
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voorbereiding schets 6 

 

Schriftgedeelte 

Lukas 15:1-3 en 11-32  

 

Thema  

God is genadig 

 

Exegese 

We behandelen Lukas 15:1-3 en 11-32  

  

Lukas 15   

Vers 1-2 

De drie gelijkenissen van Lukas 15 handelen alle drie over ‘het verlorene’ dat teruggevonden 

wordt. De drie gelijkenissen zijn een reactie op de kritiek van de Farizeeën dat Jezus Zich met 

tollenaars inlaat. Alle drie staan ze onder het opschrift van vers 1: ‘En al de tollenaars en zondaren 

naderden tot Hem, om Hem te horen.’ Let op: het woordje ‘al(le)’ wijst er op dat deze mensen 

vanuit de wijde omtrek op de Heere Jezus afkwamen. Tollenaars waren mensen die voor de 

Romeinen de belasting inden. Bij zondaren moet je denken aan mensen die openlijk in zonde 

leefden. Mensen die wij zouden aanduiden als criminelen, prostituees, e.d. Beide categorieën van 

mensen waren uitgesloten van de religieuze gemeenschap. Maar blijkbaar zijn ze niet 

ongeïnteresseerd in Jezus. Ze worden aangetrokken door Jezus. En Jezus is geïnteresseerd in hen. 

Ook voor hen is het Zijn doel dat ze zich bekeren waardoor hun levenswijze radicaal zou 

veranderen. 

Het contrast met de Farizeeën en Schriftgeleerden is groot. Zij tonen geen interesse maar 

‘murmureerden, zeggende: Deze ontvangt de zondaars en eet met hen’ (vers 2). Voor hen is Jezus 

afstotelijk. Het woord ‘murmureren’ doet denken aan de tocht door de woestijn waar het volk 

Israël ook regelmatig ‘murmureerde’ omdat ze het niet eens waren met de weg/manier waarop 

God met hen omging. De kanttekeningen zeggen het volgende: Murmureren is kwalijk van God, 

Zijn woord en werken in zijn hart gevoelen, en met de tong onwaardiglijk daarvan spreken. 

 

Vers 11-12 Jezus schetst de situatie van een vader met twee zonen. De jongste, denk aan een 

leeftijd van tegen de twintig, verzoekt de vader om de erfenis nu vast te verdelen. Daarbij krijgt de 

oudste twee keer zoveel als de jongste (Deuteronomium 21:17). Het verzoek van de jongste toont 

zijn mentaliteit: zijn vader zelf interesseert hem niet, hij wil alleen het geld van zijn vader. Volgens 

sommige uitleggers kun je het verzoek om de erfenis zelfs uitleggen als: ‘wat mij betreft was u al 

dood.’ Hoe dan ook, het verzoek getuigt bepaald niet van respect voor zijn vader. De vader stelt 

zich dan ook heel coulant op door het verzoek wel in te willigen. 

 

Vers 13 Nu komen de intenties van de jongste zoon helemaal openbaar. De ontvangen 

goederen worden omgezet in geld, de familie wordt vaarwel gezegd en de zoon trekt de wijde 

wereld in. Ver weg van huis wordt in een leven van pure genotzucht alles erdoor gejast. De oudste 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

zoon zal het later een leven ‘met hoeren’ noemen (vers 30). Of dat nu werkelijk waar is, doet er 

niet zoveel toe. Waar het om gaat, is dat de jongste zoon hier laat zien dat hij kiest voor het genot 

en daarin zijn vader, die hard voor het geld heeft gewerkt, enorm tekortdoet. 

 

Vers 14-15 Met dat het geld opraakt, keren ook de omstandigheden zich tegen de jongen: er 

ontstaat een zware hongersnood. In een vreemd land, zonder sociale netwerken, is er niemand die 

zich in zulke omstandigheden om hem bekommert. Het enige werk dat er voorhanden blijkt, is het 

hoeden van de varkens, nota bene onreine dieren! Lager gewaardeerd werk is voor de Jood niet 

denkbaar. 

