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I 

In die kerklike jaar, die derde Sondag na Drie-eenheidsondag, is ons steeds besig om 
na te dink oor God Drie-enig. Wie is God? Hoe is God? Wat beteken God se manier 
van wees en doen vir my? In Lukas 15 vertel Jesus drie gelykenisse. Al drie die verhale 
vertel van God se geaardheid, hoe God dink en doen – veral ook oor hoe God oor ons 
as mensekinders dink, en wat God aan ons doen.  

II 

Hoekom vertel Jesus juis dié verhale? Want Hy antwoord op die Fariseërs en 
skrifkenners wat Hom beskuldig dat Hy met sy optrede al die sosiale, kulturele en 
godsdienstige gebruike van hulle dag omver gegooi het. En hulle was inderdaad reg! 
Jesus was ‘n vreemde soort rabbi. Hy het Hom meestal met die semels gemeng, die 
skuim van die samelewing. Dit was meestal die armes, die sondaars, die ellendiges, die 
mense op die rand van die samelewing wat met Hom assosieer het. Dis hulle wat na 
Hom kom luister het, Hom gevolg het. Erger nog, die tollenaars het ook onder sy 
vriende getel – volksverraaiers, uitbuiters! Maar die heel ergste was: Jesus het selfs 
saam met dié mense geëet en feesgevier! Daarmee het Jesus homself natuurlik 
verontreinig, reg teen die Joodse reinigheidswette ingegaan; die sondaars en armes se  



sonde en ellende het op hom gekom, op Hom afgegee. Die Fariseërs beskuldig Jesus 
dus: jy’s ‘n regte ‘n vraat en wynsuiper soos die mense met wie jy assosieer.  

Dis daarom dat Jesus die drie verhale oor God vertel. Want, hoe Jesus optree, is maar 
presies hoe God sy Vader ook is, hoe sy hart ook lyk.  

III 

God is soos die skaapwagter wat die een verlore skaap wat in die woestyn agtergebly 
het, gaan soek. Die hoorders sou dié beeld goed verstaan: die totale verlorenheid en 
uitgelewer-wees van een verdwaalde skaap in die woestyn;   die herder se angstige soek 
en soek, want hy is begaan oor elkeen van sy skape; en dan die vreugde as hy die skaap 
kry, op sy skouers tel, terugbring en ‘n fees saam bure en vriende vier.  

God is ook soos die weduwee wat haar silwermuntstuk verloor het, wat ‘n lamp opsteek 
en haar huis letterlik omdop en skoonvee op soek na die muntstuk. Want die muntstuk 
was vir haar kosbaar, haar lewensbestaan het daarvan afgehang. En as sy dit kry: die 
vreugde, die blydskap, die fees saam met haar vriendinne en bure!  

Dieselfde punt word ook in die volgende verhaal van die verlore seun gemaak.  

IV 

So is God-Drie-enig. So lyk God se hart. God is hartseer oor elke mens wat afgedwaal 
het, die pad verloor het, broos en blootgestel is. God is begaan oor elkeen van ons. 
Trouens, God die Vader het die wêreld so lief dat Hy sy eie Seun in hierdie wêreld 
ingestuur het, in ons ellende en broosheid in, om dié gebrokenheid op Homself te 
neem, self aan die kruis te gaan hang, te word net soos ‘n skaap wat eensaam-verlore 
in die woestyn is. En daar eensaam uit te roep: “My God, waarom het U my verlaat!” 
Jesus het self die verlore skaap, die verlore muntstuk, die verlore Seun kom word, 
sodat Hy ons presies daar kon ontmoet en vind waar ons in ons eie verlorenheid is, en 
ons dan op sy skouers tel en terugdra na God toe. Dis presies hoekom Jesus aarde toe 
gekom het, om in ons ellende in te daal, self ‘n brose mens te kom word. Dit is hoekom 
God Hom gestuur het, omdat God so diep begaan oor ons is. 

