
Lukas 15:1-3; 11-31 

Vooraf 

Die vierde Sondag van lydenstyd staan bekend as Laetare. Dit beteken bly wees. Dit is na aanleiding 

van Jesaja 66:10: Wees bly saam met Jerusalem en juig saam met haar, almal wat haar liefhet. 

Agtergrond 

Ons gaan vanoggend die verhaal lees van die verlore seun. Wat interessant is van die verhaal is dat  

Lukas die enigste een van die evangelies is wat die verhaal vertel. Inleiding 

In die Hermitage museum in St. Petersburg, 

Rusland hang ’n skildery, getiteld die terugkeer 

van die verlore seun wat geskilder is deur 

Rembrandt. Hy het dit vermoedelik twee jaar 

voor sy dood in 1669 geskilder.  Henri Nouwen, 

’n Nederlandse teoloog vertel dat hy in 1986 

die museum besoek het. Die skildery hang in ’n 

gang en die lig van ’n venster naby daaraan val 

op die skildery. Nouwen vertel dat hy langer as 

twee uur daar gestaan en kyk het na die 

skildery. Hy sê dat soos die son buite aangeskuif 

het, het die lig telkens ‘n ander faset van die 

skildery uitgelig. Hy sou later skryf: “Daar was 

net soveel skildery in die Terugkeer van die 

verlore seun soos wat daar veranderinge in die dag was.” 

Die verhaal van die verlore seun ken ons elkeen baie goed. Maar elke keer as ek die verhaal 

deurlees, ontdek ek iets nuuts in hierdie verhaal.  Ek hoop ons kan vanoggend as ons nadink oor die 

verhaal elkeen iets nuuts daarin raak sien.  

1. Die agtergrond van die verhaal van die verlore seun 

Ek het al ’n paar keer vir julle gesê dat Lukas met sy verhaal wil aantoon dat Jesus de verlosser vir die 

wêreld is. En in die verhaal van die verlore seun is dit presies dieselfde.  Jesus wil met die verhaal 

beklemtoon dat Hy juis die Verlosser van sondaars is. 

Jesus het gemeng met die tollenaars en sondaars. Hulle het na sy prediking kom luister en Jesus het 

selfs saam met hulle geëet. Hiervan het die Fariseërs net mooi niks gehou nie. Die Fariseërs was 

opgelei in die wet van die Ou Testament en het dit slaafs nagevolg. Dit is ook wat hulle aan die volk 

van Israel geleer het. Daarom was dit onaanvaarbaar vir hulle dat ’n rabbi soos Jesus met sondaar-

mense en tollenaars sou meng. Die gebruik was dat sulke onheilige mense vermy moes word. Deur 

met hulle om te gaan sou jy jouself net onrein maak. Daarom laat hulle hul stem hoor: “Hierdie man 

ontvang sondaars en eet selfs saam met hulle.” 

In reaksie op die Fariseërs se beswaar, vertel Jesus drie gelykenisse. Die drie gelykenisse het een 

gemeenskaplike faktor. In almal gaan dit oor iets wat weggeraak het. Die gelykenis van die verlore 



skaap, die gelykenis van die verlore muntstuk en die gelykenis van die verlore seun. In al drie 

gelykenisse word dit wat weggeraak het gesoek en weer gevind en dan is daar groot blydskap.   

Met die drie gelykenisse beklemtoon Jesus dat daar blydskap in die hemel is oor elke sondaar wat 

tot bekering kom. Dit is ons tema vanoggend: Blydskap oor elke bekeerde sondaar! 

Ons hoor hierdie boodskap juis op die vierde Sondag van lydenstyd. Laetere-Sondag. Blydskap. Ja al 

is lydenstyd ’n somber, hartseer terugdink aan Jesus se lyding, is daar blydskap oor die uiteinde van 

die lyding, sterwe en opstanding. Sondaars word verlos. Ons word verlos. Ons wat weg was, word 

gevind. Ons wat weggeloop het, word gevind. 

Die verhaal van die verlore seun het drie rolspelers: die pa, die oudste en die jongste seun. Kom ons 

kyk na elkeen se rol in die verhaal. 

1. Die pa – God 

 In die verhaal kry ons ’n pa in verskeie situasies.  

 Eers ’n ryk, selftevrede pa. Sy rykdom lê in sy twee seuns en sy eiendom. Ons kan aflei dat 

hy grond moes gehad wat deur hom en sy seuns en werkers bewerk is. Hy moes finansieel 

sterk gewees het en in beheer van sy lewe en omstandighede.  

 Dan kry ons ’n vernederde pa. Dit was heeltemal ongehoord dat ’n seun terwyl die pa nog 

geleef het, sou aandring op sy erfporsie. Dit impliseer volgens Henri Nouwen dat die seun 

eintlik die pa wou dood gehad het. Vir die pa om sy seun se deel vir hom te gee, beteken dat 

hy helfte van sy grond moes afstaan, die helfte van sy besittings moes afstaan. Die seun 

moes dit alles verkwansel het. Almal in die omgewing moes daaroor praat en skinder. Het 

julle gehoor wat sy seun aan hom gedoen het...  