 

Vers 16 Voldoende eten kan hij ook nu nog niet kopen, zodat zelfs het varkensvoer hem 

aantrekkelijk lijkt. Maar ook dat krijgt hij niet. Kortom, een onrein varken is beter af dan hij! Jezus 

schildert de situatie zo dat elke toehoorder, ook de Farizeeër, zich bewust is dat een mens er niet 

beroerder aan toe kan zijn dan deze jongen. Het is de meest schandelijke en gebrekkige situatie 

die een Jood zich maar voor kan stellen. Dit is de situatie waarin de tollenaar, en met hem 

iedereen die in zijn zonde tot Jezus vlucht, zich bevindt. 

 

Vers 17 Deze hopeloze situatie doet de zoon beseffen op welke verkeerde weg hij gegaan is. 

De dagloners van zijn vader (een dagloner was niet eens een knecht in vaste dienst!) zijn beter af 

dan hij, de zoon van die vader. De zoon komt tot inkeer. 

 

Vers 18-19 Zijn inkeer resulteert in een omkeer. Hij moet terug naar zijn vader. Maar dan wordt 

hij geconfronteerd met wat hij zijn vader heeft aangedaan. ‘En de hemel’ betekent dat hij ook 

tegen God heeft gezondigd. De jongen krijgt berouw en beseft dat hij werkelijk niets meer 

verdient. Zelfs het daglonerschap bij zijn vader is een onverdiende gunst geworden. Niets heeft hij 

meer te bieden; hij kan slechts zijn lege hand ophouden. 

 

Vers 20-24 De omkeer resulteert in een daadwerkelijke terugkeer. De zoon gáát. En dan 

gebeurt het onwaarschijnlijke: nog voor de zoon de vader ziet, blijkt de vader hem al gezien te 

hebben. Hij stond al op de uitkijk! En de vader wacht vervolgens niet rustig af tot zijn zoon bij hem 

gekomen is, maar hij gaat hem tegemoet en vliegt hem om de hals. En nog voor de zoon zijn 

ingestudeerde zin over het daglonerschap kan afmaken, is de vader al bezig hem in nieuwe kleren 

te steken. Alle aandacht gaat nu uit naar de vader. Kosten nog moeiten worden gespaard om de 

blijdschap te uiten. De lompen worden vervangen door mooie kleren, de blote voeten worden in 

sandalen gehuld, een ring, teken van waardigheid, wordt om zijn vinger geschoven, het gemeste 

kalf, bedoeld voor grote feesten, wordt geslacht. De reden voor al deze vreugde wordt door de 

vader kernachtig samengevat. Zo ver was de zoon weg gedwaald dat hij feitelijk dood was. 

Opvallend genoeg zegt de vader niet: ‘hij is teruggekeerd’, maar: ‘hij is gevonden’. De zoon is als 

het ware ‘teruggetrokken’ door de koorden der liefde van de vader. Er is in de hemel vreugde over 

één zondaar die zich bekeert! (vers 10) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vers 25-30 De oudste zoon heeft nog niets gemerkt. Als hij bij thuiskomst het feestgedruis 

hoort, verbaast hem dat, want hij weet van geen feest af. Dus doet hij navraag bij één van de 

knechten, maar wat hij hoort bevalt hem helemaal niet. Hij piekert er niet over om mee te doen 

aan het feest.  

Eigenlijk worden de zaken tussen de oudste zoon en de jongste zoon nu omgedraaid. De oudste 

zoon komt nu letterlijk ‘buiten te staan’. Evenals bij de jongste zoon, gaat de vader ook bij de 

oudste zoon hém tegemoet. De vader komt uit het huis en smeekt de oudste om binnen te 

komen. De oudste zoon wijst op zijn gehoorzaamheid, maar dat blijkt wel een slaafse 

gehoorzaamheid te zijn. Was het de oudste zoon wel werkelijk om de vader te doen? De vader, die 

zo genadig is, wordt door de oudste zoon als ‘onrechtvaardig’ afgeschilderd. Door deze woorden 

van de oudste zoon blijkt hij eveneens al die jaren ver bij de vader vandaan geweest te zijn. 

 

Vers 31-32 De vader, hij spreekt zijn oudste zoon aan met het tedere ‘kind’, wijst hem op beide 

punten terecht: 

1) Hij heeft al die jaren bij zijn vader mogen zijn. Bovendien zijn al die dieren net zo goed van 

deze zoon, als van de vader. 

