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gelezen: Psalm 23

1Een psalm van David.
De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.

2Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,
3Hij geeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.

4Al gaat mijn weg
door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,

want U bent bij mij,
uw stok en uw staf,
zij geven mij moed.

5U nodigt mij aan tafel
voor het oog van de vijand,
u zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.

6Geluk en genade volgen mij 
alle dagen van mijn leven,
ik keer terug in het huis van de HEER
tot in lengte van dagen.

titel: Want U bent bij mij

overdenking 

Gemeente van onze Goede Herder Jezus Christus,
lieve mensen van God

Het was in 1983, toen mijn oudste zus verhuisd was naar een nieuwe flat en mijn 
ouders met vrienden van hen op bezoek gingen. Aan het einde van de avondmaaltijd
reikte mijn zus haar bijbel aan mijn moeder aan met de
vraag of zij wilde voorlezen. Mijn moeder las altijd voor uit de
bijbel, driemaal daags, de hele Schrift en zo heb ik wel eens
uitgerekend dat ik wel 8 à 9 keer de hele Bijbel heb horen
voorlezen. Op hun trouwdag en later op de sterfdag van m'n
vader altijd Romeinen 8: 31-39 over liefde van God in
Christus waar niets of niemand ons ooit van scheiden kan.
En op verjaardagen kozen we vaak Psalm 23. En die Psalm
ging mijn moeder voorlezen aan de tafel van mijn zus. Maar
er haperde iets bij het voorlezen... De Bijbel was de toen nog



nieuwe Groot Nieuws-bijbel, een vertaling in omgangstaal, met niet al te grote letters.
Dat het voorlezen niet zo vloeiend ging bracht twee dingen aan het licht. Ten eerste 
dat het misschien tijd werd voor een leesbril, die er ook meteen kwam, en mijn 
moeder heeft daarna nog 25 jaar uit de bijbel voorgelezen, met die prachtige, heldere
voorleesstem van haar. Maar wat het ook aan het licht bracht, en wat voor mij later 
van grote betekenis werd in de tijd dat ik mijn doctoraalscriptie schreef over Psalm 
23: zij kende deze Psalm uit het hoofd. 

En daarin is zij beslist niet de enige. Van alle 150 Psalmen is Psalm 23 wel de meest 
bekende en misschien ook wel meest geliefde. In mijn onderzoek stelde ik mij de 
vraag waarom dat is en waarom mensen deze tekst uit het hoofd kennen. Dat bleek 
al heel erg lang het geval te zijn. Al in de eerste eeuwen van het Christendom 
leerden mensen deze tekst uit het hoofd. Toen er nog geen kinderdoop was, werden 
volwassenen die bij de Kerk van Christus wilden gaan horen, opgeleid in de 
Veertigdagentijd voor Pasen en daarbij moesten zij een aantal uit het hoofd leren: 
Geloof, Gebod, Gebed, dus: de Apostolische Geloofsbelijdenis, De Tien Geboden, 
het Gebed des Heren oftewel: het Onze Vader èn Psalm 23. De gedachte was dat je 
dan de kern van het Christelijk geloof kende en stel dat je een keer geïsoleerd zou 
raken, los van medemensen, los van geschreven teksten, dat je dan altijd deze 
woorden en waarden meedroeg in je hart. Je kende ze uit het hoofd, of zoals 
Engelstaligen het nog veel mooier zeggen: by heart, uit het hart. 

Maar waarom dan uitgerekend Psalm
23? Het had er ten eerste mee te 
maken dat deze Psalm ook gezongen
werd als de pasgedoopten uit de 
doopkapel de kerk binnenliepen, op 
weg naar het Altaar, de 
Avondmaalstafel, want zij mochten 
dan voor het eerst deelnemen aan de 
Tafel van de Heer. Gij richt voor mij 
een dis aan... Zo werd Psalm 23 een 
Avondmaalspsalm en dat zou door de
eeuwen heen zo blijven. 

De eerste Nederlandse Protestanten die in vluchtelingengemeenten in Londen of in 
Emden verbleven zongen Psalm 23 bij het Avondmaal. En berijmingen en 
bewerkingen pasten zich daarop aan. Wij zongen aan het begin van deze dienst de 
berijming van Martinus Nijhof, die het heeft over het Nachtmaal der genade: het 
Avondmaal en Jan Jacob Lodewijk ten Cate die het beroemde 'De Heer is mijn 
Herder/ 'k heb al wat mij lust' schreef, heeft het over 'Hij wil mij versterken met brood 
en met wijn'. Een verwijzing naar het Avondmaal, terwijl de oorspronkelijke tekst het 
wel over een overvloeiende beker heeft, maar niet over brood. Psalm 23 als 
Avondmaalpsalm dus. 

Maar de tekst is ook zo geliefd geworden door de aansprekende beelden, die gaan 
over het meest basale dat een mens nodig heeft: voeding, veiligheid en 
bescherming, verzorging, een dak boven het hoofd. En dat met heel aansprekende 
en ook eenvoudige beelden, als loop je door een landschap aan de hand van een 



herder die voorop gaat, of zo nu en dan naast je gaat. De tekst is van een herder, die
weet waarover hij het heeft. David, een herdersjongen, die later Koning werd, omdat 
hij als herder zijn leiderschapskwaliteiten heeft laten zien. Hij was in staat om zijn 
kudde langs de grazige weiden te voeren (grazen van voedsel), of langs vredig water
(waar je drinken kon zo van de bron), en hij wist de veilige paden, en leidde je ook 
door donkere dalen waar veel gevaar was. Iemand die het voor je opneemt als je 
gevaar loopt en je daarin bescherming kan geven, die kan ook koning zijn van een 
volk. Die doet dat niet voor eigen gewin of status, maar met een dienstbaar hart aan 
wie hij te leiden heeft. 

