Hij verkwikt ons 
 
Mijn ziel betekent in de Bijbel ‘mijzelf’, oftewel ‘mijn doen en laten’. De ziel staat voor de 
gelovige die nog in de aardse omstandigheden verblijft. Daarbij hebben we soms 
verkwikking nodig. Verkwikking betekent ‘verfrissing, troost, bemoediging, steun’. De Heere 
Jezus Christus verkwikt ons. Hij is de Trooster, de Geest der Waarheid. Hij vertroost ons door 
Zijn Geest en Zijn Woord. Hij leidt ons op de weg, het spoor dat naar Gerechtigheid loopt. 
Zijn Woord geeft ons Hoop, en Troost, Rust, en Bemoediging. Wij kunnen onze onrust bij 
Hem bekend maken. Vertrouw erop dat Hij je Rust zal schenken. Hij leidt je in het goede 
spoor. 
 



8 

 

Klaagliederen 1 
16 Ain. Om dezer dingen wille ween ik (door de verwoesting van Jeruzalem en het 
wegvoeren van het Volk in ballingschap)  mijn oog, mijn oog vliet af van water (=verdriet), 
omdat de trooster, die mijn ziel zou verkwikken, verre van mij is ; mijn kinderen zijn 
verwoest, omdat de vijand de overhand heeft. 
 
Psalm 94 
17 Ten ware dat de HEERE mij een Hulp geweest ware, mijn ziel had bijna in de stilte 
gewoond.(=dood) 
18 Als ik zeide: Mijn voet wankelt; Uw goedertierenheid, o HEERE! ondersteunde mij. 
19 Als mijn gedachten binnen in mij vermenigvuldigd werden (geen rust in het hoofd, 
allemaal verschillende gedachten), hebben Uw vertroostingen mijn ziel verkwikt.  
 
Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid 
 
Psalm 5 
9 HEERE! Leid mij in Uw gerechtigheid, om mijner verspieders (de vijanden van David)wil; 
richt Uw weg voor mijn aangezicht.(David stelt zich afhankelijk op, hij wil Zijn Weg volgen) 
10 Want in hun mond is niets rechts, hun binnenste is enkel verderving, hun keel is een open 
graf, met hun tong vleien zij. 
 
Psalm 27 
1 Een psalm van David. De HEERE is mijn Licht en mijn Heil, voor wien zou ik vrezen? De 
HEERE is mijns levens kracht, voor wien zou ik vervaard zijn? 
-- 
11 HEERE! leer mij Uw weg, en leid mij in het rechte pad, om mijner verspieders (vijanden) 
wil. 
 
Ook in Psalm vijf, en Psalm zevenentwintig, bidt Daniël  tot de Heere om hem te leiden in 
Zijn Gerechtigheid. Dit is een gebed naar Zijn Wil. De Heere wil ons graag leiden, maar alleen 
als wij dat zélf willen. Wij zouden ons dan, in afhankelijkheid, aan Hem onderwerpen. We 
zouden onze oude mens daarvoor afleggen, ons ego wil namelijk heel andere zaken volgen. 
Nadat de Heere het Volk Israël verlost had uit Egypte, ging de Heere haar voor. Overdag 
volgde het Volk de Wolkkolom, en ‘s nachts de Vuurkolom. De Geest wil ook ons verlichten, 
en leiden in alle Waarheid. Deze Geest, de onzienlijke Christus, wil ons leiden naar 
Zoonstelling. Zoonstelling betekent Erfenis, Loon, Kroon oftewel Heerlijkheid (zie ook de 
studie ‘Het Werk van de Heilige Geest’) 
 
Romeinen 8 
14 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. 
15 Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij 
hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen zoonstelling, door Welken wij roepen: 
Abba, Vader! 
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Om Zijns Naams wil 
 
Waarom leidt de Heere gelovigen in de weg van Gerechtigheid? In de eerste plaats leidt Hij 
ons om Zijn Eigen Eer. En natuurlijk komt dit ook ten goede van onszelf. Als Zijn kinderen 
wandelen zoals de Heere het wil, dan wordt de Heere Verheerlijkt. De Heere leidt ons op 
een pad dat alle Eer geeft aan Hem. Alles wat wij doen uit liefde voor Christus, zijn de 
vruchtbare werken. Werken die ons straks beloning zullen schenken. Door Zijn dood en 
Opstanding heeft Christus ons bekwaam gemaakt, toegerust, om dienaren van het Nieuwe 
Verbond te kunnen zijn. Alleen als wij zélf willen. 
 
