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Liturgie: 
 
De Heerser is een Herder! 
 
votum en groet 
Ps.23 
wetslezing [Gal.3:13-25] 
Ps.139:1,2,11 [Wiekslag 1-8] 
gebed 
lezen: Micha 4:9-5:5 
 1 Pet.1:13-21 
Ld.126  
kindermoment 
kinderen: Jezus is de goede herder  
preek: Micha 5:3a: ‘Hij zal aantreden en hen als een herder weiden’ 
Ps.132:1,5,8,9,10 
gebed 
collecte 
Gz.69 
zegen 
 
 



Gemeente van Christus, 
 
** het gaat over Jezus Christus 
 
Ik wil het vanmorgen met je hebben over Jezus Christus. 
Wie Hij is, waar Hij vandaan komt, wat je van Hem mag verwachten.  
Voor vandaag en voor de toekomst. 
 
Misschien denk je: dat kan geen nieuws worden, vanmorgen. 
Want over Jezus Christus heb ik al zoveel gehoord. 
Misschien denk je: dat kan haast niet praktisch worden, vanmorgen. 
Want Jezus Christus, die is van lang geleden.  
Of: die is van de toekomst. 
Maar in elk geval niet van nu, van onze wereld. 
Heel misschien denk je: Jezus Christus?  
Maar we lezen toch uit de profetieën van Micha? 
 
Laat ik eerlijk zeggen: Voor ik de eerste zin van deze preek op papier had staan, ben ik 
hopeloos verdwaald in Micha 4 en 5. Ik vond het soms onbegrijpelijk, hoeveel studie-
boeken ik er ook op nasloeg. Steeds is het de vraag: Wie is hier aan het woord? Over wie 
gaat het? En wat betekent het? Wat betekent het dat Micha zegt: ‘Jeruzalem, heb je dan 
geen koning meer?’ Of: ‘kerf nu, krijgzuchtige vrouw, je lichaam open?’ Of: ‘wij zullen 
zeven herders doen opstaan, ja acht vorsten uit mensen gekozen?’ 
 
Ik snap dat dit niet voor iedereen hier interessante vragen zijn. Maar jullie verwachten 
terecht van een predikant, dat ik de bijbeltekst goed bestudeer en van daaruit een preek 
te houden. Want om het Woord van de Heer aan de gemeente te bedienen, moet je het 
Woord van de Heer toch eerst begrijpen. En dat is me niet helemaal gelukt. 
 
Toch heeft het bezig zijn met deze profetie mij gaandeweg verder gebracht. 
In mijn kijk op Jezus Christus. 
Mijn geloof in Hem, mijn hoop op Hem en mijn liefde voor Hem. 
Ik heb meer geleerd over Jezus Christus.  
Wie Hij is, waar Hij vandaan komt, wat ik van Hem verwachten mag.  
 
Dit lijkt mij voor iedere christen van belang. 
Dat je je focus op Jezus Christus vernieuwt. En zonodig bijstelt.  
Als ik dan zeg: Ik wil het vanmorgen met je hebben over Jezus Christus. 
Dan ga je natuurlijk rechtop zitten. 
Om ook te groeien in je geloof in Hem, je hoop op Hem en je liefde voor Hem. 
En dat is des te meer nodig, naarmate de wereld een ander verhaal vertelt. 
Of jij in je leven verstrikt bent geraakt in andere interesses. 
Of knel bent komen te zitten tussen mensen en machten. 
Het is niet alleen voor iedere chrsten van belang. 
Ik ben ervan overtuigd dat het voor ieder mens van belang is. 
Om stilgezet te worden bij Jezus Christus. 
Om Hem te leren zien. En te ontdekken dat je door Hem gezien bent. En geliefd wordt. 
Ik hoop dat je ontdekt hoe verrassend, hoe confronterend, hoe praktisch, hoe vernieu-
wend en hoe zegenrijk dat werkt.  



** Hij staat recht voor de lens  
 
Goed, ik wil het met je hebben over Jezus Christus. Omdat de profeet Micha Hem recht 
voor de lens zet. Voor zijn lens. Ook voor mijn lens. Kijk je mee? 
 
Er is met de lens van een profeet vaak iets bijzonders aan de hand. Vooral als hij iets 
over de toekomst zegt. Het is niet altijd duidelijk welke brandspuntsafstand hij kiest. 
Heeft hij het over een gebeurtenis dichtbij? Of juist veraf? 
 
