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Thema: Een redder in een voederbak?! 
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Gemeente van Jezus Christus. 
 
** 
 
#1 Wat een enorme troon! Heb je die wel eens in het echt gezien? Hij staat in de Ridder-
zaal in Den Haag. Koning Willem-Alexander gaat er een keer per jaar opzitten: met 
Prinsjesdag. Het is de troon voor de koning. Er passen vast wel vijf kinderen tegelijk op. 
Een troon hoort natuurlijk groot te zijn. Want op een troon zetelt een koning. Die is 
machtig en rijk. Dat moet je een troon kunnen zien. Wat doet een troon vandaag op het 
kerstfeest? Nou, in elk geval slaat die niet op de Heer Jezus. Hij was wel een konings-
zoon. En eigenlijk zou de troon van Israel voor hem bestemd zijn, omdat hij in rechte lijn 
afstamde van de grote koning David. Maar dat gebeurt niet. En al helemaal niet bij kerst-
feest. Jezus lag in een kribbe. 
 
De hele wereld kent de kribbe. En de hele wereld verbindt de kribbe met het kerstfeest. 
Ook al weet bijna iedereen, dat het een gewone voederbak voor dieren geweest is. Men-
sen die dieren houden, gebruiken nog wel eens het woord krib. Maar een kribbe, dat is 
en blijft toch de wieg van de Heer Jezus. Daarom ben ik eigenlijk wel blij, dat die kribbe 
een voederbak is geworden. Een voederbak, zoals je die op de boerderij tegenkomt.  
Voor geiten, schapen en koeien. Veel minder romantisch, veel nuchterder, veel minder 
bijzonder, veel nederiger. 
 
#2 Ik heb er een paar op een rij gezet. Met enige creativiteit zijn ze allemaal als wieg te 
gebruiken. Wanneer doe je dat? In een noodsituatie. Het is niet normaal. Je legt toch ook 
geen kind in een aardappelkistje of in een oude skibox, die toevallig nog in de garage 
staat? Natuurlijk het kan allemaal. Maar geen moeder zal uitzoeken voor haar kind. Ten-
zij je niet anders meer kunt. En dan ziet een timmerman altijd wel een oplossing. 
 
Mensen vinden het een vertederend. ‘Ach, wat lief, zo’n klein kindje in zo’n ruwe houten 
bak.’ Misschien vonden Maria en Jozef het later ook wel een mooi verhaal om te vertel-
len. Het raakt ook gevoelige snaren: zo kwetsbaar, zo afhankelijk en tegelijk al slachtof-
fer van allerlei politieke en sociale krachten. Zo heerlijk gewoon in een wereld waarin 
alleen de geslaagde mensen lijken mee te tellen. Maar op het moment dat de bevalling 
plaatsvond was het allesbehalve mooi. En het was allesbehalve gewoon. Als je op het 
laatst loopt, ga je toch niet voor langere tijd uit je eigen huis? En als het kindje zich aan-
dient, wil je toch graag een rustige plek om te bevallen? Een fatsoenlijk onderkomen is 
er niet. Dan moet het maar in de schuur. En het kindje maar in de bak die daar staat. Ar-
melijk en nuchter. In een voederbak. De werkelijkheid van het leven is vaak rauw. 
 
**  
 
#3 De voederbak lijkt niet meer dan een handige noodoplossing van Jozef en Maria. 
Maar in de geschiedenis van Jezus hebben de gebeurtenissen vaak ook een andere lading 
dan wat er lijkt. Het is de engel van God die duidelijk maakt, dat die voederbak een teken 
is. Iets met een hogere betekenis. Dat moet van God komen. Zelf zouden wij eraan voor-
bij gekeken hebben. Het woord van de engel is maar niet een routeaanwijzing, of een 
herkenningsafspraak. Zo van: hoe weten ze zeker dat ze het goede adres hebben? Nou, 
ze moeten de enige schuur in Betlehem zoeken, waar een pasgeboren baby in een voe-



derbak ligt. Dat maakt inderdaad een vergissing heel moeilijk. Maar daarbij blijft het 
niet. Die voederbak betekent nog meer. Het is een teken. 
 
De herders waren echt geschrokken. God had voor een kort moment het gordijn tussen 
hemel en aarde even open geschoven. ‘Ze werden omgeven door het stralende licht van 
de Heer.’ Een groter feest is in de hemel nooit gevierd. De engelen kunnen zich niet in-
houden en schuiven hun gebruikelijke terughoudendheid even aan de kant. God zelf 
maakt de identiteit van het kindje aan de wereld bekend. Zoals een verloskundige of gy-
naecoloog zegt: ‘Het is een jongen.’ Of: ‘Het is een meisje.’ Zo zegt hier een engel: ‘Het is 
de Messias. Er is een redder geboren.’ En na die ene engel verschijnt er een groot hemels 
leger van engelen. Als stevig soldatenkoor prijzen ze God. Dit is een bijzondere nacht. 
Tegenover de glorie van het geboortebericht staat de kaalheid van de geboorte. De beju-
belde Heer ligt als kindje in erbarmelijk omstandigheden. En dat is kennelijk een teken. 
 
