
Preek 26 Junie 2016.   

Lukas 15:11-24. Die gelykenis van die verlore seun. (preek 1) 

Teksvers: 

„Maak gou! Bring klere, die beste, en trek dit vir hom aan; sit vir hom ‚n ring aan die vinger 

en trek vir hom skoene aan.” 

Prediking: 

Gemeente van die Here, 

Die seun: 

'n Vader het twee seuns gehad. Die jongste het namate hy ouer geword het, onvergenoeg 

en ontevrede geraak in die huis van sy vader waar hy steeds ondergeskik was aan sy ouer 

broer. Sy afkeer word so sterk dat hy op 'n dag sy vader nader met die versoek dat sy deel 

van die erfenis aan hom gegee moet word sodat hy kan wegkom. Die vader voldoen aan die 

versoek. Die seun neem sy vee en goed en gaan op reis na 'n ver land. Hy verbreek alle 

bande met die vaderhuis en soek sy heil onder vreemdes. Noudat hy sy vryheid het, leef hy 

losbandig en verkwis sy geld. Toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n verdere ramp. 

Hongersnood tref die land en hy begin gebrek ly. Om te kan bestaan, moet hy gaan werk. 

Een van die burgers van daardie land neem hom in diens as varkwagter. Sy vernedering gaan 

egter nog verder: hy moes van die varkkos begin eet om aan die lewe te bly. As dit so erg 

met hom gaan "kom hy tot homself." Hy kom tot inkeer. Nou dink hy aan die huis van sy 

vader en hoe goed hy dit daar gehad het. Dit is beter om terug te gaan en sy vader om 

verskoning te vra. Al sou hy net 'n huurling by sy vader kan wees, sou dit beter wees as om 

te bly in die ellende waarin hy verval het.  

Hy besluit om terug te keer. Hy begin die terugreis, uitgehonger soos hy was, en in lompe 

gekleed. Hy het stellig gewonder hoe sy vader hom sal ontvang. Nietemin het hy op die 

liefde van die vader vertrou. Toe hy nog ver was, sien die vader hom aankom, en hardloop 

hom tegemoet. Die seun kan net sê "Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u en ek 

is nie meer werd om u seun genoem te word nie," toe val die vader hom om die hals en laat 

hom nie verder praat nie. Bevele word gegee in verband met nuwe klere, skoene vir die 

voete en 'n ring aan die vinger. Hy word koninklik gekleed. Die vetgemaakte kalf word geslag 

en 'n fees begin. Die vader is uitermate bly en dankbaar en verklaar: "Hierdie seun van my 

was dood en het weer lewendig geword; en hy was verlore en is gevind."  

Die pa: 

Die pa gebied en verbied nie om te wys hy is baas nie – dit het hy immers nie nodig nie. Hy 

probeer nie ‘n minderwaardigheidsgevoel wek by sy kind nie. Nee, hierdie pa ontvang sy 

kind so omdat hy weet kinders moet so gelei word en moet leer om grense te eerbiedig. 



Hierdie seun het sekerlik al vroëer vir sy pa gesê: “Pa, ek wil ‘n selfstandige mens word. Pa 

moet my meer vryheid gee. Ek is darem nou al sat van die alewige ‘Jy mag nie … jy moet …”. 

En die pa het hom sekerlik geantwoord: “my kind, dink jy regtig jy het geen vryheid nie ? Jy 

is tog ‘n kind in my huis ! Jy kan net wanneer jy wil na my toe kom met elke ding wat jou 

kwel. Kyk, alles wat ek het is joune. Ek het jou lief. Ek gee jou elke dag kos. Ek vergewe met 

blydskap jou skuld. Jy is niemand se onderdaan nie. jy is is net aan my rekenskap 

verskuldig.”  

En sekerlik het die seun ook weer vir sy pa gesê: “ek is sat vir die opdragte. Ek is siek en sat 

vir die alewige voorskrifte. Onder vryheid verstaan ek dat ek kan doen net wat ek wil.”  

En dan het die pa sekerlik geantwoord: “onder vryheid vertsaan ek weer dat jy mag word 

wat jy bedoel is om te word.” 

Die seun slaan sekerlik die deur toe en stap met ‘n wrok in sy hart uit. “Betaal asseblief my 

erfdeel uit pa. Van more af is ek my eie baas.” 

Broers en susters, een ding moet hierdie seun goed besef: alles wat hy het, kom van sy pa 
af. Selfs waar hy sy pa dan verlaat het, kom alles nogsteeds van sy pa af. Al verskil is, op die 
plaas het dit alles saam met sy pa gebruik. Nou daar in die vreemde gebruik hy dit alles 
sonder sy pa. Sy besittings, alles kom van kapitaal gegenereer deur sy pa. Die klere, die 
skoene, die kos, die drank - alles kom van sy pa.  
 
Maar daar is wel ‘n verandering: noudat alles in hierdie seun se hande is maak hierdie 
erfgeld van hom ‘n papperd, vol van homself, waar sy eie denke die rigtinggewer is en nie 
meer die wysheid van sy vader nie. En stadig maar seker word dit vir hom ‘n raaisel hoe alles 
in sy eie hande kon verander het. En hy besef: ‘n mens kan nie net die heeltyd drankies vir 
jou vriende uit die yskas haal nie. As daar nie ‘n fonteinjie is wat voorsien nie, droog die 
water baie gou op. En as die fonteintjie se water opgedroog het, kan u uself indink die 
verskriklike leegheid wat ‘n mens oorval. Ja die leegheid wat jy dan juis met optiese 
middelle probeer verdoesel het.  
 
