
Pelgrimskerkgemeente 11 september 2022 
13e zondag van de zomer 

liederen: lied 217, 388, 837: 1 en 4 
lezingen: Jesaja 40: 11; Lucas 15: 1-10 

inleiding op het thema 
Jezus vertelt in het evangelie van deze zondag twee korte verhaaltjes. Zoeken en vinden, zijn de 
kernwoorden. Het gaat over een verloren schaap en een verloren muntje. En verderop in hetzelfde 
hoofdstuk komt nog een derde gelijkenis, over de verloren zoon, maar dat is een verhaal apart. 
De twee gelijkenissen benadrukken het vinden, het terugvinden van het verlorene; en vervolgens 
de vreugde die dat teweeg brengt. 

Op de achtergrond van de gelijkenis van het verloren schaap staat het oudtestamenNsche beeld 
van de herder. God zelf is Israëls herder, zoals in psalm 23 en in Jesaja 40. In The Messiah 
componeerde Händel het prachNge He shall feed his flock - als een herder weidt Hij zijn kudde - dat 
Bert speelt tussen de lezingen.  

overweging 

Gemeente in de Heer Jezus Christus, 

Er zijn mensen, die als je vraagt of ze ook geloven, antwoorden: Ik ben zoekende. 
Misschien kent u zulke mensen. Misschien bent u zelf wel iemand die dit antwoord zou kunnen 
geven. ‘Ik ben zoekende’. Vroeger klonk dat verdacht. Nu word je er meestal om geprezen. Een 
gelovige moet twijfelen, want zonder twijfel is er geen geloof. Iemand die ‘Het’ (met een 
hoofdle[er) gevonden hee] en zeker weet is eerder verdacht. Ook het verschil tussen ongelovig 
en gelovig wordt eigenlijk steeds minder relevant. Zijn we op een bepaalde manier niet allemaal 
zoekende? 

Zoekt en gij zult vinden, is een uitspraak van Jezus in Luc. 11: 9 
En later zal hij op Zacheüs reageren (Lucas 19: 9-10): ‘… want ook hij is een zoon van Abraham. De 
Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was’.  
In de verhaaltjes die we vandaag horen, roept Jezus het beeld op van een herder die 
hartstochtelijk zoekt naar een verdwaald schaap en van een vrouw die even fanaNek zoekt totdat 
zij vindt wat ze kwijt was. Het derde verhaal - ook wel bekend als de gelijkenis van de verloren zoon 
- laten we voor vandaag even liggen. Maar ook dat verhaal eindigt met de woorden: ‘hij was 
verloren en is teruggevonden’ (Lucas 15: 32) 
Het gaat vandaag om ‘de zorg om wat verloren is’ zoals boven dit hoofdstuk in de bijbelvertaling is 
gezet. En net zo goed over de vreugde om wat teruggevonden is.  

kri8ek op herderschap 
Wat kan de betekenis van deze gelijkenissen voor ons vandaag de dag zijn?  
Daarbij is het goed om allereerst te zien in welk kader Lucas deze gelijkenissen zet. Hij brengt ze als 
kriNek op de criNci van Jezus. Lucas vertelt dat de gelijkenissen een reacNe zijn op het morren van 
de Farizeeën en schri]geleerden op Jezus. Zij hadden kriNek op Jezus omdat Hij tollenaars en 



zondaars ontving en met hen at. Waren ze bang dat deze open houding zou leiden tot 
normvervaging? Immers: wie openlijk in strijd leefde met de wet van God of zelfs samenwerkte 
met de Romeinse beze[ers, plaatste zichzelf buiten de gemeenschap van Israël. Blijkbaar wil Jezus 
hun iets leren, een spiegel voorhouden als hij tegen zijn criNci zegt: ‘Als iemand van jullie honderd 
schapen hee]…’ (vs. 4). 
Op de achtergrond van de gelijkenis van het verloren schaap staat het oudtestamenNsche beeld 
van de herder. God zelf is Israëls herder (Ps. 23; Jes. 40). De leiders van Israël worden met herders 
vergeleken en ook de Messias wordt als herder getekend. Wil Jezus hun hier iets voorhouden als: 
pas op als religieuze zuiverheid ten koste gaat van bewogenheid.  