Stel dat op de een-na-achterste rij een vrouw zit. En precies achter haar zit een man met 
een grote hoed. Dan lijkt het hier vanaf de kansel op een vrouw met een hoed. Ik kan 
zeggen: ik zie achterin een vrouw met een hoed. Maar als je dichterbij zit, of vanuit een 
ander standpunt kijkt, dan zie je twee verschillende mensen. En je zegt: er klopt niks 
van. Er is helemaal geen vrouw met een hoed. Er is een vrouw en er is een hoed. Ja, zeg 
ik dan, je hebt vast gelijk. Maar voor mij is het één beeld. 
 
Zo werkt het vaak ook met uitspraken van de profeten.  
Ze zien gebeurtenissen in de toekomst die in elkaars verlengde liggen. 
Terwijl er best een behoorlijk tijd tussen kan zitten. 
Micha zegt: er komt een heerser, die als een herder Israel weiden zal. 
Dat kan slaan op een nieuwe koning in Israel. Die de Assyriërs verslaat. 
Maar ook op de komst van Jezus Christus bij het kerstfeest. 
Of op zijn overwinning op de zonde, de duivel en de dood.  
Het kan slaan op de redding van ieder mens die tot geloof komt.  
Of zelfs op de wederkomst van Jezus Christus aan het eind van de tijd.  
Op al die momenten zie je iets van de Heerser die een Herder is. 
 
Dat maakt het soms een puzzel om precies te begrijpen wat Micha bedoelt. Wij zitten 
immers op een andere plek in het verhaal en op een ander moment in de tijd. Soms zien 
we niet wat Micha ziet. Aan de andere kant is één ding wel heel duidelijk: Micha zet Jezus 
Christus recht voor de lens. Voor onze lens.  
 
Sommige woorden of beelden maken dat heel duidelijk. Bijvoorbeeld de verwijzing naar 
Betlehem in Efrata. Dat kleine gehuchtje zal de geboorteplaats van de koning worden. 
Ongelooflijk, meer dan zevenhonderd jaar voor Jezus Christus wordt exact de plaats van 
zijn geboorte al genoemd! Voor de schriftgeleerden ten tijde van Herodes was er geen 
twijfel. Hen werd gevraagd waar de Messias geboren zou worden: ‘in Betlehem, want dat 
heeft de profeet Micha al gezegd’. Hoe betrouwbaar wil je Gods Woord hebben! 
 
Micha zet Jezus Christus recht voor de lens. In zijn beeld schuiven tijden in elkaar en uit 
elkaar. Maar de centrale persoon blijft dezelfde. 
Als de hoop voor Israel. Als de herder van Gods kinderen. Als de Heer van de wereld. 
Zijn volksgenoten moeten het leren. En wij niet minder. Jij en ik ook. Steeds weer. 
Alles draait om Hem die door God als Heer is aangewezen. Die als Heerser zal optreden 
en als Herder Gods volk zal weiden. Op Hem moet je leren letten. Wat er ook in je wereld 
gebeurt. Aan dreiging en armoede, aan verdeeldheid en onzekerheden. Op Hem moet je 
leren letten. Wat er in je leven ook aan de hand is. Aan verhalen, aan spanningen, aan 
zorg, aan frustraties. Micha zet Jezus Christus recht voor je lens. 
 



** drager van eeuwenoude beloften 
 
Waarom moet ik naar die Heer kijken? 
Waarom moet ik mij bezig houden met Jezus Christus? 
Waarom zou ik me aan Hem moeten onderwerpen en Hem moeten vertrouwen? 
Zeker als Hij uit een onbeduidend dorpje komt? 
Een vlek op de kaart, slecht op zijn CV. 
Als de verschijning van de Heer niet indrukwekkend is,  
zijn macht niet overtuigend,  
zijn aanwezigheid zo verborgen? 
 
Omdat ‘zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden’, zegt God. 
Lieve mensen, Jezus Christus is niet zomaar iemand. 
Hij is drager van eeuwenoude beloften. 
De vervulling van goddelijke toezeggingen. 
Waarvan je soms iets weet, soms iets vermoedt, soms iets denkt te voelen. 
Maar waarvan je vaak geen idee hebt. 
Waar Jezus Christus vandaan komt. 
Wat Hij bij zich draagt aan kennis, ervaring, wijsheid. 
Hoe sterk zijn liefde is, hoe ruim zijn genade, hoe groot zijn dienst.  
In Jezus Christus komt God zelf je leven binnen. 
In Hem ligt de eeuwigheid. 
 