Zulke contrasten zie je meer in de kerstgeschiedenis. Lukas begint bij keizer Augustus. 
Als er iemand op een troon zat, dan was het wel de keizer van het romeinse wereldrijk. 
Wat status en macht betreft, vergelijkbaar met de president van de Verenigde Staten van 
Amerika. Een enorme troon. Zelfs wij weten tweeduizend jaar later nog veel van hem af. 
Onze troon uit de Ridderzaal zou voor hem nog veel te klein zijn. Keizer Augustus. En 
een kind in een voederbak in Betlehem. Dat krijg je toch niet bij elkaar, in één verhaal. 
Om in de schaduw van de troon van de keizer nog een voederbak te ontdekken, daar 
moet je microscoop voor meebrengen. Ontluisterend. En toch wordt met dit kind de 
messias, de Heer der Heern. Dat gaat zo tegen onze verwachtingen in. Een redder in een 
voederbak. Een ongelooflijke tegenstelling. Het contrast is zo groot. En de engel noemt 
het een teken. Een teken van God. Dat is het geheim van de voederbak. 
 
** 
 
Hebt u wel eens naar een stuk hout geluisterd? Nee, natuurlijk niet, hout kan toch niet 
praten. Inderdaad, hout kan niet praten. Maar hout kan wel spreken. Zoals dingen veel-
zeggend kunnen zijn. Omdat iemand er iets mee wil zeggen. Deze voederbak voor dieren 
kan niet praten. Maar deze voederbak heeft wel een boodschap. Want God maakt er een 
teken van. Het geheim van de voederbak. Misschien moeten we leren luisteren naar wat 
de kribbe ons te vertellen heeft. 
 
‘Zie je het niet? Hoe rauw dit jongetje aan het leven begint? Ik ben niet gemaakt als wieg. 
Dan zou men mij veel ranker en mooier gemaakt hebben. Met andere kleuren en op een 
andere plaats. Ik moet ertegen kunnen dat schapen en ezels hun lijf tegen mij aangooien. 
Ik moet ertegen kunnen dat ik soms nat en vies word, dat ik stank en schimmel ver-
spreid. Daar ben ik op gebouwd. Dat kindje begint zijn leven in een rauwe bak. Zo rauw 
als het leven is. 
 
‘Zie je het niet? Hoe oneerlijk het is? Natuurlijk, ik vind het een eer om dit jongetje te 
dragen. Maar het is voor hem een schande. Vernederd begint hij aan zijn leven. Ik draag 
de prins uit Davids huis! Maar Davids stad is geen plaats. Davids troon is bezet door hei-
denen. Zijn geboorte wordt niet gevierd met toespraken en cadeaus. Hij moet het met 
mij doen, in een stal. Vernederd van zijn positie, vervreemd van zijn erfenis. Zo onrecht-
vaardig als het leven is. 
 



 ‘Zie je het niet? Dat ik al een schaduw leg over het verdere leven van dit kind? Wie in een 
voederbak geboren wordt, zal op aarde geen troon krijgen. Hij begint met een achter-
stand, zoals dat heet. Met zijn geboorte al. Hoe zal het gaan als hij volwassen wordt? Als 
hij nu al buiten de normale ruimte voor mensen geboren wordt, zal hij staks buiten de 
wereld voor de mensen gestoten worden. Zo hard als het leven is. 
 
‘Zie je het niet? Dat ik Hem al vanaf het begin verborgen houdt? Mensen zullen zich af-
vragen: Is Hij het nu, of is Hij het niet? Buiten roepen de hemelse pelotons en straalt de 
glorie van God. Maar hierbinnen zie je het niet. Zo zullen mensen hun vragen hebben. 
Hun verwarring kennen. Van mij gaan er dertien in een dozijn. Een degelijk stuk am-
bachtswerk. Het unieke zie je niet met je ogen. Je zoekt het in geloof. Zo verwarrend als 
het leven is. 
 
