
Preek op Kerstmorgen 25 december 2021 

1 Samuël 16 

Lucas 2 

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 

 

Wij lazen vanmorgen over de verkiezing van koning David,  

en natuurlijk hoorden we vertellen over de geboorte van koning Jezus, 

de Zoon van David. 

Ze hebben nogal wat van elkaar weg. 

Zeker wat de start van hun koningschap betreft. 

Laten we eens nader kijken. 

We maken een reis in de tijd, en gaan naar het Bethlehem van zo’n 3000 jaar 

geleden, duizend jaar vóór de geboorte van Christus. 

Ook toen was het er al, als een oud stadje. 

We kennen het, uit de verhalen van Ruth en Boaz. 

Die vrouw, van wie je het totaal niet verwacht had: een asielzoekster uit het 

vijandige Moab, zij trouwde met de machtige Boaz. 

En zij werd de voormoeder van David. 

Maar ja, van David had je het ook niet verwacht, dat hij de grote man zou zijn. 

We hoorden het verhaal vertellen. 

Hij had zeven broers, en van hen had je het wél verwacht.  

Stoere mannen, stuk voor stuk. 

Maar telkens zei de Here God: deze is het niet. 

Toen waren ze alle zeven geweest. 

En vroeg Samuël: is er misschien nóg een? 

Ja, dat bleek het geval. 

Maar ach, die telde toch niet mee.  

Veel te jong en onbelangrijk. 

Hij deed niet eens mee aan het offerfeest. 

Hij was buiten, bij de schapen. 

Joodse rabbijnen hebben daar iets heel moois in gezien. 

Ze zeggen: David was bereid om, terwijl er binnen feest gevierd werd, 

en er een verkiezing tot koning aan de gang was, 

om het werk op te knappen. 

Hij paste op de schapen, zodat de anderen de ruimte hadden om hun feest te 

houden. 

Een opofferingsgezinde houding. 

Een herder, die trouw zijn werk doet. 

In de kou, buiten, in het donker terwijl binnen het feest in volle gang is, 

warmte, licht, feestvreugde. 

Maar juist hij is het. Hij wordt door God uitgekozen! 

Deze man die bereid was het minste werk te doen, 

zichzelf weg te cijferen. Gewoon, trouw op je post. 



U voelt het al wel, 

dit komt heel dicht bij het kerstverhaal, 

dat zich op precies dezelfde plek afspeelt: ook in en rond Betlehem. 

Lucas vertelt: 

Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, 

ze hielden de wacht bij hun kudde. (Lucas 2:8) 

De herdertjes lagen bij nachte, zij lagen bij nacht’ in het veld, 

zij hielden getrouwe de wachte, en hadden hun schaapjes geteld. 

Ja, zo mooi bezingt het bekende Kerstlied het. 

En zo was het: ook zij trouw op hun post, in het donker, buiten, 

terwijl heel Betlehem lekker binnen zat. 

Veilig en geborgen. 

Maar zij waren buiten, deden wat gedaan moest worden. 

Herders. 

Hoe vaak in de Bijbel zijn het niet herders die door God zo hoog gewaardeerd 

worden. 

Mensen die leven vanuit de zorg voor hun dieren. 

Maar ook overdrachtelijk gesproken: die leven vanuit de zorg voor hun naasten, of 

voor Gods volk, de gemeente. 

 

Abel was schaapherder – hij werd door God verkoren. 

Mozes evenzo. 

David. 

De herders van het kerstverhaal. 

Zij worden door de Here God in dienst genomen. 

Hén kan Hij gebruiken. 

Zij hebben het hart op de goede plek zitten. 

David, de man naar Gods hart. 

De herders – voor hen ging de hemel open! 

 

Opeens stond er een engel van de Heer bij hen, vertelt Lucas, 

en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer. 

Voor hen is het goede nieuws, dat er een redder is geboren. 

 

In de stad van David – zegt de engel er veelbetekenend bij. 

Zouden de herders toen aan het oude verhaal van de verkiezing van David gedacht 

hebben? 

Dat er ook toen een herder was, buiten op het veld, die naar binnen geroepen werd? 

