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“De goede Herder” 

 De HEERE zegt: “Bekeer u van uw slechte weg en leef!” 

Ezechiël 33:1-33 => 

33:7-11=>”En u, mensenkind, Ik heb u aangesteld tot wachter 

over het huis van Israël. U zult een woord uit Mijn mond horen 

en u moet hen namens Mij waarschuwen. Als Ik tegen de godde-

loze zeg: Goddeloze, u zult zeker sterven, en u hebt niet gesproken om 

de goddeloze te waarschuwen voor zijn weg, dan zal die goddeloze in 

zijn ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal Ik van uw hand eisen. 

Maar wat u aangaat, als u de goddeloze voor zijn weg gewaarschuwd 

hebt om hem daarvan te bekeren en hij zich niet van zijn weg bekeert, 

dan zal hij in zijn ongerechtigheid sterven, maar u hebt uw leven ge-

red. En u, mensenkind, zeg tegen het huis van Israël: Dit hebt u ge-

zegd: Omdat onze overtredingen en onze zonden op ons rusten en wij 

erin wegkwijnen, hoe zouden wij dan blijven leven? Zeg tegen hen: 

Zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, Ik vind geen vreugde 

in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich 

bekeert van zijn weg en leeft! Bekeer u, bekeer u van uw slechte 

wegen, want waarom zou u sterven, huis van Israël?” 

Wachter, waarschuw de goddeloze(n).                                                   

Bekeer u van uw slechte weg goddeloze.                                                        

De Heere HEERE vindt geen vreugde in de dood van de goddeloze. 

Pas op huis van Israël! De wachter waarschuwt niet voor niets. 

 Wat zegt de HEERE tegen de herders van Israël?:  

Ezechiël 34:1-31 =>(Lees o.a. Jer.23 – over de herders, de profeten 

en de rechtvaardige SPRUIT, Zijn Naam is: De HEERE ONZE 

GERECHTIGHEID. Jer.23:5-6=>”Zie, er komen dagen, spreekt de 

HEERE, dat Ik voor David een rechtvaardige SPRUIT zal doen 

opstaan. Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen, Hij zal 

recht en gerechtigheid doen op de aarde. In Zijn dagen zal Juda verlost 

worden en Israël onbezorgd wonen. Dit zal Zijn Naam zijn waarmee 

men Hem noemen zal: de HEERE ONZE Gerechtigheid.”)                                                                                     

34:1-2=>”Het Woord van de Heere kwam tot mij: Mensenkind, 

profeteer tegen de herders van Israël, profeteer, en zeg tegen hen, 

tegen de herders: Zo zegt de Heere HEERE: Wee de herders van 

Israël die zichzelf weiden! Moeten de herders niet de schapen 

weiden? 
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Waarom zegt de Heere: Wee u, tegen de herders? 

De herders eten het beste op!                                                                

De herders kleden zichzelf met wol!                                                          

De herders slachten het vetgemeste!                                                     

Maar de herders doen niet wat hen is opgedragen door de HEERE! 

De herders weiden de schapen niet! (34:3)                                                     

De herders versterken de zwakke niet!                                                    

De herders genezen niet wat ziek is!                                                       

De herders verbinden het gebrokene niet!                                              

De herders brengen het afgedwaalde niet terug!                                   

De herders zoeken het verlorene niet!                                                   

De herders heersen met geweld en met harde hand! (34:4) 

Wauw!                                                                                                   

De herders negeren Gods opdracht.                                                                     

Zij voeren hun taakomschrijving niet uit, zoals de Heere HEERE heeft 

opgesteld! 

De HEERE zegt: 

Mijn schapen dwalen rond op alle bergen en op elke hoge heuvel! 

Mijn schapen zijn verspreid over heel het aardoppervlak!            

