Les 20: De goede vader!
(Hoe is God?)

uit de bijbel, Lucas 15

Jezus vertelde een gelijkenis:
‘een man had twee zonen.
op een dag zei de jongste zoon tegen zijn vader:’geef me nu alvast het deel van uw bezit waar ik
recht op heb.’ de vader verdeelde alles wat hij had tussen zijn twee zonen. de jongste zoon ging op
reis naar een ver land.
in dat land was overvloed: de jongen had nergens gebrek aan.
hij feestte er op los enhij had veel vrienden die samen met hem feest vierden. maar……. het geld
raakte op en er kwam een grote hongersnood in dat land.
de jongen moest voor de varkens zorgen om in leven te blijven.
de jongen begon na te denken en dacht: de knechten van mijn vader hebben het beter dan ik. ik ga
terug naar mijn vader en zeg hem dat ik er spijt van heb dat ik gezondigd heb, misschien mag ik
dan als knecht voor hem werken.
voordat de jongen thuis kwam, stond zijn vader al op de uitkijk.
hij vloog hem om de hals.
de vader riep zijn bedienden:’haal een mooi kleed, schoenen en een ring voor mijn zoon, slacht het
beste kalf voor een feestmaal.
ik dacht dat mijn zoon dood was, hij was verloren, maar hij is weer gevonden’

Hoeveel woorden kun jij vormen
uit het woord gelijkenis?
gelijkenis

Welke eigenschappen horen volgens jou bij een goede vader?
Onderstreep die woorden.

DE

GOEDE VADER!

