
Jan Steyn preek Sondag 1 Februarie 2015. 

Teks: Lukas 15 

Tema: Jy is welkom by God. 

 

Inleiding: 

Hoekom vertel die Here Jesus die drie gelykenisse of stories van die verlore skaap, die verlore 

muntstuk en die verlore seun? Jesus vertel altyd gelykenisse met goeie rede. Dit gaan oor wat in vers 

1 en 2 staan: "Die tollenaars en sondaars het almal die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. 

Hierteenoor het die Fariseërs en skrifgeleerdes bewaar gemaak (letterlik begin murmureer) en gesê: 

Hierdie man ontvang sondaars en eet selfs saam met hulle." Dat die tollenaars en sondaars na Jesus 

kom luister het was seker nie so erg nie. Maar dat Hy hulle ontvang het en saam met hulle geëet het 

was onverskoonbaar. Want deur saam met mense te eet in daardie tyd het jy getuig dat jy hulle 

onvoorwaardelik aanvaar en jou ten volle met hulle vereenselwig.-, meer nog, dat jy hulle as vriende 

reken. Juis uit reaksie teen die skrifgeleerdes en Fariseërs se murmurering oor Jesus se vriendskap 

met die skrifgeleerdes en Fariseërs vertel Jesus hierdie drie gelykenisse van Lukas 15. 

Die patroon by al drie hierdie gelykenisse is dieselfde- wegraak, weer kry en vreugde.  

  

Die skaap wat wegraak: 

Die skaap kies om weg te raak- hy sien hierdie dwaalpaadjie met weiding wat belowend lyk en 

verlaat die trop en raak so weg. En almal wat skape ken sal jou vertel dat ´n skaap wat weg is, werklik 

weg is. Hy sal op geen manier self die pad sommer huis toe kry nie. Hy moet gesoek en gehaal word 

en huis toe gedra word. Volgens die wet moes die skaap self teruggaan huis toe. Volgens die 

evangelie word die skaap huis toe gedra. 

Hierdie gelykenis vertel eintlik dat God soos ´n herder is wat na honderd skape moes omsien. 

Herders was mense op wie in daardie tyd neergesien is. Herders het ander mense se skape opgepas. 

Die herder was dus nie hier die eienaar van die 100 skape nie. Die vraag is nou: Watter herder sou 99 

skape van sy baaas in die veld laat staan om een te gaan soek wat weggeraak het? Geen herder nie. 

Hierdie optrede maak nie menslik en logies sin nie. Netnou kom die 99 almal iets oor in die herder se 

afwesigheid om die verlore ene te gaan soek. Geen menslike herder sou so optree nie. Net God sou 

dit doen. Net God so ´n herder.  

Die feit dat die herder een skaap sou gaan soek behoort eintlik die ander 99 ook te troos en te 

bemoedig skryf iemand.  Want as hy al daardie moeite sal doen om ander verlore skaap te gaan 

soek,  sal Hy more daardie moeite vir my ook doen as ek verlore raak. Was spesifieke skaap 

weggeraak het en spesifieke skaap herder gaan soek het. Ek dink ook aan Psalm 23- nie die Here ´n 

herder, maar my herder. God se sorg en genade is tailor made, persoonlik vir jou en my. Hy kom 

soek ons persoonlik- Hy is in Sy genade bereid om na ons toe te kom waar ons is, waar ek en jy ons 

nou bevind. Al is daardie plek nie goed of mooi nie. As jy hierdie gelykenisse van die verlore skaap en 

muntstuk lees, moet jy hoor dat God nie soos hierdie heerser is wat passief daar bo in die hemel sit 



en wag vir iemand om die nuus te bring dat iemand vandag hom of haar bekeer het of weer 

teruggekom het na die Vaderhuis toe nie. God soek aktief na ons. In Jesus het Hy dit so mooi vir ons 

gewys: Dit is nie ons wat na God soek nie, maar God wat in Jesus na ons kom soek het. God se liefde 

eis eenvoudig van Hom om die wat verlore is te gaan soek. Hy wag nie eers dat hulle of ek en jy om 

dit meer persoonlik te maak onsself verbeter of selfs eers besef ons  is verlore nie. 