Het is God Die in u werkt 
 
Filippensen 2 
12 Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijd gehoorzaam (horen= geloven. Gehoorzaam 
zijn, is de juiste gezindheid hebben) geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, 
maar veelmeer nu in mijn afwezen, werkt uws zelfs zaligheid (Loon, Kroon, Heerlijkheid) met 
vreze en beven:(=heilig ontzag hebben voor God. In afhankelijk, in onderwerping aan Hem en 
Zijn Woord) 
13 Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen. 
 
Als wij trouw zijn aan de Heere, zal Hij ons straks belonen met Loon, oftewel Heerlijkheid. 
Als wij ons afhankelijk opstellen ten opzichte van de Heere, als wij ons willen laten leiden, 
dan zal Hij zorgen voor het willen en het werken. De Geest zal ons dan leiden. Wij zouden 
niet zélf  werken, laat alles maar aan Hém over. Hij zal jouw handen vullen met Zijn Werk. 
Werk ter Ere van Hem. Hij zal ons de wil en de mogelijkheid geven om Zijn Werk te doen. Wij 
zouden ons daarvoor beschikbaar stellen. De schapen volgen de Stem van de Herder. Alles 
naar Zijn Welbehagen, en tot Zijn Eer. In de toekomst worden wij daarvoor beloond. Onze 
levensweg zou tot Eer van Zijn Naam zijn. Hij heeft Recht op ons leven, want wij zijn Zijn 
Eigendom. Hij heeft ons duur gekocht. 
 
1 Korinthe 6 
19 Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien 
gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt? 
20 Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke 
Godes zijn. 
 
Psalm 23 
4 Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt 
met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. 
 
Ik zou geen kwaad vrezen 
 
Ook een gelovige, kan door diepe dalen gaan. Zoals ernstige of ongeneeslijke ziekten; het 
verlies van geliefden; eenzaamheid; zorgen, nood, verwerping. ‘Maar’, zegt de Psalmist: ‘Al 
ging ik ook door een dal… Ik zal geen kwaad vrezen.’ We zouden in dit alles toch opzien naar 
onze Overste Herder. Zodat we dan mogen ervaren, en kunnen zeggen: ‘Maar Gij zijt met 
mij. Gij Heere, vertroost mij.’ Ons leven is in Zijn Hand gegraveerd. Niemand kan Zijn 
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schapen uit Zijn Hand rukken. Wanneer wij ons onderwerpen aan Hem en Zijn Woord, zullen 
wij ervaren dat Hij doet wat Hij beloofd heeft.  
 
Johannes 16 
33 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij 
verdrukking hebben, maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen. 
 
In een dal der schaduw des doods 
 
Jesaja 9 
1 Het volk, dat in duisternis wandelt (het ongelovige Joodse Volk), zal een groot licht zien; 
(De Heere Jezus Christus is het Licht dat temidden van Zijn Volk verscheen, maar het Volk 
wilde het Licht niet, zij verkoos duisternis) degenen, die wonen in het land van de schaduw 
des doods, over dezelve zal een licht schijnen. 
 
Jesaja 50 
10 Wie is er onder ulieden, die den HEERE vreest, die naar de stem Zijns Knechts (Hoogste 
toepassing is de Heere Jezus. Maar dit geldt natuurlijk voor elke gelovige) hoort? Als hij in de 
duisternissen wandelt, en geen licht heeft, dat hij betrouwe op den Naam des HEEREN, en 
steune op zijn God. 
 
