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Verloren, gevonden, verheugd
De vreugde van God (Lucas 15:1-32)
‘Ik zou uit mezelf God nooit gezocht hebben, maar het was God
die mij heeft geroepen. Jezus vertelde ons het verhaal van de
verloren zoon; het maakt niet uit wat je gedaan hebt, je kan
altijd thuis komen bij Jezus. Ik was verloren, maar Jezus heeft mij
gevonden.’ Dat getuigenis klonk vorige week bij de doop. De drie
verhalen van Jezus uit Lucas 15 gaan over verloren zijn en
gevonden worden. En het eindigt steeds met vreugde!
Verloren
Een verloren schaap (een van de 100), een verloren muntstuk
(een van de 10), een verloren zoon (een van de 2) - ze staan
voor ons levensverhaal. Er zijn talloze manieren waarop we
verloren zijn en ons verloren kunnen voelen. Het schaap raakte
het spoor bijster, het muntstuk viel ergens uit op een
onbewaakt ogenblik, de zoon maakte welbewuste keuzes. Het
resultaat is hetzelfde: verloren, God is je kwijt, je bent jezelf
kwijtgeraakt. Wat brengt dat een gevoelens met zich mee:
eenzaamheid, verdriet, machteloosheid, boosheid, frustratie,
verveling. Heel de bijbel is vol van dit motief: ballingschap,
gevangenschap, vervreemding, op de vlucht zijn. Zo zit het
menselijke leven onder de zon in elkaar. Opeens is daar je
ongeloof, je twijfel, je ziekte, je stukgelopen huwelijk, je
misstap, je verwarring, je gevoel van niet gezien te worden,
onveiligheid, onverbondenheid. ‘Ik voel me verloren’.
Gevonden
Wie zoekt wie? ‘God moet gezocht en gevonden worden.
Sterker nog: het gaat erom dat jij door Hem gezocht en
gevonden werd’ (Paul Visser). De verhalen van Lucas 15 gaan
niet over ónze zoektocht maar over die van God. Ik vind
 niet. Ik
word gevonden. Spiritualiteit gaat over wat God door zijn
Geest in onze levens doet, niet (of pas in de zoveelste plaats)
over wat wij doen. Het schaap doet niets. Het muntstuk is

volkomen passief (vgl. het gedicht ‘Deisme’ van Gerrit
Achterberg: ‘...wanneer niet Christus, koopman in oudroest,
ons juist in zo'n conditie vinden moest…’). En de zoon? Is hier
niet vooral Gód aan het werk door slechte omstandigheden te
brengen en de Géést die inkeer geeft? De vader is uiteindelijk
niet geïnteresseerd in de schuldbelijdenis van de zoon! ‘Hij
kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals
en kuste hem’ (15:20). ‘Laten we eten en feestvieren, want
deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij
was verloren en is teruggevonden’ (15:23-24). Het verhaal had
hier kunnen stoppen, maar als Jezus de zuinige en zure blikken
van de farizeeën en schriftgeleerden ziet, houdt hij hun in een
soort van intermezzo een spiegel voor waarin ze met hun
eigen bevroren woede en kille gehoorzaamheid zien én de
warmte van God: ‘Mijn jongen, jij bent altijd bij me, en alles
wat van mij is, is van jou’ (15:25-31).
Verheugd
De vreugde is allereerst de vreugde van God omdat hij
gevonden heeft wie verloren was. Het is de vreugde om de
thuiskomst van Gods kinderen: ‘Eindelijk thuis!’ Onze (aardse)
vreugde, als vrucht van de Geest, is een echo van die (hemelse)
vreugde van God. Vreugde is dus niet allereerst een gevoel
maar de uitkomst van Gods verhaal met ons. Zó is vreugde ook
alomtegenwoordig in de bijbel en in het evangelie. Vreugde is
maar niet een marginaal thema maar behoort tot de kern van
het evangelie van het koninkrijk. Een van de meest gebruikte
beelden voor dat koninkrijk is de feestmaaltijd (inclusief de
maaltijd van Jezus). In het Grieks

horen vreugde (chara) en
genade (charis) helemaal bij elkaar: als het in het christelijk
geloof draait om genade, dan draait het dus om vreugde.
Verrast door vreugde!

Bijbelgedeelten
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Gespreksvragen
1. ‘Ik was verloren, maar Jezus
heeft mij gevonden’. Herken je
dat in jouw leven?
2. Het christelijk geloof is een
godsdienst van vreugde. Herken
je dat?
3. Wat raakt jou het meest in het
verhaal over de twee zonen van
de vader (of: de gelijkenis van de
vreugdevolle vader)?
4. Op welke momenten voel jij je
verloren?
5. Hoe heeft God jou gevonden?
6. Op welke manieren klinkt in
jouw leven de echo van Gods
vreugde?
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