En wat hoorden tollenaars en zondaars - afgewezen en buitengesloten door het volk en de 
religieuze leiders - in deze verhalen?  
Het iniNaNef van de redding gaat van de herder uit. Niet een van zijn schapen kan gemist worden. 
Het schaap is de herder kwijt, maar de herder is vooral het schaap kwijt. Horen zij dit: dat zij 
waardevol zijn in de ogen van Jezus; dat God hen (en ook ons) niet missen kan, dat ieder mens 
waardevol is en bijdraagt aan de wijsheid van de groep, aan de gemeente, aan de gemeenschap?  
Het schaap doet niets af of toe aan zijn eigen ‘inkeer’; een zondaar die zich bekeert, wordt slechts 
gevonden. Wonderlijke paradox.  

zelfopenbaring van Jezus 
De drie gelijkenissen zijn dus niet alleen een kriNek op de criNci, maar zijn ook een zelfopenbaring 
van Jezus. 
Op de achtergrond van de gelijkenis van de verloren drachme speelt dit mee. Een vrouw met een 
lamp en een bezem roept voor de joodse hoorders onmiddellijk het beeld van de voorbereiding op 
pesach op. Het Joodse paasfeest waarbij de ui[ocht uit Egypte, de bevrijding uit de slavernij 
herdacht en gevierd wordt. Paasfeest: het feest van de bevrijding.  
Wij danken onze redding daaraan dat Jezus zoekt, tot Hij vindt. Hij neemt daarbij inderdaad een 
risico. Hij riskeert zijn leven, de goede herder gee] zijn leven voor de schapen. En zoals de vrouw 
zoekt totdat zij vindt. Zo zoekt God in Christus naar ons. 

overdrijving 
Niet onbelangrijk in deze gelijkenissen is de vreugde. De zoekers - de herder en de vrouw - nodigen 
vrienden en buren uit met de woorden: ‘Deel in mijn vreugde’ (vs. 6 en vs. 9). En Jezus verbindt die 
vreugde met de vreugde in de hemel en onder de engelen over de inkeer van één zondaar. 
Het doet nogal overdreven aan. Die vrouw die zielsblij is en de hele straat uitnodigt voor een feest? 
En die herder - is het niet eerder onverantwoord dat hij 99 schapen - in de woesjjn nog wel ! - 
onbeheerd achterlaat om dat ene verdwaalde dier te zoeken. Welke herder is zo gek? Blijkbaar is 
die overdrijving nodig om het uitzonderlijke te onderstrepen. Want de clou is: in de hemel wordt 
feest gevierd als één zondaar zich bekeert. Eentje maar! Dat is al genoeg voor uitzonderlijke 
vreugde. God telt alle mensen, één voor één, en ik mag daarbij horen. Is dat niet wonderlijk? De 
overdrijving is ook nodig, om ons het idee te geven, dat die ene gekke herder, trekken van de 
goede Herder zelf vertoont. Hij gaat achter ons aan. Als jij je geloof bent kwijt geraakt, of het 
contact met de kudde bent verloren – dan zet hij alles op alles om je terug te brengen. Waar was je 
de laatste keer toen je het geloof nog gebruikte? 
De overdrijving helpt ons om te gaan beseffen, dat in de overdreven vreugde van de vrouw met 
haar drachme, iets duidelijk wordt van de moederlijke God, die het huis op de kop zet en van 
boven tot onder bezemt, omdat haar er alles aan gelegen is om het verlorene te zoeken en te 
vinden. Zoals in de derde gelijkenis van de verloren zoon, je in de uitzinnige vreugde van de vader 



die zijn zoon zonder pardon in genade aanvaardt, trekken van onze hemelse Vader zichtbaar 
worden. Maar goed, dat is een ander verhaal. 