‘Wonen in het land van de schaduw des doods’, betekent dus dat je in duisternis woont. Dan 
heb je licht nodig. In duisternis heb je Licht en Vertroosting nodig. Zijn Woord is een Lamp 
voor onze voet, en een Licht op ons pad. Als je geen licht meer ziet, en in grote duisternis zit, 
dan zou je op de Heere vertrouwen. Hij geeft ons Licht. Hij geeft verlichting met de Heilige 
Geest. Hij geeft ons Troost, Kracht, en Licht. Hij zal je uitkomst geven. Wanneer wij ons leven 
aan Hem toevertrouwen, weet je zeker dat Hij met je is. Bij verzoekingen van de wereld 
(satan) zal Hij zorgen dat je niet boven je kracht beproefd wordt. Hij helpt dragen. 
 
De woestijn 
 
Jeremia 2 
6 En zeiden niet: Waar is de HEERE, Die ons opvoerde uit Egypteland, Die ons leidde in de 
woestijn, in een land van wildernissen en kuilen, in een land van dorheid en schaduw des 
doods, in een land, waar niemand doorging, en waar geen mens woonde? 
 
Een dal der schaduw des doods, is ook een toepassing op de woestijn. De Heere leidde het 
Volk Israël uit Egypte in de woestijn. Ze bleven daar veertig jaren. Zo lang was niet de 
bedoeling, maar dat kwam door ongeloof, en klagen van het Volk Israël. Uiteindelijk kwam zij 
in het Beloofde Land. Hierboven staat dat de woestijn een wildernis is van kuilen, en 
dorheid. Geen eten, geen drinken, gevaar van slangen en schorpioenen. Schaduw wil zeggen 
dat de dood nadert. Je kunt daar, normaal gesproken, niet leven. Het Volk overleefde daar 
doordat zij gevoed werd door de Heere. De Heere ging haar voor. Hij leidde het Volk. 
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Buiten de wereld 
 
1 Petrus 2 
9 Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk (alle 
gelovigen= de Gemeente, Zijn Lichaam), een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de 
deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht; 
10 Gij,(de Gemeente, Zijn Lichaam) die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt; die 
eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. 
 
Kolossensen 1 
12 Dankende den Vader, Die ons (de Gemeente, Zijn Lichaam) bekwaam gemaakt heeft, om 
deel te hebben in de erve der heiligen (=gelovigen) in het licht; 
13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk 
van den Zoon Zijner liefde; 
14 In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden; 
 
Ook wij zijn verlost uit deze wereld, maar nog steeds in deze wereld. Wij zijn niet meer van 
deze wereld. Wij zijn verlost uit de denkbeelden, en principes, van de wereld. (zie ook de 
studie; ‘Buiten de wereld’) Wij behoren Christus toe. De wereld is als een woestijn. Het Licht 
verliet deze wereld, en liet haar achter in duisternis. Degenen die geloven, mogen in Zijn 
Licht wandelen. Wij zouden nu als lichten schijnen in de duisternis. Ook wij zijn op weg naar 
het Beloofde Land. En wat heeft de Heere beloofd? Dat Hij voor ons zorgt! Op alle gebied. Hij 
leidt ons door Zijn Woord. Hij leidt ons door alle nare omstandigheden. We kunnen hier al 
leven uit alle geestelijke Zegeningen waarmee Hij ons, in Christus gezegend heeft.(zie ook de 
studie; ‘Efeze 1; zeven geestelijke Zegeningen’) 
 
Psalm 56 
12 Ik vertrouw op God, ik zal niet vrezen; wat zou mij de mens doen? 
 
Belijdenis van geloof 
 
Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods. ‘In’ heeft hier de betekenis van; ‘dwars door 
de dood heen’. In en uit. Door deze wereld heen, waarin de dood en de overste van deze 
wereld heerst. Een dal is een diepte-punt. Typologisch een beeld van een periode van 
verdriet, zorgen, tegenslag, en moeite. Om dan ‘geen kwaad te vrezen’, is een belijdenis van 
geloof van David (en dus van de Heere Jezus Christus op de hoogste toepassing). Waarom 
zou je in duisternis geen kwaad vrezen? Het antwoord staat erachter; ‘Want Gij zijt met mij’. 
Hij zal voor ons zorgen. Hij zal ons dragen. Als God voor ons is, wie zal er dan tegen ons zijn?! 
Hij zal ons nooit boven onze kracht beproeven. Hij weet wat wij aankunnen.  
 