 Dan kry ons ’n gebroke, hartseer pa. Ons lees dat hy die jongste seun van ver sien aankom 

het. Hy moes dag na dag in sy verlange gesit en staar het na die verte. Verlang het na sy 

seun. Ten spyte van wat sy seun aan hom gedoen het, gebly hoop het hy kom terug. 

 Aan die einde kry ons ’n liefdevolle, feesvierende pa. Hy hardloop hom tegemoet. Hy kry sy 

seun jammer. Hy vergewe sy seun. Al vra die seun om soos ’n werker behandel te word, 

aanvaar die pa hom as kind. Hy kry weer deftige klere en skoene en juwele. Die vetgevoerde 

kalf word geslag. Daar word fees gevier. Sy seun is terug. Geen verwyte, geen beskuldigings. 

Nie ... ek het jou gesê nie. Nee, net liefde en vreugde. Hy het teruggekry wat hy verloor het. 

In Jesus se vertelling verwys die pa na God. God is die Vader en Skepper wat deur sondaar mense 

verneder is. Mense se keuse vir sonde het Hom eenkant toe geskuif asof Hy in die pad is. Dit het 

hom verneder as oorbodig en onnodig. So asof mense in beheer is en God nie ’n plek in sy skepping 

het nie. 

Maar dit het nie van God ’n vergeldende en straffende God gemaak nie. Hy was die liefdevolle en 

verlangende God. Die God wat steeds bemoeienis met sondaar mense maak. Hy is die God wat 

ingegryp het  sy enigste Seun na die wêreld gestuur het. Hy het die vergewende God geword. Dit, 

terwyl Hy die volste reg sou gehad het om ons van die aarde af te verdelg.  



En uit Jesus se verhaal kan ons aflei, die God wat bly is, wat juis oor elke sondaar mens wat 

terugkeer na God. Die God wat juig en feesvier oor elkeen van ons wat ons tot God gekeer het. Die 

gedagte dat God so reageer op ons terugkeer na God, ruk mens tot stilstand. 

Ons het ’n liefdevolle, vergewende Vader wat opgewonde is oor ons as sy kinders. 

2. Die jongste seun – sondaar mense 

Ook die jongste seun kry ons in verskeie situasies. 

 Die jongste seun is ’n selfversekerde, jong man met die wêreld aan sy voete. Sy pa is in sy 

pad en belemmer sy planne. Maar daarvoor het hy ’n plan. Hy vat wat syne is en vat die pad. 

Die lewe lê voor hom.  

 Daarna kry ons die jongste seun waar hy ’n uitspattige lewe leef. Baie geld, mooi meisies... 

wat meer kan ’n jong man vra...   

 Baie gou haal dit hom in. In plaas van ’n uitspattige lewe ... ’n honger varkoppasser. Skielik is 

die lewe nie meer so rooskleurig soos dit gelyk het nie. Die werklikheid haal hom in. Hy begin 

dink. Hier sit ek in ellende terwyl my pa se werkers in baie meer weelde leef. 

 Dan kry ons die berouvolle seun. Hy weet hy het opgemors. Hy sal teruggaan en maar gaan 

uitvind of hy nie een van sy pa se werkers kan wees nie. Dit sal darem beter wees as om 

honger te wees en varke op te pas. Dit moes nogal moed gevra het om terug te gaan. Om te 

gaan erken: ek was verkeerd; ek het ’n fout gemaak; pa was al die tyd reg. 

 En uiteindelik weer pa se seun. Terug by die huis as kind. Deur pa met oop arms aanvaar. 

Mooi klere en skoene en juwele. ’n Vetgemaakte kalf om aan te smul. ’n Fees. 

Die jongste seun verwys in Jesus se verhaal na die sondaars en tollenaars waaroor die Fariseërs so 

begaan was. Hulle wat vermy moes word anders word jy onrein. Hulle wat nie werd was om naby 

Jesus te kom nie. Hierdie jongste seun verwys ook na alle mense. Ook na ons. Mense wat gekies het 

vir sonde. Ons wat  gekies het vir sonde. 

Dit verwys na mense wat êrens langs die lewenspad iets begin verstaan van hulle sonde ellende en 

kies om weg te draai van die sonde varkhok en terug te gaan na die vaderhuis met sy oorvloed van 

genade. Daarom is hierdie verhaal ook ’n oproep tot mense, tot ons om terug te gaan na  God; om 

die rug op sonde te draai terug te keer na die vergewende en genadige God. 

Natuurlik moet dit gepaard gaan met berou. Ons moet iets verstaan van die sonde en die effek 

daarvan op ons. Ons moet iets verstaan van die vernedering daarvan vir God. Ons moet aangegryp 

wees deur Jesus se lyding, sterwe en opstanding. Dit maak immers ons terugkeer na God moontlik. 