Die muntstuk wat wegraak: 

Asof dit nie erg genoeg is dat Jesus God die Vader met minderwaardige herder vergelyk nie, word 

God die Vader nou met vrou vergelyk. Joodse rabbi- dankie dat nie heiden of vrou is nie. En God 

word nie met enige vrou vergelyk nie- met vrou groot skande oorgekom het. Elke Joodse vrou wat 

trou het as trougeskenk hierdie hooftooisel ontvang wat met munte versier was. Hierdie hooftooisel 

het baie met eer en status te doen gehad, nie met vir die vrou nie, maar vir haar hele familie. 

Daarom het baie vrouens hierdie hooftooisel selfs gedra as hulle geslaap het. Dit het vir vrouens van 

daardie tyd so baie beteken as wat ´n trouring vandag beteken.   

Een van hierdie kosbare munte van ´n Joodse vrou se hooftooisel raak weg. So bring sy oneer oor 

haarself en haar familie. Dit val iewers in die huis weg of val af sonder dat sy dit agterkom. Eintlik 

raak so iets van haarself weg, iets wat haar sekerheid gegee het. Daarsonder was sy as mens en sy as 

bruid onvolledig. En hierdie wegraak van een van jou hooftooisel se muntstukke was groot skande in 

daardie tyd. En wat doen die vrou as sy na groot en deeglike soektog munt opspoor- bel al die bure 

en bel hulle vir partytjie. Sy maak haar skande aan almal bekend- ek het een van munte in 

hooftooiself verloor maar weer gevind. Hoekom? Want haar vreugde oor die munt wat weer gekry 

is,  is groter as haar skande en skaamte oor sy dit laat wegraak het. En weer net soos met die herder 

maak die vrou se optrede nie vir ons logies sin nie. Sy het nou net gestress oor die een van haar tien 

munte wat weg is en verwoed daarna moes soek. Maar wat doen sy as dit gekry het- gaan spandeer 

geld om partytjie te hou vir al haar vriende! Watter vrou sou so optree? Geen vrou nie. Net God sal 

so optree.  

So werk God met verlore mense- as Hy jou en my kry, wil Hy ons nie shame of ons skaamte en 

skandes uitbasuin nie- Hy wil feesvier want ons het by die Vaderhuis aangekom. Miskien dink jy 

vanoggend- my shame, my skande is te groot. Ek kan na God toe nie en Hy sal verseker nie vir my by 

Hom wil hê nie. Dis nie waar nie. Lukas 15 bevestig dit.  God het plek vir jou. Hy wil jou by Hom 

verwelkom.  

 

Die verlore seun: 

Ek wil kortliks aan die gelykenis van die verlore seun raak- in 2014 ook daaroor gepreek. Hier weer 

half slegte verwysing na God as onverstandige vader- wat seuns erfporsies gee voor dood is. Hulle 

kon hom mos op straat uitgooi! En jou wragtie slegte seun wat alles uitgemors het weer laat 

terugkom huis toe. Dit doen jy nie.  As jou seun sy erfposie wil vat voor jy as pa dood is, verklaar hy 

daarmee einltik dat hy wens jy was dood. So ´n seun vat jy nie terug nie. 

Die eintlike punt van hierdie storie is dat mens aan die einde van die storie nie weet wie eintlik die 

verlore seun is nie. Gewoonlik dink ons dis die jonge- wat sy hele erfporsie kom opvra voor sy pa se 

dood. En hy mors dit alles op verkeerde vriende en vinnige karre en los vroue uit. Tot daar niks oor is 



nie. Dan sluip hy stert tussen die bene terug huis toe. Miskien kan hy as arbeider by sy pa gaan werk. 

Maar tot sy verbasing wag sy pa hom by die plaashek in en sien hom al as hy nog van ver af aankom. 

En gooi die pa alle waardigheid oorboord en hardloop hom tegemoet. Pa´s van daardie dae was 

hopeloos te waardig om so iets te doen. Ons praat hier van ander Pa. Ons praat van God. Net Hy 

soveel onwaardige vreugde oor verlore kind wat huis toe kom. 