Psalm 48 
15 Want deze God is onze God eeuwiglijk en altoos; Hij zal ons geleiden tot den dood toe. (= 
over de dood heen zal Hij ons leiden) 
 
Hebreeën 13 
5 Uw wandel zij zonder geldgierigheid; en zijt vergenoegd (=tevreden) met het 
tegenwoordige; want Hij heeft gezegd: Ik zal u niet begeven, en Ik zal u niet verlaten. 
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Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij 
 
Vertroosting betekent  in de Bijbel altijd vervanging. Het betekent dat er iets beters voor in 
de plaats komt. Wat wordt er in de Bijbel gezegd over de stok? Dat het een afweer van de 
vijand is. Hij staat voor bescherming van de schapen. De stok staat ook voor steun geven. De 
staf is een uitbeelding van vruchtbaarheid, van nieuw leven. Deze wijst dus naar het 
Opstandingsleven. Het nieuwe leven vertroost mij, het oude leven is vergankelijk. De stok en 
staf zijn een uitbeelding van de Kracht, het Leven en de Vruchtbaarheid van onze Goede 
Herder. Zij wijzen naar Bescherming, Voedsel, en naar leven. Een stok en staf staan ook voor 
de scepter; koninklijke kracht. De kracht van koning David. De Kracht van Koning Christus, in 
Zijn Wederkomst. Vertroosting vind je bij de Heere. 
 
2 Thessalonicensen 
16 En onze Heere Jezus Christus Zelf, en onze God en Vader, Die ons heeft liefgehad, en 
gegeven heeft een eeuwige vertroosting (we hebben eeuwig leven gekregen) en goede hoop 
in genade, 
17 Vertrooste uw harten, en versterke u in alle goed woord en werk. 
 
5 Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders; Gij maakt 
mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende. 
 
De tafel 
 
Wat staat er op de tafel? Brood en wijn; het is de tafel van de Heere. Brood en Wijn zijn een 
beeld van het Nieuwe Verbond. Sinds de Opstanding van Christus hebben wij deel gekregen 
aan Zijn Opstandingsleven. De tafel staat in de Bijbel altijd voor ‘gemeenschap hebben met’ 
en ‘deelhebben aan hetzelfde leven’. (Zie ook de studie; ‘Tafels in de Bijbel’)  
 
De tafel van het Nieuwe Verbond 
 
Een aantal heerlijke spijzen op de tafel van de Herder, die wij nuttigen en herkauwen:  
-Dat wij in Christus vergeving van zonden hebben ontvangen  
-Dat wij in Christus kinderen van God zijn geworden  
-Dat wij uitverkoren zijn in Christus  
-Dat wij in Christus gerechtvaardigd zijn 
-Dat wij in Christus verzegeld zijn met de Heilige Geest  
-Dat wij Vrede met God hebben door onze Heere Jezus Christus 
-Dat wij in Christus gesteld zijn in de Vrijheid van het Nieuwe Verbond 
-Dat wij grote blijdschap hebben in de Heere Jezus Christus 
-Dat wij in Christus leven uit de Rijkdom van Gods Genade 
-Dat wij gezegend zijn met elke geestelijke Zegening, in de Hemel, en in Christus 
-Dat wij gesteld zijn in de dienst van onze Hogepriester, de Heere Jezus Christus  
-Dat wij door de Geest van Christus, geleid worden tot Erfenis en stralende Toekomst 
-Dat wij in Christus het Onderpand ontvangen hebben van onze toekomstige erfenis 
-Dat wij, bij de verlossing van dit lichaam, een verheerlijkt lichaam zullen ontvangen. 
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Tegenpartijders 
 
