
 
Zondag 11 september 2016 

 dertiende van de zomer  

 
 

Lezing uit het Eerste Testament: Exodus 32,7-14 

 

Lied: “O Heer die onze Vader zijt”: lied 836, 

1+4 

 

Evangelielezing: Lucas 15,1-10 

 

Acclamatie: “Altijd aanwezige” (t. Simone 

Huisman, m. Tom Löwenthal; Nieuw LiedFonds) 

 

Uitleg en verkondiging 

 

God zoekt ons. 

Dat vertelt de hele Bijbel – en de verhalen van 

vanmorgen in het bijzonder. 

God zoekt ons. Jezus maakt het duidelijk in twee 

gelijkenissen. Over een herder met honderd 

schapen. En over een vrouw met tien munten. 

Hij vertelt ook nog een derde gelijkenis, 

trouwens, van een vader en twee zonen – daar 

heeft René Rosmolen het vorige maand over 

gehad. 

 

Het zijn bekende verhalen. Zo bekend, dat je 

zomaar over de vreemde dingen heen zou 

kunnen lezen. We kennen het verhaal van de 

herder. We weten hoe vanzelfsprekend Jezus het 

vindt dat hij dat ene verdwaalde schaap gaat 

zoeken. “Als iemand van u honderd schapen 

heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij 

dan niet de negenennegentig andere in de 

woestijn achter om naar het verdwaalde dier op 

zoek te gaan tot hij het gevonden heeft?” Een 

ontroerend verhaal, toch? Prachtig, deze herder 

als beeld van God! 

Maar vinden we het echt wel zo mooi? 

Denk er eens over na: het is knap onverstandig 

wat die herder hier doet. 99 schapen aan hun lot 

overlaten in de woestijn. Het is 

onverantwoordelijk gedrag van die herder. Je 

zult maar bij die 99 horen.  

Ook het verhaal van de vrouw en haar tien 

munten kennen we goed. En we vinden het met 

Jezus vanzelfsprekend dat ze alles afzoekt, 

wanneer ze er één kwijt is. Prachtig, dit verhaal. 

Wat een mooi beeld voor God, die blijft zoeken 

tot hij ons terugvindt. 

Maar vinden we het echt wel zo mooi? 

Kun je soms niet beter geduld hebben, wat je 

kwijt bent blijkt immers vaak op een 

onverwachte plek terug te vinden. Hoort dit 

zenuwachtige zoeken echt bij God? 

 

Het lijkt of de kanttekeningen die je bij deze 

verhalen kunt maken, er voor Jezus niet toe 

doen. Omdat het vooral om één ding gaat: de 

urgentie. Het is kennelijk heel belangrijk voor 

God om ons te vinden. Op een manier die óns 

gezonde verstand te boven gaat. 

 

We hoorden ook nog een ander verhaal. Dat lijkt 

niet te gaan over God die ons zoekt. 

Dat gaat eerder over afwijzing. Over een God die 

zijn volk in de steek wil laten, want de maat is 

vol. “Nu al zijn ze afgeweken van de weg die ik 

hun gewezen heb,” zegt God. “Ze hebben een 

stierenbeeld gemaakt, hebben daarvoor 

neergeknield, er offers aan gebracht en gezegd: 

“Israël, dit is je god, die je uit Egypte heeft 

geleid!”” Hier zou een donderpreek van te maken 

zijn. Kijk eens hoe wij afdwalen van Gods 

wegen…! 

 

En toch. Deze woedende  God houdt geen stand. 

Hij blijft het gesprek zoeken, de verbinding, het 

contact. En hij laat zich ompraten door Mozes, 

die pleit voor zijn volksgenoten. Wat voor 

godsbeeld is dít? 

 

Een God die zich onverantwoordelijk gedraagt, 

een God die een stresskip blijkt te zijn, een God 

die zich laat ompraten… Dat zijn de beelden van 

God die uit de verhalen van vanmorgen naar 

voren komen. 

En ze zijn het tegenovergestelde van wat veel 

mensen zouden willen. Ze verlangen een God uit 

één stuk. Een God die macht uitstraalt. De God 

die Israël uit Egypte heeft bevrijd verdient het 

om afgebeeld te worden als een sterke God die 

andere goden de baas is. Een stierkalf dus. 

Symbool van kracht en potentie. Helemaal van 

goud, het meest edele van de metalen. Niets is 

immers groot en rijk genoeg om de macht van 

God uit te stralen. 

 

Ze willen God helemaal niet ontrouw zijn, deze 

mensen. Ze willen alleen maar een beeld maken 

dat bij hun godsbegrip past. 