Maar die oudste seun is dalk op die ou end die verlore een. Sy jonger broer kom ten minste terug. 

Maar hy is verbitter. Hy kan nie deel in die pa se vreugde oor die jonger broer wat weg was, alles 

uitgemors het en weer terug gekom het huis toe nie. Hy sien net dat hy altyd soos slaaf vir sy pa 

gewerk het al die jare. Jongste seun is tollenaars en sondaars. Oudste is fariseers en skrifgeleerdes 

wat soos slawe, baie hard moes werk om Joodse wet te onderhou en so self hul plek by God te 

probeer verdien. Hulle deel nie in vader, hier God se vreugde oor verlorenes wat weer die pad huis 

toe gekry het nie. En so is hulself verlore. Staan hulle buite die Vader se liefdes hart en die 

feesviering vir die verlore seun. As jy die lakmoestoets wil aanlê vir die kwaliteit van jou geloof vra 

hoeveel vreugde daar in is. Want die oudste seun het geen vreugde in sy pa se huis of in sy 

verhouding met sy pa geken nie.   

 Wat beteken dit om verlore te wees? 

Verlorenes is nie het hulle wat erge sonde gepleeg het nie of die hulpeloses of die wat verag en 

vergete is nie. Verlorenes kan ook hulle wees wat goeie en eerbare en in hul oë regverdige lewens 

lei.  Mense wat besef hulle is verlore sondaars kom tot bekering en hulle lewens word omgedraai as 

hulle besef God soek na hulle en wil Hom laat vind deur hulle. Hier kan ons dink aan die sondaars en 

tollenaars van ons gelykenis. Die sogenaamde regverdiges, hier kan ons dink aan die skrifgeleerdes 

en fariseers voel nie dis nodig dat hulle lewens omgedraai word of dat hulle tot bekering moet kom 

nie. Hulle voel dit is nie nodig dat God na hulle kom soek nie, want hulle dink nie hulle is verlore nie. 

Dink aan Jesus se gelykenis oor die Fariseer en die tollenaar in Lukas 18: Die Fariseer bid: O God, ek 

dank U dat ek nie soos ander mense is nie: diewe, bedrieërs, egbrekers en ook nie soos hierdie 

tollenaar nie, Ek vas twee keer per week en gee ´n tiende van my hele inkomste. Die tollenaar bid: O 

God, wees my sondaar genadig.  

Jy kan verlore wees in jou slegtigheid- ek het slegte dinge gedoen, ek het mense te na gekom, ek 

wou niks met God en die kerk te make gehad het nie, ek het mense seergemaak of diep teleurgestel. 

Hier kan jy maklik laag genoeg voel om te begin dink ander is beter as jy of is nader aan God as jy. 

Maar jy kan ook verlore wees in jou goedheid- my lewe was nog altyd mooi en voorbeeldig, ek kuier 

en drink nie saam met die manne nie, ek is elke Sondag in die kerk, ek stel regte voorbeeld vir my 

kinders. Hier kan jy maklik voel- ek is beter as ander en nader aan God as hulle. Jy kan in hierdie 

twee gevalle ewe ver van God wees. Hoe? As jy nie God se hart, God se omgee, God se herdershart 

vir mense het nie. Dan is jy werklik verlore. Daaraan herinner die oudste broer van die verlore seun 

gelykenis ons veral. 

Daar is iets baie belangrik wat ons moet besef: Die regverdiges soos die Skrifgeleerdes en Fariseers 

het nie ´n ander bekering nodig gehad as die tollenaars en sondaars nie. Hulle moes bekeer word 

van ander dinge- van die eie ek, van kritiek op ander, van beterweterigheid, van neersien op ander. 

Dis soos oom: Tannie sê ek is beterweterig. Dis nie waar nie sê ek altyd vir haar. Ek is net altyd reg.  

 



Hoe raak Lukas 15 die kerk? 