hartstochtelijk 
Aan het begin van het evangelieverhaal volgens Lucas komen de woorden ‘grote vreugde’ voor in 
de beschrijving van het kerstgebeuren. Na de geboorte van Jezus zei een engel tegen herders in het 
veld: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde betekent voor 
heel het volk …’ (Lucas 2: 10). En aan het eind van het evangelieverhaal wordt de grote vreugde 
betrokken op de hemelvaart. ‘En terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd 
opgenomen in de hemel. Ze aanbaden Hem en keerden in grote vreugde terug naar 
Jeruzalem.’ (Lucas 24: 51-52) Er kan veel in het leven raadselachNg en onbegrijpelijk zijn. Wat kun 
je niet kwijtraken, wat kan er niet als een dreiging op je anomen. Toch hoe] dat ons leven niet te 
bepalen en te verlammen. Als je met zulke gedachten ten slo[e nog eens terugkeert naar die 
eenvoudige gelijkenissen, dan valt des te meer op de hartstocht waarmee wordt gezocht. Door die 
vrouw met haar verloren drachme maar ook door die herder met zijn 99 trouwe schapen. Die 99 
redden zich wel. Hij moet dat ene schaap zoeken. Met een verbetenheid en een beslistheid en een 
doorzepngsvermogen en een wilskracht en nog veel meer. Zoeken tot je er bij neervalt. 
Ja, het gaat om het vinden en het gaat om de vreugde, maar misschien gaat het ook wel over het 
zoeken. Tomeloos en onvermoeibaar. Bent u zoekende? Blijf zoeken. Hou dat vooral vol, want als je 
het zoeken opgee], geef je de hele zaak op.  

niemand kan gemist worden 
Waarom gaat die herder achter dat ene schaap aan? Is hij zo bezorgd over het lot van dat ene 
schaapje? En over die Nen penningen is veel gediscussieerd. Het zou een speciale collecNe kunnen 
zijn of een sieraad. Het is zonde als er dan een ontbreekt. Of had ze maar Nen penningen? Als je er 
duizend hebt, kun je er wel een missen, maar als je er maar Nen hebt, is elke penning waardevol.  
Is de boodschap van Jezus: elk schaap, elke penning is waardevol? Zeker, maar kun je het ook 
omdraaien? Die herder gaat achter dat ene schaap aan, omwille van de 99 die achter zijn gebleven. 
Hij is bezorgd vanwege dat ene schaap – een schaap alleen kan niks – ja, maar hij is ook bezorgd 
om die 99 andere. Want die hebben dat ene schaap net zo nodig als omgekeerd. 
Alsof de herder zegt: ‘Ik heb je opgezocht, want WIJ hebben jou nodig. We missen je. We kunnen 
niet goed zonder jou. Ja, juist jou. Nee, je bent niet een van de honderd, je bent geen grijze muis 
tussen de schapen. We hebben jou juist nodig om wie jij bent. Jij, schaapje, je bent zo heerlijk 
rebels, je bent een durfal, dat heb je nu wel laten zien. Jij bent zo ondernemend, jij dur] nieuwe 
wegen te verkennen, onbekend land te betreden. Jij gaat je eigen gang en zoekt een eigen weg, en 
juist dat hebben WIJ nodig. Jouw eigenheid maakt ons compleet. Zonder jou zijn we een stuk 
minder, alsof er iets aan ons ontbreekt.’ 
Niemand geloo] op eigen kracht. Je wordt al gedragen door de tradiNe, de mensen die voor ons 
uit zijn gegaan, de verkenners, de wolk van getuigen (Hebr. 11). Je wordt omringd door de mensen 
die met je gaan, die voor jou bidden als jij dat even niet kunt, of wilt. Degenen die de lofzang 
gaande houden, het vuurtje brandende. We wachten wel, totdat je weer aanhaakt of insteekt, of… 
nou ja zie maar.. 
We hebben elkaar nodig, alleen weten we niks, kunnen we niks. God hee] ieder van ons nodig, 
zeggen deze gelijkenissen ook niet dat? Ieder mag er gewoon zijn, zonder angst, in vrijheid 
getuigen van Gods liefde voor ieder. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel (lied 388). 
AMEN 