De Hebreeuwse vertaling van satan is tegenstander. Satan en zijn personeel zijn onze 
tegenpartijders. De tafel, namelijk de weide, wordt vantevoren door de Herder gereinigd van 
giftige planten, van roofdieren en van slangen. De Herder wil niet dat Zijn schapen vergiftigd 
worden. In het zicht van de tegenstanders om hen heen, kunnen de schapen rustig genieten 
van het Voedsel dat de Herder hen aanreikt. Natuurlijk is dit tot ergernis van alle vijanden. 
Dit is een beeld van geestelijke vijanden. Er is namelijk een strijd in de onzienlijke wereld. 
Deze strijd wordt over ons hoofd uitgevochten, maar als wij ons aan God onderwerpen, en 
dicht bij Hem blijven, zullen de tegenpartijders vertrekken. Dan zullen wij niet in verleiding 
komen. In de Heere zijn wij immers meer dan overwinnaars. 
 
Geestelijke strijd 
 
Efeze 6 
11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen 
des duivels. 
12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de 
machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de 
geestelijke boosheden in de lucht. 
 
De geestelijke strijd in de Hemel, wordt op aarde uitgestreden. Via het vlees van de oude 
mens. Dus in werkelijkheid hebben wij niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de 
geestelijke boosheden in de Hemel. Daar zouden we ons bewust van zijn. Dit gebeurt 
namelijk gewoon in ónze levens hier en nu. Als gelovigen, die in gemeenschap met de Heere 
leven, zijn wij op één of andere manier betrokken in deze geestelijke strijd. Als je je daar 
bewust van bent, kun je het leren herkennen, en je ‘bewapenen’ met het Woord. Je kunt 
dan de geestelijke Wapenuitrusting van God aandoen, en op die manier de vurige pijlen van 
de satan afweren. 
 
De Herder blijven volgen 
 
De duivel is sluw en geslepen. De duivel probeert ons te bestrijden met listige  
omleidingen. Omleidingen in ons denken zijn dwaalleringen. Het gaat om een geestelijke 
strijd tegen een geestelijke vijand, die gebruik maakt van geestelijke middelen. Het is een 
strijd die zich hoofdzakelijk afspeelt in ons denken. Het gaat om invloeden en listige 
omleidingen van de duivel die ons denken, namelijk onze geest, beïnvloeden. De strijdt 
wordt gevoerd in onze eigen gedachtewereld. De geestelijke Wapenuitrusting is de Herder 
Die zijn schapen beschermd. Dan moet je natuurlijk wel bij de kudde blijven, en Zijn Stem 
volgen, anders kan Hij je niet beschermen. 
 
1 Timotheüs 4 
1 Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het 
geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen, 
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Psalm 37  
12 Zain. De goddeloze bedenkt listige aanslagen tegen den rechtvaardige, en hij knerst over 
hem met zijn tanden. 
 
Onze blik omhoog gericht houden 
 
Het risico zit erin dat wij als gelovigen door allerlei omstandigheden worden afgeleid en 
omgeleid, waardoor wij onze Hemelse positie in Christus vergeten. Satan heeft daar baat bij. 
Hij wil dat wij ons bezighouden met aardse zaken, en de oude mens. De boze machten willen 
ervoor zorgen dat de beloofde Heerlijkheid teniet gedaan wordt. Satan en zijn engelen willen 
ervoor zorgen dat wij ons niet bezighouden met de Heere en de Gemeente, Zijn Lichaam. De 
strijd van een gelovige is geen strijd om zijn aardse bestaan. Het is een geloofsstrijd. Wij 
zouden niet afdwalen van het geloof. Wij zouden in dit leven de Herder nawandelen en de 
goede strijd van het geloof strijden. Staande blijven in Zijn Woord. 
 
1 Timotheüs 6 
12 Strijd den goeden strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven, tot hetwelk gij ook 
geroepen zijt, en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. 
 
5 Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders; Gij maakt 
mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende. 
 
Olie 
 
Olie is een type van de Heilige Geest, de Geest van Christus. Olie is een type van de vreugde 
en van de blijdschap van het Nieuwe Verbond.  
 
