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titel: Een verrassing. 
Het zal je maar gebeuren. Staat er een engel bij je, bij jou als herder. Bij jou als 
herder zo rond het begin van onze jaartelling, bij jou als herder in een land dat bezet 
is door Romeinen, bij jou als herder in de nacht. En hoe het precies is gegaan, dat 
weten we niet. Hoe de engel er uit zag, of het een man of een vrouw was of met 10 
vleugels zoals zo vaak in de kunst is afgebeeld, we weten het niet. We horen alleen 
de woorden die de engel spreekt: Wees niet bang, ik kom jullie goed nieuws 
brengen. 
We weten ook niet hoeveel herders er bij elkaar waren. Ja, herders op het veld in de 
nacht, die de wacht houden over hun kudde. Bij elkaar dus, maar of het een groep 15 
was of dat ze elkaar hebben opgezocht om elkaar te kunnen verdedigen tegen 
vijanden of wilde dieren, de evangelist Lucas vertelt daar niets over. Wel is bekend 
dat herders, laat ik zeggen, niet zo populair waren. Herders komen in de bijbel voor 
als de goede herder, er is ook de lijn dat ze niet betrouwbaar zouden zijn. Herders 
werden niet geloofd, niet altijd tenminste, en misschien vertrouwden ze elkaar ook 20 
niet. Je kunt ook bij elkaar zitten, bij elkaar de wacht houden, zonder dat je elkaar 
vertrouwt, omdat je elkaar wel nodig hebt. En dan maar ontdekken wie de mol is. 
En zo zijn ze bij elkaar, die herders, bij hun kudde. In een land dat bezet is, een land 
dat dus niet vrij is. In een tijd waarin er grote verwachtingen waren. Groepen in het 
land, groepen binnen het Jodendom. Denkers, priesters, guerillastrijders, kluizenaars 25 
en ook de  gewone mensen. Een tijd van wanhoop en een tijd van onzekerheid, een 
tijd ook van verwachting. Een messias zou komen, iemand die het volk zou bevrijden, 
en sommigen meenden dat hij met een gewapende macht zou komen. En in die tijd 
ben je herder, in die tijd houd je in de nacht de wacht, in het donker, in het duister. 
Het zal je maar gebeuren, dat er dan een engel bij je staat en zulke woorden spreekt. 30 
Hoe zouden wij dat beleven, in onze tijd, in ons land, hier in Borne? Ja, ik weet wel, 
zoveel herders hebben wij niet meer, tenminste niet letterlijk en engelen zien we niet 
zo vaak, tenminste niet zoals ze in de kunst worden weergeven. Nee, zo niet, niet 
zoals in de kunst, met vleugels en stralend en wat al niet meer. In onze tijd zijn 
engelen anders. De mens die je ontmoet, de mens die onopvallend opvalt, als een 35 
engel voor je is, een schat, een lieve schat. 
Het zal je maar gebeuren dat er een engel bij je is, bij jou als herder, in deze tijd. En 
wie zijn dan die herders die de wacht houden in deze tijd, symbolisch natuurlijk de 
wacht houden bij een symbolische kudde. Niet altijd betrouwbaar, tenminste dat 
beeld is er. Niet altijd vertrouwen zij, met gevoelens van minderwaardigheid, miskend 40 
zijn, het gevoel niet helemaal mee te tellen, je te moeten verdedigen. 
Wie zijn in onze tijd die herders? Ik ben bang dat sommige politici de twijfelachtige 
eer hebben om zo'n herder te zijn. Het beeld van onbetrouwbaarheid kleeft aan 
sommige politici, al dan niet terecht. Het beeld van je miskend voelen kleeft aan 
sommige boeren. Het beeld van onbetrouwbaarheid kleeft ook aan wetenschappers, 45 
omdat niet iedereen wil geloven wat er uit onderzoeken komt. Het woord 
“stikstofcrisis” laait al heel wat stof op. Om maar te zwijgen van het nieuwe woord 
pfas. Miskend, niet geloofd, beeldvorming die tegen je werkt. Herder van deze tijd. 
Boeren die zich miskend voelen, niet gehoord voelen, bezorgd zijn over de toekomst 