Niemand vraagt naar ze en niemand zoekt ze! (34:5-6) 

Hoor het woord van de HEERE! – “herders”                           

Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zál die herders! (34:7-10) 

Want zo zegt de Heere HEERE:                                                             

Zie, Ik zal Zelf naar Mijn schapen vragen en naar ze op zoek 

gaan.                                                                                                        

Ik zal ze redden.                                                                                      

Ik zal ze uitleiden.                                                                                   

Ik zal ze weiden. (34:11-15) 

Wauw! Wauw!! Wauw!!! De Heere HEERE in Aktie! 

”Het verlorene zal Ik zoeken, het afgedwaalde zal Ik terug-

brengen, het gebrokene zal Ik verbinden, en het zieke zal Ik 

versterken, maar het welgedane en het sterke zal Ik wegvagen. 

Ik zal ze weiden zoals het hoort.” (34:16) 

”Daarom, zo zegt de Heere HEERE tegen hen: Zie, Ik zal Zelf 

oordelen tussen het vette kleinvee en het magere kleinvee, omdat u al 

het zwakke met flank en schouder wegduwt en met uw horens stoot, 
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totdat u ze naar buiten toe verspreid hebt. Ik zal Mijn schapen ver-

lossen, zodat ze niet meer tot een prooi zullen zijn. Ik zal oordelen 

tussen kleinvee en kleinvee.” (34:20-22) 

”Ik zal over hen één Herder doen opstaan en Die zal ze 

weiden: Mijn Knecht David. Hij zal ze weiden en Hij zal een 

Herder voor ze zijn. En Ik, de HEERE, zal een God voor ze zijn, 

en Mijn Knecht David zal Vorst zijn in hun midden. Ik, de HEERE, 

heb gesproken.” (34:23-24) 

”Dan zullen ze weten dat Ik, de HEERE, hun God, met ze ben, 

en dat ze Mijn volk zijn, het huis van Israël, spreekt de Heere 

HEERE. En u, Mijn schapen, schapen van Mijn weide, u 

bent mens, maar Ik ben uw God, spreekt de Heere, 

HEERE.”(34:30-31) 

De Heere Jezus zegt:  

 “De Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken wat 

verloren is.” (Matth.18:11)                                                                                                

”God, de Vader, wil niet dat een van de kleinen verloren gaat.” 

(Matth.18:14) 

Mattheüs 18:1-14=>”Op dat moment kwamen de discipelen bij Jezus 

en zeiden: Wie is toch de belangrijkste in het Koninkrijk der hemelen? 

En Jezus riep een kind bij Zich en zette dat in hun midden. En Hij zei: 

Voorwaar, Ik zeg u: Als u zich niet verandert en wordt als de kinde-

ren, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Wie zich 

dan zal vernederen als dit kind, die is de belangrijkste in het Koninkrijk 

der hemelen. En wie zo’n kind ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt 

Mij. Maar wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, doet struike-

len, het zou beter voor hem geweest zijn dat een molensteen aan zijn 

hals gehangen was en hij in de diepte van de zee gezonken was. Wee 

de wereld vanwege al haar struikelblokken, want het is noodzakelijk 

dat er struikelblokken komen; maar wee die mens door wie zo’n 

struikelblok komt! Als dan uw hand of uw voet u doet struikelen, hak 

hem af en werp hem van u. Het is beter voor u kreupel of verminkt tot 

het leven in te gaan, dan met twee handen of twee voeten in het eeu-

wige vuur geworpen te worden. Als uw oog u doet struikelen, ruk het 

uit en werp het van u. Het is beter voor u met één oog tot het leven in 

te gaan, dan met twee ogen in het helse vuur geworpen te worden. Pas 

op dat u niet een van deze kleinen veracht. Want Ik zeg u dat hun 

engelen in de hemelen altijd het aangezicht zien van Mijn Vader, Die 
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in de hemelen is. Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig 

te maken wat verloren is. Wat denkt u: als iemand honderd 

schapen heeft, en een daarvan afgedwaald is, zal hij niet de negen-

ennegentig andere achterlaten en in de bergen het afgedwaalde gaan 

zoeken? En als het gebeurt dat hij het vindt, voorwaar, Ik zeg u dat hij 

zich daarover meer verblijdt dan over de negenennegentig die niet 

afgedwaald waren. Zo is het ook niet de wil van uw Vader, Die in 

de hemelen is, dat een van deze kleinen verloren gaat.” 

