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Preek: 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Hebt u het tv-programma “familiediner” wel eens gezien? Het gaat dan om een familie met een 
conflict en vaak is er weinig contact meer tussen sommige familieleden en dan is het de bedoeling 
dat er weer een weg verder wordt gevonden en dat men begint met samen te eten, samen een 
diner dus. Samen eten, en soms lukt dat, soms is het samen eten een brug te ver. Want samen 
eten met elkaar veronderstelt dat je elkaar op zijn minst kunt verdragen en meer nog. Contact, een 
vorm van genegenheid. En als Jesus eet met de zondaars zoals de tollenaars en zondaars worden 
genoemd, dan is dat dus een statement. Jesus laat dan zien dat hij dat contact wil en dat er een 
vorm van omgaan met elkaar is. Ook met die mensen die als zondaar bekend staan. De evangelist 
Lucas vertelt ons niet wat ze precies hebben gedaan, maar er zijn fouten gemaakt, zoals mensen 
fouten kunnen maken. Samen eten, ook met die ander, die niet perfect is, samen eten met diegene 
die verloren was, het spoor wat is kwijtgeraakt, maar die gevonden is of de weg gevonden heeft. 
Zo samen eten. 
Vandaag is het 11 september en precies 15 jaar geleden vlogen er twee vliegtuigen in de Twin 
Towers in New York. Een heel gebeuren, met veel doden, een grote aanslag. Die dag verloren we, 
wij verloren een stukje vrede. Niet dat het daarvoor allemaal koek en ei was, nee, maar na 11 
september 2001 zijn de spanningen in de wereld toegenomen. Met veel verliezers, en de vraag of 
er wel winnaars zijn. Na die dag was het ondenkbaar dat Amerikaanse regeringsleiders en de 
leden van Al-Kaida samen zouden eten, nee, heel anders, ze konden elkaars bloed wel drinken. 
En volgens mij is het nog steeds een aantal bruggen te ver dat die twee groepen met elkaar zullen 
eten. En ik zie het ook nog niet gebeuren dat meneer Erdogan en meneer Gülen gezellig samen 
aan tafel een vorkje prikken, of eten met stokjes. Verliezen, de vrede verliezen, verliezers zonder 
winnaars. En hoe vind je dan terug wat je verloren hebt, of vind je iets anders terug? 
Je kunt veel verliezen, je werk, de liefde van je leven, je geloof. In het verhaal van Mozes is God 
een verliezer. God verliest zijn of haar geloof in het volk als het volk dat bij God hoort. Het volk 
heeft feest gevierd en het gouden kalf aanbeden alsof het gouden kalf een god is. Als je als acteur 
een gouden kalf wint, dan is dat prachtig, als je denkt dat het een god is, dan ben je het pad wat 
verloren. Het volk heeft dus gekozen voor dat kalf en God verliest het geloof in het volk. God wil 
het volk vernietigen, een eigenschap die je niet direct verwacht van God. Houd me niet tegen, 
maar Mozes houdt God wel tegen, met zijn woorden. “Wat zullen de Egyptenaren dan zeggen?” 
En God vindt het geloof in het volk terug. Hoe dat precies gaat, dat weet ik niet, maar het is een 
mooi beeld. God verliest en God vindt. Het volk, de mensheid, de wereld. Mozes spreekt God toe 
en dan gebeurt er dit mooie. In de dagen na 11 september sprak de Amerikaanse president zijn 
volk toe, met een megafoon en sprak van vergelding. Was er toen maar een Mozes geweest die 
hem had gezegd eerst tot tien te tellen, of liever tot tienduizend. Want de vergelding die er is 
gekomen, die heeft de vrede niet gebracht. Die vergelding heeft eigenlijk alleen maar verliezers 
gebracht.  