Gij maakt mijn hoofd vet met olie 
 
In het Oude Testament werden koningen en priesters en ook een profeet gezalfd met olie. 
Christus betekent Gezalfde, Hij is Koning en Hogepriester. Olie is een beeld van de Heilige 
Geest. In Christus zijn ook wij koningen en priesters. Ook wij zijn gezalfd met de Heilige 
Geest. De Heilige Geest is in ons hart uitgestort toen wij tot geloof kwamen. David zegt dat 
de Heere zijn hoofd vet maakt met olie. Wie is het Hoofd van de Gemeente? Juist, Christus is 
het Hoofd, en de Gemeente is Zijn Lichaam. De olie druipt, typologisch, van het Hoofd naar 
Zijn Lichaam. In de Bijbel is het hart vaak gelijk aan het verstand. Ons denken zou onder 
leiding van de Geest komen te staan. De Geest wil ons leiden; leven, en denken, en doen, 
onder leiding van de Geest. Eerst denken, dan doen. Zalven is vet maken. Vet is in de Bijbel 
een type van overvloed. Ons denken zou door de Schrift worden bepaald; dát is ‘het hoofd 
vet maken met olie’. Dat is een leerproces in ons aardse leven.  
 
Efeze 1 
22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot 
een Hoofd boven alle dingen; 
23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult. 
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Romeinen 12 
2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws 
gemoeds (ons denken), opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en 
volmaakte wil van God zij. 
 
Mijn beker is overvloeiende 
 
Dit heeft te maken met wat er in de beker zit. Zit er wijn in, of water? Bij David gaat het 
erover wat hij letterlijk dronk, maar hoe zit dat bij ons? Dan gaan we weer terug naar de 
tafel, de tafel die de Heere voor ons heeft klaargezet. Daar staat een beker met wijn op. Wijn 
is een teken van het Nieuwe Verbond. Wijn staat voor het Opstandingsleven van Christus. 
Door geloof, en dus door wedergeboorte, nemen ook wíj deel aan dit nieuwe Leven. Nu al. 
Christus woont in ons hart, en daarom vloeit de beker over. De Heere geeft ons namelijk 
leven in overvloed. Het Bloed van Christus, is het Leven van Christus, het leven onder het 
Nieuwe Verbond is eeuwig. Eeuwige verlossing. De Herder geeft Zijn trouw, Zijn zorg, en Zijn 
Zegeningen in een overlopende maat. 
 
De beker van verlossing 
 
Psalm 116 
8 Want Gij, HEERE! hebt mijn ziel gered van den dood, mijn ogen van tranen, mijn voet van 
aanstoot. 
9 Ik zal wandelen voor het aangezicht des HEEREN, in de landen der levenden.(spreekt op 
verborgen wijze over de Opstanding van de Heere Jezus Christus) 
-- 
12 Wat zal ik den HEERE vergelden voor al Zijn weldaden aan mij bewezen? 
13 Ik zal den beker der verlossingen opnemen, en den Naam des HEEREN aanroepen. 
14 Mijn geloften zal ik den HEERE betalen, nu, in de tegenwoordigheid van al Zijn volk. 
15 Kostelijk is in de ogen des HEEREN de dood Zijner gunstgenoten. 
 
Letterlijk gaat deze Psalm over David, hij zat in een situatie waarvoor hij bewaard werd. Op 
verborgen wijze spreekt deze Psalm over de dood en Opstanding van Christus. Psalmen gaan 
in de hoogste toepassing altijd over Christus. In tweede instantie over het Volk Israël. De 
laagste toepassing is de gelovige. Prachtig dat de Psalmen op drie niveaus een betekenis 
hebben, wonderlijk toch?! Hier in deze Psalm staat de beker voor Verlossing. Het Bloed van 
Christus, staat voor het Nieuwe Verbond; in Hém hebben wij de Verlossing. Door Hém zijn 
wij gered, en behouden. Wij zijn met Hem opgestaan, en hebben eeuwig leven ontvangen. 
Ons eeuwig leven is overvloedig.  
 