Johannes 10:1-21 => 

”Ik ben de Deur.” (10:7)                                                                                   

”Ik ben de goede Herder.” (10:11)                                                                          

”Wie door Mij naar binnen gaat, zal behouden worden.” (10:9) 

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie de schaapskooi niet door de 

deur binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en 

een rover. Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is herder van 

de schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen 

horen zijn stem, en hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en 

leidt ze naar buiten.” (10:1-3)                                                                                     

”Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik 

zeg u: Ik ben de Deur voor de schapen.” (10:7)                                                        

”Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij be-

houden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.” 

(10:9)                                                                                           

”Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven 

voor de schapen.” (10:11)                                                                                      

”Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mij-

nen gekend. Zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik 

geef Mijn leven voor de schapen.” (10:14)                                                                       

”Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik Mijn leven geef om het 

opnieuw te nemen. Niemand neemt het Mij af, maar Ik geef het 

uit Mijzelf; Ik heb macht het te geven, en heb macht het opnieuw te 

nemen. Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen.” (10:17-18)   

De Heere Jezus zegt: “Pas op voor de schriftgeleerden en de 

Farizeeën! Volg hun slechte voorbeeld niet na! 

Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars! 8x in Mattheüs 

hoofdstuk 23. 
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Mattheüs 23:1-35=> 

“De schriftgeleerden en de Farizeeën zijn gaan zitten op de stoel van 

Mozes; daarom, al wat zij u zeggen dat u in acht moet nemen, neem 

dat in acht en doe het; maar doe niet naar hun werken, want zij 

zeggen het, maar doen het zelf niet.” (23:1-3)                                               

”Maar u mag zich geen rabbi laten noemen, want Eén is uw 

Meester, namelijk Christus; en u bent allen broeders. En u mag 

niemand op de aarde uw vader noemen, want Eén is uw Vader, 

namelijk Hij Die in de hemelen is. En u mag niet meesters ge-

noemd worden, want Eén is uw meester, namelijk Christus.” 

(23:8-10)                                                                                            

”Maar wee u, …u sluit het Koninkrijk der hemelen voor de mensen;” 

(23:13)                                                                                                  

”Wee u, …huichelaars…voor de schijn bidt u lang;…(23:14)                      

”Wee u, …om één proseliet te maken…dubbel zo erg als u.” (23:15) 

”Wee u, …reinig eerst de binnenkant…zodat ook de buitenkant daar-

van rein wordt.” (23:25-26)                                                              

”Wee u,…die van buiten wel mooi lijken, maar van binnen zijn ze vol 

doodsbeenderen en allerlei onreinheid.” (23:27-28)                                   

”Wee u,..Als wij in de tijd van onze vaderen hadden geleefd, hadden 

wij niet met hen meegewerkt om het bloed van de profeten te vergie-

ten…hoe zou u aan de veroordeling tot de hel ontkomen? (23:29-33)                                                                                                                

23:34-36=>”Daarom zie, Ik zend profeten, wijzen en 

schriftgeleerden naar u toe, en sommigen van hen zult u doden 

en kruisigen, en sommigen van hen zult u geselen in uw 

synagogen, en u zult hen vervolgen van stad tot stad, opdat 

over u al het rechtvaardige bloed zal komen dat vergoten is op 

de aarde, vanaf het bloed van de rechtvaardige Abel tot het 

bloed van Zacharia, de zoon van Berechja, die u gedood hebt 

tussen de tempel en het altaar. Voorwaar, Ik zeg u: Al deze 

dingen zullen komen over dit geslacht.”(Lees het boek “Hande-

lingen.” Kijk o.a. naar de steniging van Stefanus – hfst.7) 

De Heere Jezus zegt, tegen de apostel Petrus o.a.:=> 

Johannes 21:15-19=>  

”Weid Mijn lammeren.” (21:15)                                                           

”Hoed Mijn schapen.” (21:16)                                                              

”Weid Mijn schapen.” (21:17)                                                                   

”Volg Mij!” (21:19) 
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“Toen zij dan de middagmaaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen 

Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u Mij meer lief dan dezen? 

Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. Hij zei tegen 

hem: Weid Mijn lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem, voor de 

tweede keer: Simon, zoon van Jona, hebt u Mij lief? Hij zei tegen 

Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem: Hoed 

Mijn schapen. Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon 

van Jona, houdt u van Mij? Petrus werd bedroefd, omdat Hij voor de 

derde keer tegen hem zei: Houdt u van Mij? En hij zei tegen Hem: 

Heere, U weet alle dingen, U weet dat ik van U houd. Jezus zei 

tegen hem: Weid Mijn schapen. Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u: Toen 

u jonger was, omgordde u uzelf en liep u waar u wilde; maar als u oud 

geworden bent, zult u uw handen uitstrekken, en een ander zal u om-

gorden en u brengen waar u niet heen wilt. En dit zei Hij om aan te 

duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat Hij dit 

gezegd had, zei Hij tegen hem: Volg Mij!” (21:15-19) 

De apostel Petrus zegt aan de lezers van zijn brieven o.a.: => 

1 Petrus 1:1-5:14; 2 Petrus 1:1-3:18=> 

Omgord: (1:1:13)                                                                                           

De lendenen van uw verstand.                                                                 

Wees nuchter.                                                                                   

Hoop volkomen op de genade.                                                             

Gebracht in de openbaring van Jezus Christus.                                                                                                

Word: (1:1:14)                                                                                                  

Niet gelijkvormig aan de begeerten van vroeger.                                 

Je bent niet meer onwetend.                                                              

Heilig in heel uw levenswandel.                                                               

Zoals Hij Die u geroepen heeft Zelf heilig is. (1:1:15-16)                        

Leg dan af alle: (1:2:1)                                                                                          

Slechtheid.                                                                                          

Bedrog.                                                                                               

Huichelarij.                                                                                        

Afgunst.                                                                                

Kwaadsprekerij.                                                                       

Verlang vurig naar: (1:2:2)                                                                                      

De zuivere melk van het Woord.                                                           

Groei.                                                                                                    

De goedertierenheid van de Heere.                                        

Onthoud u van: (1:2:11)                                                                                  



“De goede Herder.” – Ruud Verheijen – GVC.Maastricht, januari 2022 

 

7 

 

De vleselijke begeerten.                                                               

Doe de wil van God: (1:2:13-17)                                                                              

Door goed te doen onder de mensen.                                     

Vergeet niet om: (1:3:8-12)                                                                       

Eensgezindheid na te streven.                                                               

Medeleven te tonen.                                                                             

Elkaar lief te hebben.                                                                       

Barmhartig te zijn.                                                                         

Vriendelijk te zijn.                                                                                    

Je te weerhouden van het kwade.                                                            

Je lippen te bewaren van bedrog.                                                         

Vrede te zoeken en na te jagen.                                             

Laat u niet in verwarring brengen: (1:3:13-22)                                                    

Heilig God, de Heere, in uw hart.                                                           

Wees altijd bereid om verantwoording af te leggen.                                  

Heb een goed geweten.                                                                         

Maak je niet druk over hen die jouw levenswandel in Christus 

belasteren.                                                                                              

Word niet verontrust, wanneer je moet lijden – als God dat wil – 

omdat je goeddoet.                                                                                 

Volg Christus Zijn voorbeeld: (1:4:1-19)                                                                 

Hou op met zondigen.                                                                            

Leef naar de wil van God.                                                                       

Leef niet naar de wil van de heidenen.                                                      

Sluit je af voor: uitingen van losbandigheid, begeerten, dronken-

schap, zwelgpartijen, drinkgelagen, walgelijke afgoderij.              

Heb vurige liefde voor elkaar, want die zal menige zonde bedekken. 

Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren.                                                 

Dien elkaar, als goed beheerder van de veelsoortige genade van God, 

zoals van Hem ontvangen.                                                                   

Spreek de woorden die God zou spreken.                                          

Vertrouw jouw ziel toe aan de getrouwe Schepper. Doe het goede.                                                                                    

Ouderlingen: (1:5:1-4)                                                                          

Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op, niet 

gedwongen, maar vrijwillig, niet uit winstbejag, maar bereidwillig.                                                                                     

Broeders en zusters, jongeren en ouderen: (1:5:5-14)                                     

Wees elkaar onderdanig.                                                                  

Verneder u onder de krachtige hand van God.                                          

Werp al je zorgen op Hem.                                                                    

Wees nuchter.                                                                                     

Wees waakzaam.                                                                                    
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Bied weerstand aan de duivel.                                                                   

Sta vast in het geloof.                                                                           

Geef Hem de heerlijkheid.                                                                    

Groet elkaar met een kus van de liefde.                                                           

Wens elkaar, als broeders en zusters, de “vrede” toe, die in Christus 

Jezus is.  

2 Petr.3:8-18=>”Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat 

één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. 

De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traag-

heid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat eni-

gen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Maar de dag 

des Heeren zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen 

met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de 

aarde en de werken daarop zullen verbranden. Als deze dingen dus 

allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levens-

wandel en in godsvrucht; u, die de komst van de dag van God verwacht 

en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aange-

stoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. 

Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en 

een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, ter-

wijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos 

door Hem bevonden te worden in vrede en beschouw het geduld van 

onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar 

de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, zoals ook in alle 

brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn 

sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en 

onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de 

andere Schriften. U dan, geliefden, omdat u dit van te voren weet, 

wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen 

wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid. Maar groei in de 

genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. 

Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. 

Amen.”  

Konklusie => 

De menselijke herders hebben er vaak een puinhoop van gemaakt!  

God, de Vader heeft Zijn plan zichtbaar gemaakt!                                      

Jezus Christus is de Herder, Die Gods plan tot in de puntjes heeft 

uitgevoerd, zoals God dat voor de grondlegging der wereld heeft 

bedacht! (Efe.1:3-14)                                                                             
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“Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken wat 

verloren is.” (Matth.18:11)                                                                         

”Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de 

Mijnen gekend,” (Joh.10:14)                                                                        

”De God nu van de vrede, Die de grote Herder van de schapen, 

onze Heere Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op 

grond van het bloed van het eeuwige verbond, moge u toerusten tot 

elk goed werk om Zijn wil te doen, en in u werken wat in Zijn ogen 

welbehaaglijk is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle 

eeuwigheid. Amen.” (Hebr.13:20-21)                                                                     

”Ik ben een licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij 

gelooft, niet in de duisternis blijft.” (Joh.12:46)                                                                       

”Want de woorden die U Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, 

en zij hebben ze aangenomen, en zij hebben daadwerkelijk erkend dat 

Ik van U uitgegaan ben, en hebben geloofd dat U Mij gezonden 

hebt. (Joh.17:8)                                                                                          

”Wie Mij verwerpt en Mijn woorden niet aanneemt, heeft iets 

wat hem veroordeelt, namelijk het woord dat Ik gesproken heb; dat zal 

hem veroordelen op de laatste dag. Want Ik heb niet uit Mijzelf gespro-

ken, maar de Vader, Die Mij gezonden heeft, Hijzelf heeft Mij een ge-

bod gegeven wat Ik zeggen en wat Ik spreken moet. En Ik weet dat 

Zijn gebod eeuwig leven is. Wat Ik dan spreek, spreek Ik zoals 

de Vader Mij gezegd heeft.” (Joh.12:48-50)                                                                                   

”Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het 

Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” (Joh.14:6)               

”Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt 

u geloofd; zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch 

zullen geloven.” (Joh.20:29)                                                                 

”Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeer u, 

want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.” (Matth.4:17) 

 

De boodschap van de Heere HEERE, was, is en blijft dezelfde! 

Laten wij deze boodschap vasthouden, belijden en uitleven! 

Bekeer u!!! 

Jezus redt!!! 

 