2) De jongste verloren zoon is niet (zoals de oudste zoon zegt) ‘deze uw zoon’, maar ‘uw 

broeder’. De oudste zoon moet de vreugde kennen dat deze broer nu levend terug is! 

 

Tot slot 

In deze gelijkenis toont Jezus de rijkdom van zijn boodschap van bekering en genade. De gelijkenis 

eindigt met de open vraag: ‘Wat gaat de oudste zoon nu doen?’ Die vraag moet door de Farizeeërs 

in de praktijk beantwoord worden! 

 

Extra informatie  

Schriftgeleerde  

Schriftgeleerden waren de mensen die de heilige Schriften overschreven. Na de Babylonische 

ballingschap werden ze steeds meer een aparte groep in de maatschappij. Ze gingen de Schriften 

uitleggen en onderwijzen. Belangrijk was voor hen ook dat, wat de vaderen erover gezegd hadden. 

Jezus was totaal anders. Hij leerde de mensen niet als een schriftgeleerde, maar als 

machthebbende. Wat Hij zei had goddelijk gezag. Het hoefde niet ondersteund te worden met 

menselijke uitspraken.  

 

Farizeeër 

De Farizeeërs waren een groep binnen het 

joodse volk. De leiders van hen waren priesters 

en schriftgeleerden. Het precies houden van de 

wet was erg belangrijk voor hen. Ze maakten 

zelf veel geboden en verboden erbij. In het 

totaal 613. Ze dachten daardoor zalig te 

worden. Ze misten echter de liefde. 

Zwijnen 

Zwijnen werden gehouden om de 

Romeinse bezettingstroepen van vlees te 

voorzien. In Israël waren ze verboden. Het 

waren onreine dieren. Je mocht ze niet 

eten, niet aanraken en dus ook niet 

houden.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Geloofsleer 

• DL 1, art 4 Dood en leven 

• NGB art. 1 Een enig God 

 

Gebedspunten 

• Inzicht in ons leven: waarop we gericht zijn 

• Gods genade en ontferming te mogen zien 

• Te vluchten tot de Heere Jezus 

 

Psalm- en liedlijst 

Psalmen 130: 1, 2 Uit diepte van ellende. Zo Gij in ’t recht wilt treden.  

   6: 2, 9  Vergeef mij al mijn zonden. De HEER’ wild’ op mijn kermen. 

25: 3, 10 Denk aan ’t vaderlijk meedogen. Hoed mijn ziel. 

10 Geb.:1,2,9 Mijn ziel, herdenk met heilig beven  

Ik ben de Heer’  

Och, of wij Uw geboôn volbrachten 

  84:6  Want God, de Heer’ zo goed, zo mild 

  116: 2, 3 Ik lag gekneld;  Och Heer’, och werd mijn ziel door U gered 

Liederen ZB    Kom naar huis  

Jezus neemt de zondaars aan 

    Wandel je in de duisternis 

    Amazing grace of Genade groot 

 

Verwerken = leren 

Psalm 100:5 

Want de HEERE is goed; Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid en Zijn getrouwheid van 

geslacht tot geslacht.  

 

• HEERE staat met hoofdletters. Wat betekent dat? 

• Zag je in deze vertelling dat God goed is?  

• Wat betekent het dat Gods goedertierenheid in der eeuwigheid is? Waar denk je 

dan aan? 

• Geef een voorbeeld uit de Bijbel dat ‘Zijn getrouwheid van geslacht tot geslacht’ is. 

• Is dat ook in jouw familie zo?  

• Deze tekst is een belofte. Welke 3 dingen belooft God? 

 

 

Introductie op de vertelling 

Genade, wat is dat eigenlijk? Dat woord hoor je alleen in de kerk of je leest het in de Bijbel. Over 

wie gaat het als je ‘genade’ zegt? En wat is het? Wanneer is er genade? Waarom is er genade?  

 

Schrijf, terwijl je de vragen stelt, op een whiteboard of groot vel papier:   

  Wie     Wat  

  Wanneer   Waarom 