‘Nog één keer: Zie je het niet? Dat ik een aanklacht vorm tegen u en tegen jou? Omdat dit 
jongetje dat in mij gelegd is, de Redder, de Messias is? Geboren om u en jou te redden? 
Aan mij kun je al zien dat die redding totaal anders zal gaan dan mensen verwachten. Hij 
gaat redden door zichzelf helemaal te geven. Aan al dat rauwe, onrechtvaardige en har-
de. Zijn kruis is uit hetzelfde hout gesneden. Maak van mij nooit een schattig kribbetje. Ik 
ben het eerste altaar. Waarop hij begint zich op te offeren. Voor uw schuld. Zo zondig als 
het leven is. 
 
Het geheim van de voederbak. Het is meer dan een praktisch idee van een paar jonge, 
inventieve ouders. God maakt er een teken van. Een voederbak als sprekende bood-
schap. Het zegt iets over de mensen en de wereld. En vooral iets over dat kindje, over 
zijn leven en zijn werk als redder. 
 
** 
 
Het is een prachtig verhaal. Van engelen en herders. Van grote blijdschap en een machtig 
koor. Van het stralende licht van Gods heerlijkheid. Van vrede op aarde. Over heel de 
wereld wordt feest gevierd. Je kunt je vraagtekens hebben bij het sfeertje en de roman-
tiek, de kaarsjes en de stalletjes, de verplichte gezelligheid en de goede vredeswensen. 
Wind je er niet teveel over op. Er is immers reden voor een feest: we vieren de geboorte 
van de redder. De hemel ging ervoor open. En hoe je dat feest viert, tja dat mensen op 
hun eigen manier. 
 
Maar vergeet één ding niet: Het geheim van de echte kerstblijdschap vind je alleen als je 
eerlijk naar die voederbak kijkt. Als je de rauwheid, onrechtvaardigheid, hardheid, ver-
warring en zonde van het leven onder ogen ziet. En beseft hoe Jezus daarin vanaf zijn 
geboorte onderdompeld wordt. Dan ga je je verwachting van deze redder afstemmen op 
zijn missie. Ga je peilen waarvan je eigenlijk gered moet worden. En leer je zien dat hij 
geen luxe en gezelligheid komt brengen. Maar genezing in de wortels van je bestaan. 
Door de verlossing van de nood. Door de vergeving van de zonden. Aan je blijdschap 
komt de klank van de dankbaarheid en verwondering. Want Hij heeft onze pijn, onze 
schuld en ons schaamte opgenomen. 
 
Het geheim van de grote vreugde vind je alleen wanneer je er oog voor krijgt hoe deze 
redder jouw plaats heeft ingenomen. Hij gaat de weg van alle mensenkinderen. Hij wordt 
geboren als een baby. Spartelt met armpjes en beentjes, maakt dezelfde geluidjes als 



iedere andere baby. Zoals u en ik allemaal een baby zijn geweest. Hij is echt mens ge-
worden. Helemaal ondergedompeld in het menselijk bestaan. Hij doet als ons leven over, 
zou je kunnen zeggen. Hij ruilt met ons. Neemt ons vlees en bloed aan. Maar dan zonder 
fouten en gebreken, hoe dat er ook uit ziet. Aan onze blijdschap komt de klank van eer-
bied en aanbidding, en tegelijk van vertrouwen en intimiteit. 
 
Zo wordt jouw blijdschap een vreugde die de wereld niet kent. Blijdschap over een red-
der in een voederbak is geen romantische blijdschap. Het is een vreugde, die de wortels 
raakt van het leven. Midden in de rauwheid, onrechtvaardigheid, hardheid, verwarring 
en zonden van dat leven. Aan dat leven neemt hij vanaf dag één deel. Als mens onder de 
mensen-in-nood. Zo dichtbij komt hij. Om ons te redden. Druk hem niet weg in de gezel-
ligheid van kerst. Dan zie je die redder in een voederbak niet meer. Druk hem niet weg in 
de stress van het leven. Niet belangrijk genoeg om er tijd voor vrij te maken. Dat zeg je 
natuurlijk niet, maar je levensstijl vertelt dat verhaal. Het is kortzichtig. Want deze red-
der brengt vreugde voor eeuwig.  
 
**  
 
Een redder in een voederbak. Hij kwam daar terecht door de omstandigheden van het 
moment. Een keizerlijk decreet. Een overvol Betlehem. Een geschikt jaargetijde. Een lege 
schuur. Een handige vader en moeder. Misschien had u in die omstandigheden wel het-
zelfde gedaan. Maar in dit geval krijgt het betekenis. De engel noemt het een teken. Maar 
kon het dan echt niet anders? Kon God dit niet anders organiseren? De Heer organiseert 
toch ook die volkstelling op dat bijzondere moment, om Jozef en Maria op het juiste 
moment in Betlehem te krijgen?  
 
