
Overdenking zondag 15 september 2019, Opstandingskerk Assen, door ds. Jaap de Raadt 
Schriftlezingen: Exodus 32, 7 – 14 en Lucas 15, 1 – 10 
 
Wij houden wel van gelijkenissen. Eenvoudige vertellingen over situaties ‘uit het leven 
gegrepen’. Al is het niet meer uit ons moderne leven gegrepen. Maar we herkennen nog wel 
veel. Gewone, huis-tuin-en-keuken-verhalen. Terwijl in de Bijbel juist vaak gesproken wordt 
over niet-gewone dingen, abstracte zaken. Nee, gelijkenissen zoals deze: van het verloren 
schaap, van de verloren drachme, we kunnen ons er van alles bij voorstellen!... 
 
Zo kunnen we ons ook zo goed de blijdschap van de herder voorstellen: daar heeft hij het arme 
beest weer gevonden!...  
Het arme beest? Koestert deze herder wel dezelfde gevoelens jegens het schaap als wij? Zo 
romantisch is dat herdersbestaan niet! Denkt u echt, dat deze herder zwelgt in medelijden 
voor het arme beest en dat hij er alles voor over heeft om het in de bush te vinden? Dat hij dit 
doet: die negenennegentig anderen achterlaten om dat éne te zoeken, het lijkt erop, dat dit 
als hoogst normaal wordt gezien, - praat Jezus er ook niet in die trant over? -, terwijl het dat 
toch niet is! Want zoiets doe je niet als herder! Je bent geen softie! Natuurlijk, wel jammer, 
dat zo’n beestje verloren gaat. De kudde is niet compleet meer. Derving van inkomsten. Maar 
zo gaan die dingen in de natuur…  
 
En zo zien we dat het een beetje begint te wringen in dat eenvoudige verhaal dat de gelijkenis 
op het eerste gezicht lijkt te zijn… 
Weet u, wanneer het om een echt eenvoudig verhaal zou gaan? Nou ja, dan zou het slechts 
vertellen dat het verloren geraakte gelukkig weer gevonden wordt. En meteen zien we dat 
oude vertrouwde, bijna iconische beeld van die herder voor ons oprijzen, het ongelukkige 
beest op zijn schouders. In ziekenhuizen zag je het wel groot ergens op een wand 
geprojecteerd. En we maken de vergelijking ook meteen: dat schaap, dat is de zwakke, zondige 
mens die in zeven sloten tegelijk loopt. Wij zélf zijn dat schaap! En de herder? Wie anders dan 
Jezus! En wij worden gevonden! Uit onze ellende tilt Hij ons op! Eind goed, al goed…    
 
Maar hij is blij, deze herder, vooral blij!...   
Alleen dat zo’n woord al valt: blijdschap, in een omgeving waar ze over het algemeen weinig 
op hebben met emoties. Denken we nu echt dat zo’n herder zich daar de tijd voor gunt? Hij 
heeft wel wat anders te doen!  Maar dan schijnt hij zijn vreugde ook nog met vrienden en 
buren te willen delen. Zien we het vóór ons? Ook hier lijkt de gelijkenis het ons niet 
gemakkelijk te maken…  
Maar die blijdschap, daar moeten we wel wat mee. Want ze komt steeds weer terug. Als een 
rode draad lijkt ze door beide gelijkenissen van vandaag te gaan, maar ook door die hierna 
nog volgt: over de verloren zoon (of, zoals we beter kunnen zeggen: de twee zonen)… 
 
Hoe zit het met die blijdschap waarvan we het idee hebben dat die nauwelijks bij het 
ruwbonkige herdersbestaan past?... 
Blijdschap. Zegt u nu eens: wat is dat precies? Beschrijf het eens. We lachen als we blij zijn, 
we dansen, springen, gaan uit ons dak, steken de vlag uit. Maar wat het precies is? We kunnen 
het eigenlijk niet te pakken krijgen. En als we er al onze vinger op weten te leggen…, vaak, als 
we haar dan per se benoemen willen, willen vastleggen op een foto bijvoorbeeld, is ze alweer 



verdwenen, weggeglipt van onder je vingers! Ongrijpbaar is ze, blijdschap, maar ze kán er 
zijn…  
 
De herder uit de gelijkenis danst, springt, is buiten zichzelf van vreugde. Hij vindt bovendien: 
de enige manier waarop ik die vreugde voluit wil beleven is: samen met anderen! Hij nodigt 
iedereen uit om in zijn grote vreugde te willen komen delen! Ach, we hebben het allang niet 
meer over een gewone herder in een eenvoudig huis-tuin-en-keuken-verhaal. De herder om 
wie het hier gaat is niemand minder dan God zelf!...  
 