Je kunt Jezus weglachen. 
Hij komt niet uit Jeruzalem, maar uit Betlehem. 
Hij was geen theoloog of filosoof, maar zoon van een timmerman. 
Hij heeft geen boeken geschreven, maar slechts zijn leven gegeven. 
Hij heeft de vijanden niet vernietigd, maar mensen vergeven en genezen. 
Je kunt Jezus negeren. Je kunt Hem terugdringen tot één hoekje van je leven. 
Je kunt Hem jaren laten wachten op jouw ja-woord. Je kunt Hem kruisigen. 
Maar ‘zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden’. 
Je raakt Hem niet kwijt. Je komt van Hem niet los.  
Tenzij Hij – omdat jij echt niet wilt – jou overlaat aan jezelf. 
En dat wil je echt niet meemaken. 
 
Hoe onwaarschijnlijk zijn verhaal misschien op jou overkomt. 
Hoe verborgen zijn aanwezigheid voor jou misschien aanvoelt. 
Hoe weinig je ook snapt van zijn Rijk en zijn Geest. 
Hoeveel vragen je ook hebt over genade, geloof, schepping en zonde. 
Jezus Christus is drager van eeuwenoude beloften. 
Beloften van heil en redding. Van vrede en toekomst.  
In hem ligt de eeuwigheid. 
Daarom moet je op Hem letten. Hem leren kennen.  
Aan zijn stem gehoor geven. Jezelf aan Hem toevertrouwen. 
Hij is veel meer dan je denkt. ‘Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden.’ 
Hij draagt de eeuwigheid in zich. En alle goddelijke beloften. 
 
  



** aan zijn komst gaan weeën vooraf 
 
Ik wil het met je vanmorgen over Jezus Christus hebben. 
Omdat Micha Hem recht voor onze lens zet. 
Je doet er goed aan om goed naar Hem te kijken. Drager van de eeuwigheid. 
Zodat je de weeën doorstaat, die aan zijn komst vooraf gaan. 
Daarmee komt de profetie van Micha heel dichtbij. 
 
Tot drie keer toe gebruikt Micha in dit gedeelte het beeld van een vrouw in barensnood. 
Als man wil ik daar niet teveel over zeggen. Want ik kan nooit recht doen aan de erva-
ring en de beleving van een vrouw die een kind ter wereld brengt. Dat ik er toch iets 
over zeg, is omdat het in de Bijbel wordt gebruikt als beeld. Omdat mannen als Micha, 
Paulus en Johannes schrijven over geboorteweeën. 
Ook voor mij is wel een klein beetje duidelijk wat weeën zijn. Golven van heftige pijn die 
de moeder doorstaat. Ontsluitingsweeën en persweeën. Waarbij een vrouw mag 
schreeuwen en huilen om er doorheen te komen. En als het kind is geboren, weet ze 
waarvoor ze al die pijn heeft overgehad. 
 
Weeën gaan vooraf aan de komst van Jezus Christus. Dat gold letterlijk voor zijn moeder 
Maria. Maar het gold en geldt ook figuurlijk. Micha heeft het over de ballingschap van 
zijn volk. Ze zullen er niet aan ontkomen. Dat stad en tempel worden verwoest. Dat Gods 
volk wordt verstrooid. Dat over het beloofde land een speelbal wordt voor vreemde ko-
ningen en keizers heersen. Ze zullen teruggebracht worden tot het nulpunt. Tot hun ver-
driet, tot hun schaamte, tot hun pijn, tot hun wanhoop. Zinloos en frustrerend. Tenzij je 
het leert zien als geboorteweeën. Dan krijgt het een plek. En leer je verder kijken. 
 
Er zit een angel deze profetie. Micha protesteert tegen de valse profeten die zeggen: ‘Het 
komt allemaal wel goed. Maak je niet bezorgd. God laat vast niet toe dat jullie deze ellen-
de overkomt. Hij weet toch wel dat je dat niet aankunt. De Heer komt eraan!’ Nee, zegt 
Micha. Aan de komst van de Heer gaan weeën vooraf. Dat kan niet anders. Of je het nu 
hebt over zijn eerste komst. Of zijn komst vandaag in jouw leven. Of zijn komst aan het 
einde. Zonder crisis geen verlossing. Zonder sterven geen nieuw leven. Zonder verdriet 
geen geluk. Zonder angst geen vrede. Zonder lijden geen glorie.  
 
Waarom dat zo gaat? Ik wou dat ik het wist. Het laat iets zien hoe diep het bederf is 
doorgevreten in de wereld. Hoe ernstig het mensenhart is aangetast door de zonde. Hoe  
het leven kapot gemaakt wordt door mensen. In zo’n wereld past God niet. En als Hij dan 
toch komt, dan geeft dat op alle fronten kortsluiting. 
 
