
Fonteinkerk, 25 december 2018 
Lezingen: Jesaja 9:1-6 en Lucas 20:1-20 
 
Het zijn verwarrende tijden, dus ik heb vanochtend héél lang staan nadenken over wat ik zou 
aantrekken. Een keurig pak, een witte stropdas, - dáárover was ik het snel met mezelf eens.  
 
Maar wat moest ik nou beginnen met mijn gele hesje: aantrekken of niet? Want kijk: ik zit al 
wekenlang naar de televisie te kijken, naar dat gedoe in Frankrijk, en ik weet nog steeds niet 
of ik die “gele hesjes” nou sympathiek moet vinden of niet. Ik snap wel dat ze die Macron een 
elitair mannetje vinden, maar ja, dat elitaire mannetje is wel via een democratische procedure 
tot president verkozen. En ik begrijp ook wel dat het niet leuk is om, terwijl je al grote moeite 
hebt om rond te komen, geconfronteerd te worden met een forse milieuheffing op de benzine, 
maar moet je daarvoor het halve land blokkeren en hele winkelstraten in brand zetten? Maar, 
zeggen de commentatoren dan, je moet de relschoppers niet verwarren met de gele hesjes; dat 
zijn heel verschillende partijen. Prima, maar dan weet ik nóg niet wat de gele hesjes precies 
willen. Ik had gehoopt dat de Nederlandse gele hesjes mij wat duidelijkheid konden geven, 
maar dat leverde ook niks op. Ik zag eens drie Nederlanders: de ene wilde alle grenzen dicht, 
de tweede wilde uit de Europese Unie, en de derde wilde de gulden terug. Tja, zelf wil ik heel 
graag Godfried Bomans terug, en ik wil ook Michiel de Ruyter en Piet Hein wel terug, maar 
moet ik daarvoor de straat op? Eén commentator zei, en dat raakte me toch wel: “De gele 
hesjes zijn de mensen die geen stem meer hebben in deze samenleving. Ze kunnen niet meer 
meekomen in een samenleving die globaliseert en verindividualiseert, en er is niemand die het 
voor hen opneemt. Ze zitten aan de onderkant van de samenleving en dreigen over de rand te 
vallen.” Toen moest ik opeens denken aan een aflevering, twee jaar geleden, van de serie “De 
Verenigde Staten van Eva”. In die serie (6 delen) trekt Eva Jinek door de VS, haar geboorte-
land, en spreekt daar met de mensen. In de eerste aflevering staat zij met een fabrieksarbeider 
bij het hek van een staalfabriek. Die fabriek is al jaren gesloten, en die man is al jaren werk-
loos. Dan vraagt ze: “Maar waarom hebt u nou op die Trump gestemd?” En dan zegt die man, 
terwijl hij kijkt naar de gesloten fabriek en terwijl de tranen over zijn wangen lopen: “Trump 
neemt het voor mij op; hij begrijpt mij…” Ik vond die man aan de ene kant vreselijk dom, 
want er is geen schijn van kans dat Trump werkelijk geïnteresseerd is in het lot van een werk-
loze fabrieksarbeider. Maar ik had ook met hem te doen! Hij was alles kwijt: zijn werk, zijn 
status als man die zijn gezin kan onderhouden, zijn waardigheid als mens die een bijdrage 
levert aan de economie van zijn land. Bovendien was zijn gezellige, welvarende stad in een 
verloederd spookhuis veranderd. Er was niemand die het voor hem opnam, die stem gaf aan 
zijn verdriet, frustratie en wanhoop. En ik dacht: dit is een “gilet jaune avant la lettre”, een 
geel hesje vóórdat aan de andere kant van de oceaan de gele hesjes de straat opgingen. Voor 
zo’n man voel ik toch sympathie. Iedereen roept dat de economie groeit en dat alles nu beter 
wordt, en hij merkt daar niets van. Politieke partijen hebben hun programma’s, maar hij voelt 
zich door niemand vertegenwoordigd. Grote bedrijven en industrieën gaan belastingvrij door 
het leven, maar hij mag betalen voor elke heffing die de regering bedenkt. Een “geel hesje” in 
Frankrijk zei in de krant: “Sinds ik een geel hesje draag, heb ik het idee dat er naar me wordt 
geluisterd…” Mensen willen gezien en gehoord worden! 
 
