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De HEERE is mijn Herder 
BIJBELMOMENT VOOR DE VAKANTIE OF BIJ HET BEGIN VAN EEN NIEUW SCHOOLJAAR 

 
BIJBEL 
Lees Psalm 23 
 
BESPREKEN 

- Wie schrijft deze Psalm (vers 1a)? 
- Wat was hij vroeger? 
- Hoe noemt Hij de HEERE (vers 1b)? Waarom geeft hij Hem deze Naam? 
- Hoe is het met je als de HEERE je Herder is? 
- Welke voorbeelden geeft David daarvan in deze Psalm? 
- Welk vers vind jij het mooiste en waarom? 
- Waarom heb je de HEERE als je Herder nodig? 
- Waarom ben je alleen gelukkig als Hij je Herder is? 

 
BEZIG 
- Ga eens kijken bij een herder met zijn kudde. Lukt dat niet, lees dan een informatief boek 
of een prentenboek hierover (voor). Vraag de herder iets over de schapen te vertellen. Vraag 
hem ook iets over het werk als herder te vertellen.  
- Praat onderweg naar huis of bij thuiskomst met elkaar na. De Heere Jezus is de goede 
Herder en de gelovigen/bekeerden/Kerk/Gods kinderen zijn de schapen: 

- Wat heb je gezien van/gehoord over de herder? 
- Wat betekent dat voor de Heere Jezus als Herder? 
- Wat heb je gezien van/gehoord over schapen? 
- Wat betekent dat voor de schapen van de kudde van de Heere Jezus? 
- Hoe word je een schaap van de kudde van de Heere Jezus (Johannes 10:9)? 

- Heb je nog een maaltijd met elkaar waarbij de Bijbel open gaat, lees dan Johannes 10:1-16! 
- Je kunt met elkaar een aantal verzen uit de berijmde Psalm 23 zingen (of leren). Ook het 
lied ‘De HEER’ is mijn Herder…’ is passend. Of ‘het eigen geschrift van David’ dat je achterin 
je Psalmboekje vindt. 
- Psalm 23 leent zich ook goed voor een Bijbelse kijktafel of een kijkdoos (mooi 
evangelisatiemiddel). Daarbij kun je het zo gedetailleerd maken als je zelf wilt. 
 
EXTRA 
Rond dit thema vind je op de website een kleurplaat van de zes verzen van de onberijmde 
Psalm 23. Deze kleurplaten kunnen helpen wanneer je de Bijbelteksten uit je hoofd wilt 
leren. 
Psalm 23 vers 1: https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/bijbel-psalm231-kleuren/ 
Psalm 23 vers 2: https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/bijbel-psalm232-kleuren/ 
Psalm 23 vers 3: https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/bijbel-psalm233-kleuren/ 
Psalm 23 vers 4: https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/bijbel-psalm234-kleuren/ 
Psalm 23 vers 5: https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/bijbel-psalm235-kleuren/ 
Psalm 23 vers 6: https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/bijbel-psalm236-kleuren/ 
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