Lydenstyd leer ons weer hoe groot God se genade oor ons as sondige mense is. Dit laat ons verstom 

oor God se genade. Dit laat ons iets verstaan van die vetgemaakte kalf-lewe teenoor die varkhok-

lewe wat ons voorland was. Dit maak van ons dankbare, vreugdevolle mense wat wegvlug van sonde 

en vlug na gehoorsaamheid aan God. 

3. Die oudste seun – die Fariseërs (dalk ons?) 

Hoe lyk die oudste seun se situasies? 



 ’n Voorbeeldige seun soos dit hoort. Hardwerkende en besig om sy brood en botter te 

verdien. Hy staan sy pa getrou by. 

 Maar hy verander in ’n ongelukkige en iesegrimmige slagoffer. Hy bly buite en wil nie eens 

inkom na die feesvieringe nie.  Hy is nie eens opgewonde dat sy jonger broer terug is nie. Hy 

kla oor sy jonger broer wat weggeloop het en hulle pa in die steek gelaat het  met ’n 

vetgemaakte kalf terug verwelkom word. Hy wat hard en getrou elke dag werk kry nie eens ’ 

bokkie nie, maar sy broer wat hulle eiendom op wilde vrouens verkwis het, word soos ’n 

held ontvang. 

Mens het nogal simpatie met die man. Alles wat hy sê is waar en reg. Dit klink daarom of die 

pa so bietjie onbillik optree. Maar die pa verduidelik sy standpunt. Hy is opgewonde en 

dankbaar om die seun wat weg was, terug te hê. Hy sou graag wou dat ouboet ook 

opgewonde en dankbaar moet wees! 

Hierdie ouer seun verwys na die Fariseërs.  Hulle wat getrou die wet navolg. Dit slaafs navolg. Maar 

ongelukkig gaan dit oor die letterlike wet en nie die gees van die wet nie. Hulle verstaan niks van die 

liefde wat die basis en grondslag van die wet is nie. Daarom dat hulle liefdeloos die tollenaars en 

sondaars wil weg kry uit hulle lewens. Daarom dat hulle ook nie kan toesien dat Jesus met hulle 

omgaan nie. Hulle optrede getuig van ’n groot stuk meerderwaardigheid. Hulle is beter as die ander. 

Ek wonder hoe het die Fariseërs gereageer na Jesus die drie gelykenisse vertel het. Was hulle skaam 

oor hulle meerderwaardige houding? Het hulle enigsins verstaan wat Jesus by hulle wou tuis bring? 

Ons lees niks van enige reaksie op Jesus se drie gelykenisse nie. 

Maar voor ons hierdie arme Fariseërs heeltemal veroordeel, moet ons eers bietjie nadink oor 

onsself. Is ons nie maar dikwels soos die Fariseërs nie? Dink ons nie soms dat ons, wat al jare lank 

ons rug op die sonde gekeer het en God dien, dat ons dalk beter is as ander nie? So bietjie 

meerderwaardig.  

Ons kan dit nog verder vat na ons kerk. Was ons nie in die verlede en is ons dalk nie steeds so dat 

ons mense wil uitsluit omdat hulle te sondig is nie?  

Ons moet besef dat alle mense – ons inkluis – maar soos die jongste seun was. Ons is almal 

sondaars. En een sondaar kan tog nie ’n ander sondaar wil wegwys van God nie. Wie is een sondaar 

om ander sondaars te wil oordeel en beoordeel? Die kerk is immers nie vir mense sonder sonde nie. 

Dit was dit nog nooit en sal dit nooit wees nie. Dit is vir mense wat hulle sonde erken en bely. Dit is 

mense wat leef uit die vergifnis wat hulle by God kry. 

Wat Jesus van ons vra is ’n opgewondenheid – soos by die Vader in die hemel – oor elke sondaar wat 

by God uitkom. Ons moet sondaars met ’n fees verwelkom in ons midde.  

Hierdie opgewondenheid het twee kante: 

 ’n Dankbare opgewondenheid oor sondaars wat tot bekering kom 

 ’n Uitreik na mense wat nog nie God se vergifnis ken en ervaar het nie. Dit was nog altyd die 

motivering vir ons sending en getuienis aksies. En dit moet ons nooit verloor nie. Ons moet 

’n opregte verlange hê om sulke mense by God uit te bring. 

 



Mag ons nooit meerderwaardige, iesegrimmige sondaars wees nie. Mag ons dankbaar en 

opgewonde wees oor elke mede-sondaar wat by God uitkom. Mag die genade wat ons ontvang het 

ons motiveer om ander ook by God se genade uit te bring. 

 

Slot 

 

Kyk weer na Rembrandt se skildery 

van die Terugkeer van die verlore 

seun. Sien jouself raak waar jy in 

ellende kniel voor God met die wete 

Hy ontvang jou met ope arms terug. 

Hy ontvang jou met opgewonde 

dankbaarheid. Hy jubel oor jou – en 

oor elke ander sondaar wat huis toe 

kom.   

 

  

   