Ons het hierdie you tube snit van Mr Bean gekyk. Hy was nie welkom by kerk nie. Nie vir hom 

parkering nie. Ou langs hom sit met arms gekruis- liggaamstaal- ek is nie lus vir jou nie. Sien nie kans 

om ou langs hom te vra vir sakdoek nie. Ou langs hom sien hom as steurnis. En boodskap maak nie 

vir hom sin nie- hy is nie deel of het dalk nie groot geword in die taal wat daar gepraat word nie. Ons 

teologiese taal, ons kerktaal as jy wil sluit soms mense uit wat nie in daardie taal groot geword het 

nie. Dis nog een manier ons hulle onwelkom laat voel. En ek wonder of mense wat nie welkom voel 

in God se kerk nie, nie maar soms ook dink hulle is nie welkom by die God wat ons as kerk verkondig 

nie. 

Woensdagaand byeenkoms van leierskap gehad- kerkraad en wyksleiers. Een ding duidelik na vore 

gekom oor wat God van ons as leierskap vra- ons moet hulle gaan soek wat weggeraak het van die 

kerk af. Wat liewer Sondae by die huis op tv erediens kyk of eenvoudig iets ander gaan doen wat vir 

hulle meer sinvol of entertaining lyk. Wat miskien iewers in die verlede seer gekry het in die kerk en 

nou maar die erediens of die dominee of die wyksleier dodge. Of wat eenvoudig soos wat die 

postmoderne neiging maar is alle groot organisasies wantrou en van nature wegstuur van alles wat 

die woord georganiseerd in het. Georganiseerde godsdiens heel eerste. Want dit ruik darem te veel 

na iets wat my wil beheer en stuur en in hierdie raampie of blikkie wil indruk. Ons wil daardie mense 

gaan soek met God se omgee hart. En ons wil saam met die gemeente onsself ondersoek en onsself 

afvra of ons nie dalk ook maar verlore is omdat ons soos die oudste broer nie God se omgee hart vir 

verlore en soekende en struggelende mense het nie. Ek dink aan die ete wat ons laas jaar op 7 

Desember vir die rondlopers en nagskuiling mense in die saal aangebied het. Hulle wat ons so maklik 

as weggeraaktes en verlorenes beskou. Daar was vreugde daar. Dat mense wat hulself dalk as 

vergete en weggooi mense gesien het by die kerk verwelkom is. Wat gesien het dat God se kinders 

vir hul omgee want ons Vader gee vir hulle om. 

 

Lukas 15 herinner ons dat God steeds sonder ophou soek na elkeen wat verlore is. Ongeag die 

etikette of labels wat onsself of ander om ons nekke hang. God soek buite die kerk na hulle wat 

verlore is. En hy soek binne die kerk na hulle wat verlore is. Sy liefde vir alle mense is dieselfde – 

gister, vandag en more. Sy liefde vir ons in die kerk is net so groot soos sy liefde vir hulle buite die 

kerk. Ek dink aan die doop wat vertel dat God ons kom soek voor ons soos die lied sê kan kies of vra 

of Sy Naam kan uitspreek of skryf. Jy hoef nie eers groot te wees voor God jou kom soek nie. 

Hoekom het die herder die een skaap gaan soek? Want sonder daardie skaap was die kudde nie heel 

nie, was dit minder as wat dit moet wees. Hoekom het die vrou die muntstuk gaan soek? Sonder 

muntstuk haar bruidskat en sy self nie heel of volledig nie. Hoekom wag vader vir jonger seun? 

Sonder hom sy huis nie heel en volledig nie. So is God. Hy sal gaan soek wat verlore is. Hierin moet 

ons as Sy kerk Hom navolg. 

God wil ons deur Sy Gees Sy passie gee vir mense wat verlore is en buite Sy mense staan of deel is 

van Sy mense maar Sy of haar hart is nog koud. God vra dat ons Sy passie sal deel vir heelheid in Sy 

koninkryk. Daardie heelheid kom as hulle wat buite staan inkom of ons wat binne is God se omgee 

harte begin kry. Die groot ding wat Lukas 15 ons leer is dit: Alle mense is welkom by God. Is hulle ook 

by ons?   Amen 