De beker van erfenis 
 
Psalm 16 
5 De HEERE is het deel mijner erve (Erfenis), en(=namelijk) mijns bekers; Gij onderhoudt 
mijn lot.(het Erfdeel, onze toekomstige Heerlijkheid, wordt door de Heere in de Hemelen 
bewaard voor ons) 
 



16 

 

De beker hierboven is een beeld van Loon, van Erfenis. Het is de beker die wij zullen 
ontvangen bij de Rechterstoel van Christus, oftewel de opname van de Gemeente. Dan zal 
blijken welke werken wij gedaan hebben tot Eer van Christus. Naar de mate waarin wij Hem 
in, en door ons, hebben laten werken, naar díe mate zal Hij ons belonen. De beker wordt 
hier dus in verband gebracht met Erfenis. De Heilige Geest is het Onderpand van onze 
Erfenis. In de beker wordt uitgebeeld, dát wat wij straks ontvangen. De Geest wil ons leiden 
naar Heerlijkheid, oftewel Erfenis. Wij zouden leven onder de Leiding van de Heilige Geest; 
Hij brengt ons in de positie van zoonstelling. De Geest der Zoonstelling. Zoonstelling is, in de 
Bijbel, een synoniem van Erfenis, Heerlijkheid, Kroon, en Loon.  
 
Romeinen 8 
15 Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij 
hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen zoonstelling, door Welken wij 
roepen: Abba, Vader! 
-- 
17 En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en 
medeerfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem 
verheerlijkt worden. 
Efeze 1 
13 In Welken(=de Heere Jezus Christus) ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, 
namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd 
hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte; 
14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs Zijner 
heerlijkheid. 
 
Gods toorn 
 
Psalm 11 
6 Hij zal op de goddelozen regenen strikken, vuur en zwavel; en een geweldige stormwind zal 
het deel huns bekers zijn. 
 
De ongelovigen, de goddelozen, krijgen straks geen Heerlijkheid in hun beker. Zij krijgen vuur 
en zwavel, en een geweldige stormwind. Dat is een beeld van de toorn van God. Ook de 
Heere Jezus dronk de beker gevuld met de toorn van God. Het is de beker waarvan Hij vroeg 
of deze Hem niet kon voorbijgaan. ‘Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan 
mij voorbijgaan. Maar niet Mijn Wil geschiedde, maar Uw Wil geschiedde’. De Heere wist 
eigenlijk Zélf ook het antwoord al. Hij heeft deze beker leeggedronken in onze plaats. Daarná 
heeft Hij de Beker van de Verlossing ontvangen, en nu is Hij gezeten aan de rechterhand van 
God de Vader. Hij is gesteld tot Christus en Heere. Hij is nu onze Hogepriester. 
 
Johannes 18 
11 Jezus dan zeide tot Petrus: Steek uw zwaard in de schede. Den drinkbeker, dien Mij de 
Vader gegeven heeft, zal Ik dien niet drinken? 
 
6 Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens; en ik 
zal in het huis des HEEREN blijven in lengte van dagen. 
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Het goede en de weldadigheid 
 
Dit is een Belofte van de Heere, voor nu en voor straks. Al het goede betekent ‘Goedheid’. 
Weldadigheid betekent Genade. Zijn Goedheid, en Zijn Genade zijn mijn deel geworden. 
Wanneer wij ons onderwerpen aan God en Zijn Woord, zullen beiden volop aanwezig zijn in 
ons leven hier op aarde. Wij zouden hiervoor de Barmhartige Herder volgen, en luisteren 
naar Zijn Stem. Dan kunnen wij nu al leven uit de zeven geestelijke Zegeningen, in Christus. 
Hij zorgt voor ons, en zal ons niet verlaten. Vertrouw op Hem. Wij zijn nú, als Gemeente, al in 
de Hemel gezet. Ook na ons lichamelijk sterven, zullen we daar blijven in alle eeuwigheid. 
 
Efeze 2 
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; 
 
Psalm 84 
12 Want God, de HEERE, is een Zon en Schild; de HEERE zal Genade en Eer geven; Hij zal het 
Goede niet onthouden dengenen, die in oprechtheid wandelen. 
13 HEERE der heirscharen! welgelukzalig is de mens, die op U vertrouwt. 
 
                                            
                                                                    Amen. 
                                                