In de tijd van Jezus waren herders de mensen aan de onderkant van de samenleving. Men 
beschouwde herders als ongelikte beren: onopgevoed en onaangepast. Ze waren nodig voor 
het harde en gevaarlijke herderswerk, maar je moest je toch als fatsoenlijke ouders niet 
vóórstellen dat je dochter met een herder thuiskwam… Ze waren arm en bezaten niets; ze 
hielden de wacht over schapen van de rijken. Herders werden niet opgeroepen bij een volks-
telling; zo’n telling was bedoeld voor belastingheffing, en bij herders viel in financieel 



opzicht niets te halen. Maria en Jozef werden wel opgeroepen; dat wijst erop dat zij ergens 
een stukje land in bezit hadden. Maria en Jozef waren dus niet zo straatarm als de herders. 
Herders golden als onbetrouwbaar; volgens de Joodse wet was een getuigenis wáár als het 
door twee of drie getuigen werd ondersteund, maar deze bepaling was niet geldig als één van 
de getuigen een herder was… Herders stonden dus op de laagste trede van de samenleving. 
En uitgerekend deze “outcasts” krijgen als eersten het goede nieuws uit de hemel te horen, en 
komen als eersten bij Jezus op kraamvisite! Het verschijnen van de herders wijst dus op Gods 
voorkeur (een voorkeur die als een rode draad door heel de Bijbel loopt) voor de arme en 
onaanraakbare mensen, de mensen zonder status en zonder stem. 
 
De boodschap van Kerstmis zegt dat God niet als toeschouwer op een veilige afstand bleef! 
Hij keek naar onze wereld, en wat Hij zag raakte Hem diep. Zo diep, dat Hij in beweging 
kwam en zelf geschiedenis wilde gaan maken, een ándere geschiedenis op gang wilde gaan 
brengen. Hij komt in ons midden, in een mensenkind, om vanuit dat ene mensje een tegen-
geschiedenis te beginnen, kwetsbaar, warm en liefdevol. God licht op, God gebéúrt, als een 
God van vrede op aarde en van gloria in de  hemel, overal waar Jezus verschijnt. Deze zoon 
van Maria was een leven lang met mensen begaan. Bij Hem voelden mensen zich gezien en  
gehoord, ademden mensen weer op. Ogen die geen perspectief meer zagen keken op van 
nieuwe mogelijkheden. Er kwam weer kracht in voeten die werkelijk niet meer vooruit 
konden. En Hij onderging uiteindelijk het lot van degenen voor wie geen plaats in onze 
geschiedenis is, omdat Hij plaats wilde maken voor wie geen plaats heeft! 
 
Daarom ging Jezus om met mensen die door anderen met de nek werden aangekeken: hoeren 
en tollenaars, mensen uit andere volken, en… herders! Dat begint dus al in zijn geboorte-
verhaal: herders horen als eersten het nieuws van de engel, en mogen als eersten het kind 
aanschouwen. Misschien is wat we lezen in de verzen 18 en 19 nog wel het meest ontroerend: 
“Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria 
bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken.” Voor het eerst in de 
geschiedenis worden de woorden van herders serieus genomen: er wordt naar de herders 
geluisterd, Maria blijft (misschien wel haar leven lang) over deze woorden nadenken! En als 
ze naar je luisteren, - dan besta je, dan heb je recht van spreken! 
 
Het zal wel geen toeval zijn dat de herders in het donker zitten, midden in de nacht. Jesaja 
voorspelde het al: in het donker komt Gods licht naar ons toe. Het goede nieuws bereikt ons 
als een lichtstraal van de hoop. Daarbij heeft God een merkwaardige voorkeur voor arme, 
over het hoofd geziene mensen; Hij zet hen op de eerste rang, zij mogen het goede nieuws als 
eersten horen. Maar er moet nog een andere reden zijn waarom herders de eerste getuigen van 
het nieuwe begin mochten worden. Herders zijn trouwe en zorgzame mensen: elke nacht 
moeten zij waken over hun kudde, elke dag zorgen zij voor voedsel voor de schapen, en ze 
moeten de kudde bij elkaar houden, opletten dat de een de ander niet teveel vertrapt. Daarmee 
weerspiegelen zij iets van de trouw en de zorgzaamheid van God. Mozes, die de grote verant-
woordelijkheid moest dragen voor het wegvoeren van zijn volk uit de slavernij, was een 
herder. David, die een goede koning moest worden, was een herder.  Toevallig hielden de 
herders in het verhaal van Lucas bij Bethlehem de wacht, op hetzelfde terrein waar ooit de 
grote koning David herder was geweest. In al hun eenvoud laten ook deze herders zien hoe 
God is, en waar het in het leven op aankomt: zorgzaamheid, liefde en trouw. Als die 
eigenschappen het voor het zeggen krijgen, wordt de wereld een paradijs. 
 
Elke sabbatavond verdween de rabbijn. Zijn gemeente werd steeds nieuwsgieriger naar het 
waarom. Had de rabbi geheime ontmoetingen met de Almachtige? Ze stuurden een van hun 



leden achter hem aan. Deze spion zag het volgende: de rabbi trok boerenkleren aan en ging 
een verlamde, niet-Joodse vrouw in haar huisje helpen. Hij maakte het huis schoon en zorgde 
voor het eten. Toen de spion weer in de gemeente kwam, vroegen ze hem: “En, wat heb je 
gezien? Steeg de rabbi ten hemel?” “Nee, hoger,” zei de man, “hij steeg nog veel hoger!”  
Daarop komt het dus aan: handen en voeten geven aan zorgzaamheid, warmte, liefde, barm-
hartigheid. Opkomen voor hen die in deze wereld geen stem hebben. Elke dag weer een kans. 


