
Verhaal advent 3: 

De herders - Jij hoort er niet bij! 

Een meisje is aan het fluiten, er komt nog een meisje aanlopen en zegt: wat een prachtige fluit heb 
jij! Mag ik er misschien eens op proberen te fluiten? 
Nee, zegt het andere meisje jij mag niet op mijn fluit want jij bent een Herdersdochter, bah! 
Maar ik wil wel graag meedoen!!! Het is toch niet erg dat mijn vader een herder is?? 

Tuurlijk is dat wel erg, een herder bah! Die stinken altijd en zijn brutaal! Herders luisteren naar 
niemand en zijn niet aardig, nee hoor jij mag niet meedoen!!! Jij hoort er niet bij, ga maar gauw weg. 
Het is niet eerlijk!!!!! 
Een herdersvrouw komt langslopen ze is erg blij en zingt: Zeg moet je even horen, de Messias is 
geboren. Zeg moet je even horen, het was hier in Bethlehem. Dan hoort ze het geruzie en vraagt: wat 
is hier aan de hand? Waarom hebben jullie ruzie? 
Ik mag niet meedoen omdat mijn papa een Herder is! 

O is dat zo? Ja Herders zijn stom en dom, gevaarlijk en vies! Daarom mag ze niet mee doen! 
Weten jullie wel dat Herders heel belangrijk zijn? Ha ha vast dat gelooft u zeker zelf! 
Nou weet je wat, gaan jullie maar eens eventjes zitten, willen jullie wat drinken? 
Ja, daar heb ik wel zin in, maar uh ik mag van mijn ouders niet bij jullie binnen komen. 
O dat geeft niet, dan gaan we gewoon hier buiten zitten, dan zitten we meteen coronaproof. Ik zal 
jullie eens wat vertellen. 
Weten jullie wel dat er vannacht hier in Bethlehem iets heel bijzonders is gebeurd.  
Geen idee. Nee dat weet ik niet. 
Nou ik sprak net de herders, daarom liep ik te zingen. 
Nou wie praat er nu met herders????? Dat doe je toch niet! 
Ik wel hoor! Ik ben zelfs verliefd op een herder! Hij heet Hendrik! Och, ’t is toch zo’n lieve vent, o hij 
is echt heel aardig! Ik zou wel met hem willen trouwen!!!! Maar ja…… ik durf het niet tegen mijn 
ouders te zeggen, want die vinden het nooooit goed dat ik met een herder ga trouwen. Maar sinds 
vannacht is alles veranderd!! Nu vinden ze het vast wel goed dat ik met Hendrik ga trouwen. 
O wat is het toch bijzonder wat er vannacht gebeurt is!!! 
Vertel dan!! Vertel! 
Vannacht waren de herders met elkaar op het veld. Ze zorgden voor de schapen. Ze letten heel goed 
op dat er geen wolf of ander wild dier de schapen op zouden eten. Hendrik is echt een hele goede 
Herder en hij is sterkt en groot.  

De herders hadden samen een vuurtje gemaakt dat is lekker warm en de wilde dieren zijn er bang 
voor. Rond het vuurtje stonden verschillende herders samen te praten. Ze praten vaak over de 
Romeinen, dat die nog steeds de baas zijn in het land en dat de keizer wilde weten hoeveel mensen 
er in zijn rijk wonen. Veel mensen moesten lange reizen maken naar de stad waar ze vroeger 
vandaan kwamen. Dus kwam je bijvoorbeeld uit Nazareth en was je vader of opa in Bethlehem 
geboren dan moest je helemaal naar Bethlehem toe. Daarom is het nu erg druk hier in het kleine 
Bethlehem. De herberg is zelfs al helemaal vol. 
Tijdens het praten zorgden de herders er om de beurt voor dat het vuur niet uit ging ook gingen ze 
steeds even bij de schapen kijken om te zien of ze er allemaal nog waren. 
Het vuur was het enige lichtje in de donkere nacht zo op het land. Kun je je voorstellen hoe donker 
het verder was. Maar opeens werd het licht, nog lichter dan op een zonnige dag! O wat schrokken al 
die stoere herders! Zelfs de aller stoerste herder was super bang. Hendrik was ook heel erg bang. 
Opeens hoorden ze een stem en ze zagen een Engel! Hij zei: wees niet bang, ik kom heel goed nieuws 
vertellen voor alle mensen! De Zaligmaker, de verlosser, de Messias is geboren! Je kunt hem vinden 
niet ver hier vandaan in de stad van David in Bethlehem. Hij ligt in een stal, in een kribbe in doeken 
gewikkeld. Toen de Engel uitgesproken was zagen de herders heel veel engelen aan de hemel. Zij 
zongen een erg mooi lied: Ere zij God, in de Hoge, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. 



En plotseling was het weer donker. 
De Herders keken elkaar aan en zeiden: kom laten we naar Bethlehem gaan en het Kindje opzoeken. 

Nou en dat deden de herders natuurlijk. Ze liepen naar Bethlehem en ze vonden het kindje precies 
zoals de Engel al gezegd had! Dat vonden ze erg bijzonder. Jozef en Maria waren heel erg verbaasd 
dat er ineens Herders bij hen in de stal op bezoek kwamen. Ze vroegen aan de Herders; hoe weten 
jullie dat hier een kindje geboren is? En toen vertelden de Herders alles wat ze die nacht 
meegemaakt hadden. Maria luisterde erg goed naar de herders en onthield alles wat ze gezegd 
hadden. De Herders waren dus de eersten die hoorden dat de Heiland, de Zaligmaker, de Zoon van 
God geboren is. De volgende morgen vertelden de Herders aan iedereen wat zij die nacht 
meegemaakt hadden. De mensen vonden het een heel bijzonder verhaal en luisterden er goed naar. 

Veel mensen die denken dat Herders slecht, dom en niets waard zijn. Ze tellen niet mee en mogen 
vaak niet meedoen. Maar God heeft juist de Herders het grote nieuws als eerste verteld. Bij God zijn 
alle mensen gelijk en alle mensen even belangrijk. Daarom mochten de Herders het als eerste 
weten  en stuurde God de Engelen naar hen toe. 

Dus nu geen ruzie meer maken omdat je denkt dat iemand vies of dom is omdat ze een herders 
kindje is hoor! Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, of je nu rijk of arm, blank of 
bruin, een belangrijk persoon bent of een gewone herder bent, voor God is iedereen even belangrijk! 

 
 Ja, sorry dat je niet mee mocht doen! Zullen we vriendinnen worden??? Dat lijkt me erg leuk! Kom 
dan gaan we dit verhaal aan iedereen vertellen! 
 

 

Dan lopen ze alle 3 weg en zingen: Zeg moet je even horen, de Messias is geboren. Zeg moet je even 
horen, het was hier in Bethlehem. 

 