Ook de beelden van de tafel, waaraan je
genodigd wordt en het gezalfd worden met
olie, zijn aansprekende en mooie beelden.
Niet alleen het broodnodige voedsel, maar
het genodigd worden, het welkom zijn, het er
bij mogen horen. En dat voor het oog van de
vijand: hier ben je veilig, hier mag je op
adem komen, hier wordt je niet opgejaagd.
En ben je gewond geraakt, letterlijk of
figuurlijk: dan wordt je hoofd gezalfd met olie.
Daarin zit zeker ook iets van een medische
verzorging, maar het heeft ook de kant van
wijding. Zoals herdersjongen David met olie gezalfd werd tot koning, zo worden wij 
gezalfd met olie om de koningskinderen van God te mogen zijn. Verzorging en 
wijding.

En zo: voedsel, veiligheid, bescherming en verzorging geven ons nieuwe krachten, 
ook als we in gevaar zijn geweest en ook als we door een dal van diepe duisternis 
getrokken zijn. En dat alles met het oog op de terugkeer in het huis van de Heer tot 
in lengte van dagen. Bij dit huis dacht de dichter heel duidelijk aan de tempel van de 
Heer. 

Als Jezus te spreken komt over zijn goede
Herderschap dan spreekt hij ook over de deur van
de schaapskooi. Maar het woord dat voor
schaapskooi gebruikt wordt, Aulè, verzamelplaats,
denk maar aan Aula, dat kan ook duiden op het
tempelplein. Dan kom je dus heel dicht bij de
tempel, het huis van de Heer, waar je in terug mag
keren. In alle veiligheid, met een gevoel van opperst
geluk, een grote genade. 

Later is dit beeld van het huis van de Heer tot in lengte van dagen ook betrokken op 
de eeuwigheid, de hemel, het leven na het aardse leven. En mede daardoor is Psalm
23 ook een lied dat veel gezongen wordt bij uitvaarten, vaak voorkomt boven 
rouwadvertenties of op grafstenen. Een kostbare psalm die in het dal van duisternis, 
van diepe duisternis, een doodsravijn vertaalt iemand, toch iets van een troost en 
een kracht kan zijn. Stok en staf die vertroosten, die leiden en geleiden, die je door 



de diepten heen helpen. Daar waar je zelf niets meer ziet, geen hand voor ogen, juist
daar is de goede Herder naast je, jou nabij.

En het is precies daar waar het gaat over dat donkere dal, dat dal van diepe 
duisternis dat we aankomen bij de kernbelijdenis van de dichter: ik vrees geen 
gevaar, want U bent bij mij. Ik heb de Psalm bewust zo afgedrukt in de liturgie. De 
diepste kern is: want U bent bij mij, want Gij zijt bij mij, want Gij bij mij... In het diepst 
van het dal, in het diepst van de kern is er deze meest kernachtige belijdenis, de 
kortste en krachtigste die ik ken in het hart van de Psalm, in het precieze midden. Zo 
is de tekst dus kunstig opgebouwd. 

In regel 1 zien we de Godsnaam HEER, die onvertaalbaar heilige Godsnaam, 
waarmee de Eeuwige zich ooit heeft laten kennen aan Mozes. Deze zelfde 
Godsnaam zien we in de laatste regel. En zo wordt als het ware de tekst omsloten 
door God, als houdt Hij zijn handen om de tekst heen. Zijn aanwezigheid als herder 
wordt uitgewerkt. In het eerste deel heeft de dichter het óver de herder, maar dan, en
dat maakt het zo ontroerend vind ik, als hij bij de kern gekomen is: Want U bent bij 
mij... Dan wordt de Goede Herder rechtstreeks aangesproken en dat blijft zo in de 
rest van de Psalm. Geeft het eerste deel een beeld van hoe een herder is, in het 
tweede deel wordt dat uitgewerkt met een belijdenis aan God. Het eerste deel zou 
over een gewone aardse herder kunnen gaan, over David zelf... maar hij heeft door 
dat ook híj geleid moet worden en dat zíjn leiding bij God vandaan komt. Hier zien we
dus ook een stuk bescheidenheid... niet de leider, de herder, de koning die wel even 
wil laten zien wat hij allemaal kan en hoe goed hij wel niet is, maar de leider, de 
herder, de koning die zijn eigen kwetsbaarheid, zijn eigen angst, zijn eigen 
levensweg in handen ziet van de Eeuwige, die er dus te allen tijde is. Hij komt aan 
het begin, Hij komt aan het einde, Hij is er in de kern, in de diepste diepte.

Het is dus al met al niet zo vreemd dat mijn moeder Psalm 23 uit het hoofd kende. 
Zij, die leefde met de Psalmen en met de troost dat niets ons ooit kan scheiden van 
de liefde van God in Christus, zij is een van de zeer velen die door de woorden van 
Psalm 23 steun, kracht, moed, troost, vertrouwen vond. Dat heeft de schrijver vast 
niet kunnen vermoeden, toen hij op heel eenvoudige, maar toch zo diepzinnige wijze 
zijn geloof in zijn grote Herder verwoordde en bezong. Maar deze tekst, deze Psalm, 
die de eeuwen doorgereisd is, zal ons en vele velen met en na ons mogen blijven 
vergezellen tot in lengte van dagen. 

Amen