Maar nu moet ik u nodig iets over de context van beide gelijkenissen zeggen. Wat is de 
aanleiding dat Jezus ze vertelt?...  
Allereerst, voor de oren van wie zij in eerste instantie bestemd zijn, dat zijn de Farizeeën en 
Schriftgeleerden. Die waren aan het morren, tegen elkaar. Niet direct in het gezicht van Jezus 
zélf dus. Nee. Roddelen noemen wij dat, en hoe dit dan precies Jezus ter ore is gekomen, dat 
vertelt de geschiedenis niet. ‘Die man ontvangt zondaars en eet zelfs met ze!’ Alsof Hij iets 
vies deed, iets engs. Alle tollenaars en zondaars zochten Hem namelijk graag op… 
Het was niet dat de vrome leidslieden jaloers op Hem waren: naar Hem kwamen ze wèl toe; 
wat was er mis aan hún preken? O nee, ze waren maar wat blij dat die lui zich niet bij hen 
vervoegden. Hoefde je ook geen vuile handen te maken. Trouwens, deze mensen 
diskwalificeerden zichzelf toch, met hun gedrag dat niet door de beugel van de Thora kon? Ze 
begrepen niets van die Jezus. Dat Hij zich wel met hen meende te moeten inlaten, daarmee 
diskwalificeerde Hij zich ook!… 
 
Jezus’ reactie is dan deze gelijkenissen. En al lijkt het allemaal verpakt in een zo op het oog 
onschuldig verhaaltje, de niets aan duidelijkheid ontbrekende boodschap kan de Farizeeën en 
Schriftgeleerden onmogelijk ontgaan. Ze moeten zich direct aangesproken gevoeld hebben… 
Want zij, die toch vooral zichzelf als dé hoeders van Gods woord zien, als hoeders ook, op 
grond van datzelfde woord, van de mensen, zij laten alle tollenaars en zondaars barsten, 
weren hen van de maaltijd!… 
Ik zie de tafelwachten opeens voor me die vroeger bij het hoofd van de avondmaalstafel 
stonden. Niet dat zij gauw tot zo’n drastische maatregel besloten, nee, gelukkig niet, maar je 
kunt toch ook niet iemand die verlangt het Brood voor onderweg te eten en de Wijn van het 
Koninkrijk te drinken de toegang daartoe ontzeggen?... 
Beste hoeders van de Thora, jullie halen je neus op voor wat jullie niet anders willen zien dan 
als uitschot van de samenleving. Maar weet je ook dat er in de hemel blijdschap is, ja 
blijdschap!,  iedere keer dat een mens, in welke put hij ook gevallen is, weer over de rand naar 
boven weet te kruipen? En welk mens valt op een gegeven moment niet in die put?... 
 
Maar die blijdschap daarover in de hemel. o, wat een probleem om daarin ten volle te willen 
delen!... 
Zoals we zagen: in elk van de gelijkenissen loopt het uit op de vraag of vrienden, buren, wie 
ook maar, wil komen delen in die vreugde. Het wordt niet duidelijk of zij dat ook werkelijk 
allemaal komen doen. Dat wil zeggen, bij de laatste gelijkenis, die van de twee zoons, daar 
wordt het wel helder: de oudste zoon weigert zelfs de feestzaal van zijn teruggekeerde broer 
binnen te gaan! En zouden de Farizeeën en Schriftgeleerden zich op dat moment in die oudste 
zoon herkend hebben?... 
 