Behalwe God se liefde vir en bewoënheid oor ons, word God se blydskap en 
vreugde ook sterk beklemtoon in dié verhale. Telkens vertel die verhale van 
feesvieringe, van groot vreugde. Ook dit is hoe God is – ‘n vreugdevolle God. Ons maak 
soms van Godsdiens so ‘n swaarmoedige ding, so vol wette, so vol voorskrifte, so 
veroordelend. Dis nie hoe God is nie. God hou van fees, van vreugde, van blydskap. En 
God nooi die mees onwaarskynlike mense na sy fees toe. Dit beteken nie dat God nie 
ook ons hartseer en swaarkry en trane verstaan nie. God vra ook nie van ons om met 
‘n skynheilige glimlag op ons gesig rond te loop as dit nie is hoe ons voel nie, 
inteendeel, Hy nooi ons eerder uit om ons las na Hom te bring. Juis omdat God so 
begaan oor ons is en graag vir ons wil verlos van ons gebrokenheid, daarom is Hy so 
uitermate bly as ons in ons verlorenheid gevind word, en as Hy sy genade aan ons kan 
skenk, ons op sy rug kan terugdra, weer binne die gemeenskap met Hom en met 
mekaar kan verwelkom. Presies daarom het die Vader en die Seun ook die Heilige Gees 
gestuur, as Trooster, as begeleier na ‘n nuwe lewe, as die uitdeler van vreugde, die een 
wat ons sugte hoor en by God verklank en dan vir ons van God se teenwoordigheid, 
van “God by ons” verseker. En so herstel die Gees die vreugde, maak Hy ons lewe vol 
blydskap.  

Vader, Seun en Gees span saam om ons vreugde vol te maak, ons deel van sy 
vreugdefees te maak.  



Daarom kan ons lewe, ook ons godsdienstige lewe, gerus bietjie meer vol vreugde wees. 
Ons het werklik rede tot dankbaarheid, tot feestelikheid.  

V 

Wanneer mens die mooi verhale oor God se genade en sy blydskap oor elke verlorene 
wat gevind en teruggebring word hoor, bly daar tog by ons almal ‘n stukkie ongemak. 
Wat nou van die regverdiges, die 99 skape wat deel van die trop is? Is die Here dan nie 
ook oor die 99 begaan nie? Laat die herder hulle nie dalk in die steek in sy soektog na 
die een verlore skaap nie? Moet ons nie dan maar dalk liewer eers verlore raak, 
doelbewus afdwaal, net sodat ons  die herder se aandag kan trek nie?  

Onder watter kategorie val ons wat goeie kerkmense is dan? Ons wat getrou deel van 
die trop is, wat so hard probeer leef soos die Here van ons vra? Val ons onder die 99 of 
onder die een? Of is dit dalk nie die punt van hierdie verhale nie?  

Nee, die herder is begaan oor al honderd skape. Hy wil nie dat een van hulle verlore 
gaan nie. Maar miskien is die punt wat die verhale wel wil maak, die boodskap vir die 
Fariseërs en skrifkenners, vir die godsdienstige, vir ons as kerkmense vandag, dit: julle 
is die eintlike verlorenes! Julle is die mense wat onder die een skaap, die verlore 
penning, die verlore Seun gekategoriseer word. Julle besef dit net nie. Julle verstaan 
meestal net nie julle eie broosheid, julle eie afhanklikheid, julle eie ellende nie. Dis 
eintlik presies oor julle wat Ek begaan is, verduidelik Jesus.  

VI 

Dis die verrassende punt van hierdie verhale, dat ons onsself hierin as die verlorenes 
ontdek, die verlore skaap, die verlore muntstuk, die verlore seun, en daarom egte 
vreugde kan hê oor die groot liefde van God, die ryke genade in Christus, en die 
troosvolle gemeenskap van die Heilige Gees.   

  

      

         

  