van hun bedrijf, misschien zelfs met enige weemoed verlangen naar een tijd van 50 

vroeger toen ze volop werden gewaardeerd. Boeren die dreigden met de blokkade 
van distributiecentra. Boeren tegenover milieuactivisten en vertrouwen ze elkaar? 
Geloven ze elkaar? Ik denk het niet. Heel goed mogelijk dat ze elkaar zien als die 
herders van rond het begin van de jaartelling. En zo kan ik veel meer voorbeelden 
noemen. Ik kan de Britten noemen die van verwarring rondom een brexit het verschil 55 
niet meer weten tussen yes en no, chaos of dreigende chaos, in de States, in 
Rusland, Macron die de weg kwijt is, ga zo maar door. 
Ik heb zo heel wat herders genoemd, het worden er steeds meer. En het is denkbaar  
dat u, jij of ik, dat wij ons van tijd tot tijd zo'n herder voelen. Miskend, niet-geloofd, 
minderwaardig, misschien ook wel eens de weg kwijt. 60 
Herders zijn op deze manier van alle tijden en het zal je maar gebeuren dat er een 
engel bij je staat en spreekt over goed nieuws. En in het verhaal van de evangelist 
Lucas is dat goede nieuws dat er een kind geboren is, een redder, een redder in de 
stad van David, de messias, de Heer. Een redder, dit kind. Een kind betekent in de 
bijbel toekomst, toekomst voor mensen, toekomst voor de mensheid. En heel 65 
bijzonder is dat de herders deze engel geloven, vertrouwen op zijn of haar woord. 
Het is ook bijzonder dat verderop in het verhaal de herders geloofd worden en ik vind 
het ook wel bijzonder dat de herders bij de term stad van David niet dachten aan 
Jeruzalem maar aan Bethlehem. Want David is wel koning geweest in Jeruzalem. 
Deze herders waren niet dom of zo, hoe men ook tegen hen aan keek. 70 

Het zal je maar gebeuren dat er een engel bij je staat en spreekt over toekomst, 
toekomst voor mensen, toekomst voor mensheid. En zingt over vrede op aarde. 
Toekomst is er voor mensen, voor ons, hoe dan ook. Het feit dat dit kind geboren is 
zo rond het begin van onze jaartelling is een teken van Gods verbondenheid met 
mensen de tijden door. Ieder kind dat geboren wordt is een teken van nieuw leven en 75 

bevat het wonder van nieuw leven. Dit kind, deze nog-niet-bij-naam-genoemde, staat 
symbool voor kind-van-God zijn. Vrede op aarde, toekomst dus, toekomstmuziek. 
De herders die zich miskend voelen, de weg kwijt zijn, niet worden geloofd, de 
herders van alle tijden dus, krijgen dit bericht, dit goede nieuws dat God omziet naar 
zijn volk en zijn volk, de mensheid dus bezoekt. Als een kind, als een roos die 80 
ontluikt. Als licht dat schijnt in het donker. God die de mensheid bezoekt, als een 
engel. En dit bericht brengt verandering. Bij alle herders. En ik heb er veel genoemd 
en het zal toch zo zijn dat alle herders op den duur tot inzicht komen, dat alle herders 
worden vertrouwd, worden geloofd en zelf vertrouwen. Dat is toch de toekomst voor 
de mensheid? Licht dat schijnt in het donker. 85 
Een kind geboren, een kind gegeven, God die het volk bezoekt. Daarvoor hoef je niet 
naar Bethlehem te gaan, wij niet, het is dichterbij, het komt naar ons toe. Zoveel jaar 
geleden en op een andere manier in elke tijd. God komt naar ons toe in een kind, in 
een engel, in de mens die bij je is, de mens die naast je zit. De mens die je het licht 
geeft. 90 
 
 
 
Het zal je maar gebeuren dat er een engel naast je staat, het zal je maar gebeuren 
dat er een engel naast je zit. Moet je wel goed kijken. 95 
En dit kind dat geboren is, we zullen er nog wel van horen. Hij laat zien hoe God is, 
en redt op onverwachte manieren. Zoals een engel onverwacht is. Amen. 
 