 

Hoe dan ook, zij worden naar hun Redder geroepen. 

De zoon van David. 

Ja, en voor Hem, de Goede Herder geldt het helemaal, wat voor David ook gold. 

Voor Hem was geen plaats binnen. 

 

 



 

Er was geen plaats in de herberg – vertelt Lucas. 

En daarom was Jezus geboren in de stal – het beestenverblijf. 

In de voerbak nota bene, de kribbe. 

Ook Hij stond buiten. 

Voor Hem was geen plaats. 

 

Waar kennen we dat ook alweer van? 

Berichten over vluchtelingen, om maar iets te noemen. 

Burgerlijke gemeentes die plek moeten zoeken voor asielzoekers, 

omdat er anders geen plaats voor hen is. 

 

Of op andere manieren: mensen, voor wie geen plaats is, om erbij te horen, 

dat kan ook gewoon binnen onze menselijke gemeenschappen. 

Mensen die buiten blijven staan, terwijl de rest van de groep het goed met elkaar 

heeft. 

Of mensen die om andere redenen buitengesloten worden. 

 

Maar om hén gaat het, vertelt Lucas! 

Dat gebeurde al eerder in het evangelie, waar de toon werd gezet, 

bijvoorbeeld in de lofzang van Maria: 

 

Heersers stoot Hij van hun troon 

en wie gering is geeft Hij aanzien. 

Wie honger heeft overlaadt Hij met gaven 

maar rijken stuurt Hij weg met lege handen. (Lc.1:52,53) 

Juist voor hén kiest God, 

kiest Jezus, in zijn geboorte. 

Geboren als de minste der mensen, 

als één van hen. 

 

En wie worden er uitverkoren om Hem als eerste te aanbidden? 

Herders. 

 

Zijn trouw, zijn herderlijke trouw, is er vooral voor wie verloren is of verloren leeft in 

deze wereld. Of voor wie zich om hen bekommert. 

Buitenstaanders. 

Heel het verdere Lucas-evangelie is er vol van: 

niet de rijke man, maar de arme Lazarus. 

niet de elitaire geestelijkeheid, maar hoeren en tollenaars. 

 

Want ja, ook zondaren, mensen die zich voor God en mensen onmogelijk hebben 

gemaakt, 

die ook buiten de gemeenschap zijn komen te staan, 

of zich niet goed genoeg meer voelen voor de geloofsgemeenschap, of voor God: 

juist voor hén is Jezus gekomen. 

 



Om als de Goede Herder, trouw te zijn en te blijven ook aan zulke verloren schapen. 

Om zijn leven voor hen te geven. 

De stal, de kribbe, ze zetten deze toon. 

 

Voor jullie is een Redder geboren, zegt de engel. 

 

Vertrouw daar maar op. 

Dit is teken: je zult een Kind vinden, in doeken gewonden, 

en liggend in een kribbe. 

Dat is ook de boodschap aan u, jou en mij: 

Dat er ook voor ons een Redder is geboren. 

Die ons, als wij onszelf buiten voelen staan, door het verkeerde dat wij dachten, 

spraken, deden, toch weer naar binnen brengt, in de kring van Gods heil. 

En Die ons ook oproept om, als wij anderen buiten, in de kou zien staan, ook zelf 

als goede herders ons over hen ontfermen. 

 

Want Betlehem is tegenwoordig overal. 

Mensen die buiten staan: je hoeft er niet ver voor te reizen. 

We hebben een kostbare taak en opdracht om het ook voor hen Kerstfeest te 

maken. 

 

‘’Roep hem binnen’’, zei Samuel over David: ‘’want hij is het!’’ 

Ga naar de stal, zei de engel, want dat kind in de voerbak is het! 

Ga naar de minsten onder de mensen, zei Jezus, want bij hen vind je…Mij! 

En ook als je jezelf wel eens als een van de minsten der mensen voelt: 

weet en geloof: ook u, ook jou heb Ik gevonden, en binnengebracht, in het huis van 

de hemelse Vader!  

 

De Zoon van David: ook Hij was opofferingsgezind. 

Hij, de Goede Herder, gaf zijn leven. 

Om ons – en ook de ánder - binnen te brengen. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


