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“ ik l tb k i ”“niks sal my ontbreek nie”



Psalm 23:1-4Psalm 23:1 4
Die HERE is my herder; niks sal my 
ontbreek nie Hy laat my neerlê inontbreek nie.  Hy laat my neerlê in 
groen weivelde; na waters waar rus 
is lei Hy my heen Hy verkwik myis, lei Hy my heen.  Hy verkwik my 
siel;  Hy lei my in die spore van 
geregtigheid om sy Naam ontwil Algeregtigheid, om sy Naam ontwil. Al 
gaan ek ook in 'n dal van dood-
skaduwee ek sal geen onheil vreesskaduwee, ek sal geen onheil vrees 
nie;  want U is met my: u stok en u 
staf dié vertroos my

di H i h d

staf dié vertroos my. 

die Here is my herder



Psalm 23:1-3
Die HERE is my herder; Hy [lei my y y y

na] groen weivelde; na waters 
waar rus is, lei Hy my heen. Hy lei, y y y
my in die spore van geregtigheid.

H l iHy lei



Johannes 10:3,27
Vir [die herder] maak dieVir [die herder] maak die 
deurwagter oop, en die skape 
luister na sy stem; en hy roep sy eieluister na sy stem; en hy roep sy eie 
skape by hulle naam en lei hulle uit. 
My skape luister na my stem en EkMy skape luister na my stem, en Ek 
ken hulle, en hulle volg My. 

H l iHy lei



Johannes 10:4-5
En wanneer hy sy eie skape y y

uitgebring het, loop hy voor hulle 
uit; en die skape volg hom, omdat ; p g ,
hulle sy stem ken. Hulle sal 'n 
vreemde nooit volg nie, maar vanvreemde nooit volg nie, maar van 
hom wegvlug, omdat hulle die 
stem van die vreemdes nie kenstem van die vreemdes nie ken 
nie. 

H l iHy lei



Ek vertrou meer in God se vermoë 
t l i i i ëom my te lei, as in my eie vermoë 
om Hom te volg.

O f- Herman Ohlaf

H l iHy lei



Psalm 23:1-3
Die HERE is my herder; niks sal my 

ontbreek nie. Hy laat my neerlêontbreek nie.  Hy laat my neerlê 
in groen weivelde; na waters
waar rus is lei Hy my heenwaar rus is, lei Hy my heen.

H iHy voorsien



Mattheus 6:31-33
Daarom moet julle jul nie kwel en j j

sê: Wat sal ons eet, of wat sal 
ons drink, of wat sal ons aantrek ,
nie? ... Want julle hemelse Vader 
weet dat julle al hierdie dingeweet dat julle al hierdie dinge 
nodig het.

H iHy voorsien



Psalm 23:4
Al gaan ek ook in 'n dal van dood-

skaduwee, ek sal geen onheil , g
vrees nie;  want U is met my: u 
stok en u staf dié vertroos mystok en u staf dié vertroos my. 

H b kHy beskerm



Johannes 17:12
Toe Ek saam met hulle in die wêreld 

was, het Ek hulle in u Naam ,
bewaar. Oor die wat U My gegee 
het het Ek gewaak; en nie eenhet, het Ek gewaak; en nie een 
van hulle het verlore gegaan nie, 
behalwe die seun van diebehalwe die seun van die 
verderf…

H b kHy beskerm



Johannes 10:7,9
Ek is die deur van die skape… Ek is 

die deur; as iemand deur My ; y
ingaan, sal hy gered word, en hy 
sal ingaan en uitgaan en weidingsal ingaan en uitgaan en weiding 
vind.

H b kHy beskerm



Amos 3:12
So sê die HERE: Soos 'n herder 'n 

paar pote of 'n oorlappie red uit die p p pp
bek van 'n leeu, net so sal gered 
word die kinders van Israelword die kinders van Israel…

H bHy bevry



Johannes 10:15b
Ek lê my lewe af vir die skape.

H bHy bevry



Psalm 18:18-20
Hulle het my oorval op die dag van 

my nood; maar die HERE was my y ; y
steun. En Hy het my uitgelei in die 
ruimte; Hy het my gered omdatruimte; Hy het my gered, omdat 
Hy behae in my gehad het.

H bHy bevry



Psalm 23:2
Die HERE is my herder; Hy verkwik

my siel.my siel.

HHy genees



1.Lei · Leads

2.Versorg · Cares

a Voorsien · Providesa.Voorsien · Provides

b.Beskerm · Protects

c.Bevry · Delivers

d.Genees · Heals

di H i h ddie Here is my herder



My verantwoordelikhede

• Hou my oë op Jesus; 

• Vertrou Hom;• Vertrou Hom;

• Luister na Sy stem en volg Hom; y g ;

• Bly in die kudde; 

• Roep wanneer ek in gevaar is.

di H i h ddie Here is my herder