U weet, broers en susters, wat is ons reaksie as ons vandag net fokus op hierdie verlore 
seun se verhouding met sy pa?  
 
Dalk: 

 Hy kry wat hy verdien ! 

 ‘n kind maak nie so met sy ouers nie ! 

 Laat dit vir hom ‘n les wees ! 

 Hy het sy besluite geneem, hy moet maar nou sy eie bedjie opmaak ! 
 
Dit is min of meer die reaksie wat sekerlik in die meeste van ons se gedagtes omgaan op 
hierdie stadium. En nou wil ek vra: En as dit u kind is ? Gaan dit nogsteeds my reaksie wees ? 
 
Broers en susters, kom ons sny so klein bietjie dieper. Het u al gesien wat gebeur as jy ‘n 
babatjie voor ‘n spïeel neersit. Aanvanklik is die persoon wat hy/sy in die spïeel sien net nog 



iemand. Die kind herken hom/haarself nie. Want, die kind is eintlik nog te klein en te dom. 
Die kind sal hom/haarself wel verkneukel in die vriendelike iemand wat uit die glas glimlag. 
Ja ! Maar die oomblik as daardie kind begin besef die bewegings wat ek maak is ekself, die 
glimlag, die huil, die handgebare, al die bewegings en gebare, dit is ekself – dan begin 
daardie kind ‘n beeld van hom/haarself kry. Maar my maggies – dit is mos ek daardie !  
 
Broers en susters, is die baba voor die spïeel nie dalk ek en jy nie ?! En die beeld in die spïeel 
– is dit nie dalk ek en jy in die gedaante van die verlore seun nie ?! Soveel so dat ons ook 
soos die baba moet sê: Maar my maggies – dit is mos ek daardie ! In ons geval: ja ekself is 
die verlore seun! Ja, ons het dalk nie met dieselfde eiewaan as hierdie verlore seun 
opgetree in ons lewens nie, maar, het ons nie al met soortgelyke eiewaan opgetree teenoor 
God nie ? 
 
Ek dink, broers en susters, dit is tyd dat ons, nie net in ons eie geloofslewens nie, maar ook 
as inwoners van hierdie pragtige land waar ons die inwoners is, begin besef: alles wat ons 
het kom van God, ons Vader, af. En ook ons het ‘n keuse: ons gebruik dit wat Hy vir ons 
voorsien saam met Hom, of sonder Hom.  
 
Sy genade, liefde, redelikheid, wanneer ons dit alles sonder Hom gebruik, is dit juis die rede 
waarom ons land tans is waar hy is. En dieselfde vir ons persoonlike lewens. God is die 
fontein, die Gewer, die Voorsiener. Sonder Hom is ons erfdeel, ‘n verkwiste erfdeel. En dan 
dink ons ons is vry ?! 
 
Nee, sou u die volgende as vryheid beskryf ? Sonder God, ons Vader: 

 bly ons vasgeketting aan ons heimwee – soos die verlore seun. 

 bly ons vasgeketting aan ons drifte – soos die verlore seun. 

 bly ons vasgeketting aan ons lewenstyl – soos die verlore seun.  
 
Dit is die vryheid buite die raamwerk van God se liefde en genade. Ons bly “vasgeketting, 
gedwing om te moet, vasgevang, verplig om die pad te loop volgens die pad  wat ons vir 
onsself uitgekap het”.  Ons vriende gaan dalk sê: “wat ‘n indrukwekkende vrye persoon ! Kyk 
hoe onafhanklik leef hy ! Kyk hoe invloedryk is hy ! Hy is ‘n model van sy eie wil en 
selfbeskikking !” 
 
Maar, dan kan ons juis by die verlore seun iets gaan leer vandag. Wanneer ons besef ons 
kan nie verder nie. Dan ontstaan daar ‘n krises in ons lewe. Ons sal sekerlik dan onsself afvra 
– soos die verloor seun: Moet ek dit waag om huistoe te gaan of nie ? Sal my Vader my 
aanvaar, of nie ? Gaan ek tot inkeer kom, of nie ? Gaan ek my eie wil en trots in die sak 
steek, en terugkeer na die Vaderhuis, of nie ? 
 
Dalk, broers en susters, moet onsself, maar ook ons land besef, vir die verlore seun het ‘n 
vader gewag, met ope arms. Terwyl ander rondom hom ten hemele geskree en uiters 
ongelukkig was, het die vader die verstommende gedoen: die verlore seun is met ope arms 
ontvang. 
 
Ja, ons Vader wag vir ons. Dit is die wonder van God se liefde. Dit het niks te doen met die 
feit dat die verlore seun “groot geword , ryp geword, onder vinding opgetel” het nie. Dit het 



eerder alles te doen met die wonder van God se liefde. Dit is die genaderyke raaisel van God 
se liefde. Hy soek die verlore mens, en in die hemel word fees gevier oor die verlorene wat 
terugkeer.  
 
Amen. 
 
 
 
 