Maar waarom is het toch zo moeilijk die feestzaal binnen te gaan? In de hemel heerst die bijna 
niet te bevatten blijdschap. Wij hier op aarde lijken die blijdschap niet aan te kunnen. Of er 
niet aan te willen. Wij focussen vooral op dat een mens verloren gaat. Blijven daar vervolgens 
in hangen. De oudste zoon, hij heeft geen goed woord over voor zijn broer, ook al is hij 
teruggekomen. Snapt ook van zijn vader niets, die hem zomaar weer terugneemt, aan zijn 
borst koestert zelfs. U kent het schilderij van Rembrandt? Hoe kan hij dat, na alles wat dat 
jong hem aangedaan heeft!...   
Terwijl wij de jongen zijn zondige verleden maar blijven aanwrijven, is zijn vader vooral blij dat 
hij teruggekomen is. Hij praat ook nergens meer over. Hij heeft hem vergeven, zeggen wij dan. 
Nou, de hemelse Vader focust op het gevonden zijn! Er is niet eens spráke van een 
vergevingsdaad! Wat een mens ook allemaal op zijn kerkstok heeft, voor de hemelse Vader 
geldt allereerst: hij is weer thuis!... 
 
Maar voor ons hier op áárde, zeggen wij dan (te gemakkelijk misschien), is het voorlopig nog 
vele bruggen te ver dat we zouden delen in die hemelse blijdschap! Dat vinden we boven onze 
macht gaan. We zijn de Vader niet, maar ook Jezus de Zoon niet!... 
 
Lezend In Exodus zagen we dat nota bene de Eeuwige zélf het óók op een bepaald moment 
ondoenlijk vond om aan zijn eigen missie vast te houden. Dat ondankbare, onhandelbare volk! 
Wat zou Ik me nog voor hen uitsloven? Mozes moest er aan te pas komen om Hem eraan te 
herinneren dat het toch echt tot Zijn wezen behoorde dat volk tot zijn bestemming te brengen, 
ondanks al het bloed dat ze onder zijn nagels vandaan haalden!… 
 
Zeker, wij zijn de Vader niet. Bij Jezus komen we ook niet in de buurt. Toch… Als we nu zouden 
weten te leven vanuit de gedachte: ieder mens is een schepsel Gods, ongeacht waar je 
vandaan komt, hoe je geaard bent, of je nu veel of weinig ‘gezondigd’ hebt; ieder mens is 
ervoor bestemd in plaats van verloren thuis te geraken… Iemand probeert uit de diepte van 
de put naar boven te klimmen, jij geeft hem dat laatste zetje. Je daalt met een ladder naar 
hem áf tot in de diepte waar hij zit…, wordt er dán in de hemel al niet geláchen? Geglimlacht 
in elk geval… 
 
Trouwens. Zó kunnen we ook naar de gelijkenis van het schaap kijken: het leven van de Heer 
tekent zich erin af. Die op het Kerstfeest naar het volk dat in duisternis wandelt toegaat. Die 
zich het leven van al die mensen dwalend in het donker aantrekt, tot en met Goede Vrijdag. 
Het wordt Pasen, Hij tilt ze uit de ellende van de dood omhoog. Gaat in grote vreugde naar 
huis, Hemelvaart. Om tenslotte iedereen uit te nodigen om in de feestzaal zijn vreugde met 
Hem te komen delen, Pinksteren… 
En Pinksteren is het gewórden voor ons. Elke keer als we hier op zondag in ‘de bovenzaal’ bij 
elkaar zijn, daalt de vlam van de hemelse blijdschap op ons neer. En worden wij mensen die 
erop gefocust zijn dat de ander in ons leven vooral gevonden wordt. Zijn wij niet elkaars 
hoeders, zodra de kerkdeuren achter ons dichtvallen?... 
 
 Wie denken durft dat deze droom het houdt, 
 een vlam die kwijnt maar niet zal doven, 
 wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt, 
 al komt de onderste steen boven: 
 die zal kreunen onder zorgen, 



 die zal vechten in ’t verborgen, 
 die zal waken tot de morgen dauwt  - 
 die zal zijn ogen niet geloven. 

 
    
 
    
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
 
 