Je kunt veel verliezen, je vertrouwen in jezelf, je vertrouwen in de medemens, je vertrouwen en 
geloof in God. In de gelijkenissen die Jesus spreekt over het schaap en over de verloren drachme, 
is er niet alleen het verliezen, er is ook het vinden en de grote vreugde over het vinden. Vrienden, 
buren, ze mogen delen in de vreugde, kom erbij, deel in mijn vreugde. Je kunt dus ook weer 
vinden, of gevonden worden. Want het is de vraag of wij zoeken en vinden of dat de ander ons 
zoekt. Zijn wij het verloren schaap of de verloren drachme, of zijn wij degene die het schaap zoekt 
of het hele huis aanveegt om de drachme te vinden? Feit is wel dat het in deze gelijkenissen gaat 
om dingen van waarde. Een schaap heeft in de tijd van Jesus economische waarde, als je een 
schaap van een ander verliest, dan moet je het vergoeden. Een drachme is zo ongeveer het 
dagloon van een medewerker. Een mens is dus van waarde, ook de mens die je aangeduid wordt 
als degene die “verloren” is. En een verloren mens is een mens die als het ware zichzelf heeft 
verloren, van de weg is geraakt, onvrij is geworden, vastzit aan van alles dat in de weg zit en hem 



of haar in de weg zit. Een verloren mens lijkt uit het zicht van God geraakt te zijn, als dat al 
mogelijk is. Een verloren mens gaat ten onder aan haat, ten onder aan onverwerkt verdriet, een 
verloren mens is de mens die niet leeft zoals hij of zij bedoeld is en zoals zijn weg bedoeld is in de 
ogen van God. En ik denk dat ieder mens wel momenten of tijden heeft waarin hij of zij in zekere 
mate verloren is of verloren heeft. En stel dat iemand dan bij je komt en met jou samen wil eten, 
die iemand lijkt op Jesus, die iemand lijkt op God. In zo iemand kun je God herkennen. En stel dat 
jij bij iemand komt en je wilt samen eten in de bijbelse zin, dan lijk je op Jesus, dan lijk je op God. 
En eet dan samen, ook al ben je het niet over alles eens, ook al voel je je verloren, ook al heb je 
moeite om de ander te vertrouwen.  
Is de vrede verloren? Is de vrede voorgoed verloren? Dat wil ik niet geloven, zoals ik ook niet wil 
geloven dat een mens voorgoed verloren kan zijn, voor altijd en eeuwig. Nee, anders, ik wil 
geloven dat het mogelijk is, dat mensen samen eten in de bijbelse zin, samen eten als symbool 
van genegenheid, contact en menselijke liefde. Ik wil geloven dat mensen samen kunnen eten en 
samen zullen eten, wereldwijd. En wat ze dan eten? Niemand hoeft iets te eten wat tegen zijn of 
haar principes in gaat, de tafel is groot genoeg en er staat genoeg op. Duurzame gerechten, de 
meeste dus vegetarisch. Brood op tafel, brood om te breken en om te delen, wereldwijd. En hoe 
groot die tafel dan moet zijn, dat weet ik niet maar dat zoeken we wel uit. Samen eten, als mensen 
in deze wereld, en dan is God in ons midden, dan is er ook niemand verloren, dan is gevonden wat 
verloren was. Dat wil ik geloven, in dat paradijs wil ik geloven, als een toekomst die voor ons open 
is, een toekomst die er zal zijn. Zoek, zoek als mens, zoek met elkaar, zoek elkaar en je zult God 
vinden. Zoek en je zult de vrede vinden, vrede stichten, recht en vrede want dat kan. En als jij 
zoekt, dan vind je, vind je mij misschien wel. En als ik zoek, dan vind ik jou, dan vinden wij elkaar. 
Schaap en drachme, zij ook zullen zoeken, elkaar zoeken en vinden, ze zoeken en vinden hun 
eigenaars, ze zoeken en vinden God. Wat verloren is, dat vinden we, in Gods naam.  
Amen. 