Aan de komst van de Heer gaan weeën vooraf. Daar zit een dubbele boodschap in. Het is 
een waarschuwing voor wie denkt zo op een lopende band de hemel in te rollen. En het 
is een bemoediging voor wie getroffen is door lijden en geraakt door de gebrokenheid. 
Aan de komst van de Heer gaan weeën vooraf. Micha zegt het. Paulus zegt het. Johannes 
zegt het. Wees niet verbaasd als lijden je treft. Als het leven moeilijk is. Maar leer het te 
zien als voorboden. Want weeën kondigen nieuw leven aan. 
 
  



** Heerser en Herder  
 
Ik wil het vanmorgen met je over Jezus Christus hebben. Hij moet recht voor je lens 
staan. Want Hij is drager van de eeuwigheid. Aan zijn komst gaan weeën vooraf. Maar Hij 
leidt je daardoor met zijn goddelijke kracht en zijn liefdevolle zorg. Hij is Heerser en 
Herder ineen. 
 
Lieve mensen, dit is onze Heer Jezus Christus ten voeten uit. Hij is gekomen. En bereidt 
zich voor op zijn laatste komst. En nu, in deze tijd, komt Hij levens en harten van mensen 
binnen. Hij is Heerser en Herder ineen.  
 
Dat Jezus heerser is, weten we uit de Bijbel. Heeft Hij zelf niet gezegd: Ik heb alle macht, 
in hemel en op aarde? Heeft Hij zelf niet de duivel en de dood overwonnen? Is Hij niet de 
koning der koningen en de Heer van alle heren. Ja dat is Hij! Amen! Maar laat Hij het dan 
ook voor het zeggen krijgen in jouw leven! Erken Hem als Heer van je geld. Als Heer van 
je tijd. Als Heer van je huwelijk. Als Heer van je seksualiteit. Als Heer van je woorden, je 
daden, je gedachten en je gevoelens. Kom van je troon af, die jij voor jou ‘ik’ hebt ge-
maakt. Om jezelf te vinden en jezelf te ontplooiien moet je bij die Heer zijn. 
 
Dat Jezus herder is, weten we ook uit de Bijbel. Heeft Hij zichzelf niet bekend gemaakt 
als de Goede Herder? Hoe prachtig is zijn verhaal van het verloren, gezochte, gevonden 
en op de schouders genomen schaap! Is Hij niet de goede herder, die zijn leven heeft ge-
geven voor de zijnen? Ja dat is Hij! Amen! Maar laat je dan ook door Hem zoeken, vinden 
en binnenbrengen. Laat je door Hem dragen, door Hem verzorgen. Volg zijn aanwijzin-
gen. Luister naar zijn stem. Eet van het voedsel dat Hij je aanreikt. Drink van het levende 
water dat Hij schenkt. In de kerkdiensten, in de preken, in de Bijbelstudie, in de be-
scherming en zorg binnen de gemeente. Laat je leiden door zijn Geest. 
 
Jezus is Heerser en Herder ineen. Hij brengt vrede, zegt Micha. Hij zal vrede zijn, staat er 
letterlijk. Hij is de vrede in eigen persoon. Vrede voor je hart, voor je huwelijk, voor je 
leven, voor de gemeente en voor de wereld.   
 
De profeet Micha leefde meer dan 27 eeuwen geleden. Maar hij poetst onze bril op, als 
het gaat over Jezus Christus, de vrede van God. Met een exact uitgekomen profetie over 
de geboorte van de koning in Betlehem. Met een bemoedigend en aansporend perspec-
tief op de problemen die we meemaken. En met het lijden dat we nog kunnen verwach-
ten. En met een prachtige profielfoto van onze Heerser en Herder. 
 
Zo hebben we opnieuw leren kijken naar Jezus Christus. Wie is Hij, waar komt Hij van-
daan, wat mag je van Hem verwachten? 
Laat respect en aanbidding van de Heer een grondtoon in je leven worden. 
Laat je vertrouwen in Hem doorgroeien naar een toevertrouwen aan hem. Van alles wat 
je hebt en bent. 
Geef gehoor aan zijn roeping. En onderwerp je aan zijn wijsheid. 
Dag geeft geduld om te verdragen. Om het uit te houden, ook als het moeilijk is. 
Geloof in Hem, hoop op Hem en hou van Hem. 
 
Hij is de Heerser en Herder ineen. Die jou zoekt, redt en draagt. 
Amen. 