De Heer kon wel anders, maar hij wilde niet anders. Dat lezen we in Fil.2. God wilde dat 
zijn Zoon de weg naar beneden zou gaan. De weg van de vernedering. Van het afstand 
nemen van zijn goddelijke heerlijkheid, van het afleggen van zijn goddelijke natuur. Hij 
kreeg de gestalte van een slaaf. Dat wordt zichtbaar in dit babytje dat in een voederbak 
van dieren moet slapen. De stal, in sommige joodse dorpen was dat ook de plek waar de 
knechten konden slapen. Een slaaf: iemand die leeft in dienst van een ander. God wilde 
niet anders. Jezus wilde niet anders. 
 
Nee, Jezus wordt niet geboren op een troon. Maar voordat hij in de voederbak ging lig-
gen, zat hij op zo’n troon. Gods Zoon was in de hemel, vóórdat hij naar de aarde ging. Hij 
is van zijn troon afgestapt en heeft het lichaam van een klein kindje aangenomen en is in 
de voederbak gaan liggen. Hij heeft een leven vol pijn en schande opgepakt. Hij heeft 
zonden van mensen op zich genomen. Heeft zichzelf tot zonde gemaakt. Met veel ver-
driet en lijden. Uiteindelijk zelfs door zijn Vader verlaten. O wonder! Als je toch op zo’n 
troon zit, en alle macht en eer hebt die je wensen kunt. Dan ga je niet in een dierenstal in 
een rauwe voederbak liggen. 
 
De nederigheid van de voederbak zegt iets over het werk van de redder. Maar het zegt 
ook iets over hemzelf. Deze persoon bestond al voor zijn geboorte. Dat geldt van geen 
mens. Gods Zoon was er ook al vóór het kerstfeest. Hij is van eeuwigheid. Hij koos zelf 
zijn vader en zijn moeder. Hij koos het moment van zijn geboorte. Hij koos de plek van 
zijn wieg. Een redder in een voederbak. Hoe schittert zijn liefde voor mensen! Zijn be-
reidheid om hen te dienen! Om zich voor jou te vernederen. 



 
** 
 
De koning verliet zijn troon in heerlijkheid. Om mens te zijn in dienstbaarheid. Dat is het 
kerstfeest. Dat is de boodschap van een redder in een voederbak. Tot verootmoediging. 
Tot aanbidding. Tot diepe vreugde. Maar ook nog tot iets anders: tot navolging. Dat ook 
wij onze tronen verlaten om een ander te dienen. 
 
De voederbak heeft gevolgen voor ieder die Jezus erkent als redder. Praktische gevolgen. 
De woorden van Paulus zijn glashelder. Handel dan niet uit geldingsdrang of eigenwaan. 
Heb niet alleen je eigen belangen voor ogen, maar let ook op die van een ander. Maak je 
ego niet zo groot en sta niet op je strepen. Wacht niet af tot een ander misschien het 
hoofd buigt en naar je toekomt. Neem niet altijd voorrang. Maar ‘acht in alle bescheiden-
heid de ander belangrijker dan uzelf.’ Dat is de gezindheid van Christus Jezus. Duidelijk 
zichtbaar op het kerstfeest.  
 
De gezindheid van Christus Jezus. Die redder in een voederbak is een blijvende aanspo-
ring voor het hier en nu. Niet alleen om jezelf aan hem te geven. Maar ook om jezelf zoals 
hij aan een ander te geven. Dat je bereid bent om een stapje op de trap naar beneden te 
zetten, zodat je die ander een duwtje omhoog kunt geven. Of hij nu met krukken loopt of 
niet. Dat je bereid bent om bij de deur even in te houden, zodat die ander rustig door kan 
lopen. Of zij nu een rollator heeft of niet. Dat je leert om je mond ook eens te houden en 
naar een ander te luisteren. Of hij het nu zo gelukkig formuleert of niet. Dat je zover 
komt, dat je je eigen visie parkeert en ruimte maakt voor de ander. Of zij nu een gemak-
kelijk mens is of niet. 
 
Dat staat haaks op onze maatschappij. Als ik het niet pak, dan gaat een ander ermee 
vandoor. Als ik mezelf niet neerzet, dan wordt er over mij heengelopen. Inderdaad, zo is 
de maatschappij. Het is geen gemakkelijke opgave om daarin die gezindheid van Chris-
tus vorm te geven. Laat de gemeente van Christus Jezus een oefenplaats zijn. Zijn dienst-
baarheid is het geheim van de kerk. Zonder zijn lijden en sterven is er geen gemeente. 
Een redder in een voederbak. Kerstfeest vieren: je leert het in de kerk, je oefent het in de 
gemeente, je praktiseert het in de wereld, je ontvangt het in heerlijkheid. 
 
Amen 
 
 