Een God die ons zoekt; die ontmoeting wil; die 

met ons wil spreken en zich door een mens laat 

ompraten – zo’n God is voor velen te moeilijk. 

Ik moet denken aan kerken waar de ‘strenge 

God’ heerst. De God die straft en buldert. Die je 



je fouten vergeeft, mits je aan bepaalde 

voorwaarden voldoet: je moet wel bidden en 

berouw tonen, anders kom je onherroepelijk voor 

een dichte deur te staan. Het is een God die 

‘klopt’ met ons gevoel van logica, die past bij ons 

rechtssysteem. 

We hebben meer godsbeelden. We kunnen niet 

zonder. Maar voor je het weet, laat je ze stollen 

en zie je ze als het enige ware beeld. Zoals 

bijvoorbeeld het beeld van een God die het 

toeval aanstuurt. “Er bestaat geen toeval,” 

zeggen mensen soms. Ze zijn ervan overtuigd 

dat alles wat toeval lijkt, een bedoeling heeft en 

van God komt. 

Of God als de gatenvuller. Alle verlangens die je 

zelf niet kunt vervullen, leg je voor God neer in 

de hoop dat hij ervoor zorgt. Ook dit kan een 

gestold beeld worden. Een beeld dat 

onherroepelijk teleurstellingen oplevert, net als 

ieder ander beeld: God past er niet in. 

 

Het godsbeeld van Mozes’ volksgenoten loopt 

een flinke deuk op, als Mozes later de berg 

afdaalt. Het stierkalf gaat aan gruzelementen. 

En dat is niet erg. Laat je godsbeeld maar flinke 

deuken oplopen. Dat kan je blik op God alleen 

maar ruimer maken. Want je merkt dat hij niet 

voor één beeld te vangen is. Dat hij anders is 

dan je je voorstelt. Dat hij altijd veel groter en 

omvattender is. Dat hij kanten heeft die je niet 

had verwacht. 

 

Dat maakt het voor ons niet makkelijker. Wie is 

dan God? Hoe komen we hem op het spoor? 

De Bijbelverhalen laten het zien en Jezus wijst er 

door zijn woorden en daden steeds opnieuw op: 

we komen God op het spoor door ons te laten 

verrassen. Door niet te snel te denken dat we 

het wel begrijpen – dat beeld van die herder die 

naar dat ene schaap gaat zoeken en de andere 

99 aan hun lot overlaat; dat beeld van de vrouw 

die alles omkeert om die ene munt terug te 

vinden. Het betekent luisteren en nog eens 

luisteren – en onze beoordeling opschorten. 

 

Als kerkelijke gemeente zijn we daarvoor een 

oefenplek. We zijn geen plek waar we beter 

zouden luisteren of minder zouden oordelen dan 

anderen. Wat fout kan gaan, gaat ook hier fout. 

En gezellig houden we het ook niet altijd. Wat 

dat betreft is het heel bijzonder, dat hier 

vanmorgen weer vier mensen zijn die zeggen: ik 

doe het. De kerk gaat me ter harte. Ik wil er een 

deel van mijn energie in steken. 

Maar al zijn we de feilbare mensen die we zijn, 

we hebben wel een verhaal. Over een God die 

groter en anders is dan we kunnen bevatten. Die 

in ons is en ons op één of andere manier leidt, 

zonder dat we daar goed de vinger op kunnen 

leggen. Die onbegrijpelijke dingen doet, zoals 99 

schapen aan hun lot overlaten, op hoop van 

zegen, om er één te vinden die zoek is. Die 

gestrest een munt gaat lopen zoeken in plaats 

van af te wachten tot hij vanzelf een keer terecht 

komt. Een God van wie we allerlei prachtige 

beelden hebben, maar die zelfs in de som van al 

die beelden niet te vangen is. 

Een God die ontmoeting zoekt met ons – 

mensen. Telkens opnieuw. Die met ons spreekt 

in ons diepste innerlijk. Die zich waanzinnig 

verheugt over ieder die dat gesprek met hem 

aan wil gaan. 

 

Daarom is het geweldig dat jullie hier nu zijn: 

Jan, Henry, Lien en Jan. En dat jullie je willen 

verbinden aan deze oefenplek. Een plek waar het 

verhaal wordt verteld over deze God. En waar 

mensen steeds weer door hem gevonden willen 

worden. 

Dat jullie komende jaren in dienst van Gods 

zoektocht naar mensen goede jaren mogen zijn – 

waarin jullie je als mens door hem gezocht en 

gedragen mogen weten. 

 

 

Lied: “Wat ons van hart tot hart verbindt” (t. 

Sytze de Vries, m. Frits Mehrtens; Jij, mijn adem 16) 

 