Jabes staat tussen een groepje mannen. Ze mopperen.” Moet je nu zien, Jezus is al weer te gast bij een tollenaar. En aan tafel
liggen allemaal mensen met wie ik niet zou willen eten”,zegt een man nogal luid. Jabes snapt Jezus ook niet helemaal. Hij hoort
zulke fijne dingen van Jezus. Hij heeft Talitha, de dochter van Jaïrus, beter gemaakt. Zij was zelfs al gestorven. En een vrouw die
al 12 jaar ziek was, heeft hij ook beter gemaakt. En pas hoorde hij dat de knecht van de Romeinse hoofdman ook weer beter is.
Men zegt dat Jezus dat ook gedaan heeft.
Maar wat hij dan bij die slechte mensen te zoeken heeft, dat snapt Jabes echt niet.
Eten, dat doe je alleen met vrienden! En als net mens wil je toch geen vriend zijn met dieven enzo?
Als Jezus na de maaltijd naar buiten komt, spreekt hij de mensen aan. Hij begint een verhaal te vertellen. Jabes is een en al oor.
“Een vader had twee zonen” begint Jezus. He, denkt Jabes wij zijn ook met twee jongens thuis.
“op een dag komt de jongste zoon bij zijn vader en vraagt om zijn deel van de erfenis”
o-oh, denk Jabes, die is brutaal. Zou zijn vader vast niet pikken als hij nu al om zijn erfenis zou vragen terwijl zijn vader nog
leeft. Zijn vader zou denken dat hij niet meer van hem houdt. Want eigenlijk zegt hij daarmee dat hij liever wil dat zijn vader dood
is.
“en de vader verdeeld zijn bezit tussen zijn twee zonen”gaat Jezus verder.
Is die vader dan niet boos? denkt Jabes. Hij luistert verder.
“De jongste zoon verkoopt een paar dagen later de goederen en het stuk land dat hij van zijn vader kreeg. En met een zak geld
gaat hij op reis naar een ver land. Hij wil weten wat er in de wereld te zien is. De vader is verdrietig. Hij mist z’n jongste zoon.
Hij hoopt dat hij een berichtje zal sturen. En elke dag loopt de vader naar de weg en kijkt of z’n zoon er misschien aankomt. Of
een knecht die zal vertellen hoe het met hem is. De dagen verstrijken, maanden gaan voorbij, maar er komt niets. Zelfs geen enkel
klein berichtje. Ondertussen heeft de vader ook zorgen over zijn oudste zoon. Hij doet keurig zijn werk, daar ligt het niet aan.
Maar de vader ziet wel dat z’n oudste jongen het niet met plezier doet.
De jongste zoon die is zo druk, die denkt helemaal niet aan z’n vader. Hij maakt plezier. Hij heeft zoveel geld. Elke dag kan hij
feesten. Hij heeft veel vrienden en een hoop plezier. Dit is pas leven denkt hij. Maar na een poos raakt het geld op. Hij vraagt z’n
vrienden of zij een keer willen betalen, maar dat zien ze niet zitten. Wij moeten hard werken, we gaan zeker niet voor jou betalen.
En de een na de ander komt niet meer bij hem. Zijn vrienden verlaten hem.
En dan komt de dag dat de het geld echt op is. En dat niet alleen, de oogsten in dat land zijn mislukt. Het brood is, al heb je geld,
niet te betalen. De jongste zoon moet werk zoeken. Maar dat valt niet mee. Hij vraagt en vraagt maar steeds wordt hij
weggestuurd, tot hij een varkensboer vindt. Hij mag op de varkens gaan passen.”
“brr”, denkt Jabes, “da’s echt smerig werk. Net goed voor die jongste zoon.”
“Die jongste zoon heeft zo’n honger, van zijn loon kan hij niet genoeg eten kopen. En als hij bij de varkens zit, dan wil hij de
schillen uit hun bak wel opeten. Maar als de boer dat ziet kan hij vertrekken. Dan heeft hij niets meer.
Maar als hij daar bij de varkens zit, komen er gedachten over vroeger naar boven. Hij denkt aan het huis van z’n vader. Hoe z’n
vader met de knechten omging. Dat ze altijd voldoende eten kregen. De knechten van z’n vader hebben het beter dan hij nu. Hij is
stom geweest. Vreselijk stom. Hij had nooit weg moeten gaan. Maar het is gebeurd. Als hij aan z’n vader denkt, komen er tranen
in z’n ogen. Eigenlijk kan hij gewoon niet meer terug! Maar wat moet hij dan? Hier komt hij om van de honger. De enige manier
is toch om terug te gaan naar z’n vader en te zeggen: ‘ik ben fout geweest. Mag ik een knecht van u worden want ik ben het niet
waard om uw zoon te zijn’. En zo staat de jongste zoon op en gaat op weg. Met een kleurige jas en veel geld ging hij van huis
weg. Nu heeft hij een gescheurde jas aan, hij heeft geen schoenen meer. Hij ziet eruit als een zwerver.
Nou”denkt Jabes, “die vader zal hem zien aankomen. Meteen wegsturen zal hij hem. Met zo’n zoon wil je toch niets te maken
hebben”
“als de jongste zoon in de buurt van het huis van z’n vader komt, gaat hij steeds langzamer lopen. Kan hij het maken om terug te
komen. Als hij een keer opkijkt om te zien of hij het huis al ziet, komt er een man aanrennen. Dat is z’n vader, dat ziet hij zo.
Z’n vader omhelst hem en zegt: ‘zoon, je bent terug!’
De zoon zegt: ‘Vader ik heb fout gedaan, ik verdien het niet om u zoon te zijn.’
Maar de vader roept naar zijn knechten: ‘haal het beste kleed en trek hem dat aan, doe een ring om zijn vinger en schoenen aan
zijn voeten. Haal het mestkalf uit de stal en slacht het. Want we gaan feest vieren. Want mijn zoon hier, hij was dood maar hij
leeft weer, ik was hem kwijt, maar hij is weer terug’. Zo gaan ze feestvieren.
De oudste zoon is op het veld aan’t werk. Als hij thuis komt hoort hij muziek en dansen.
Hij vraagt aan een van de knechten waarom er feest gevierd wordt en de knecht verteld hem dat z’n broer weer thuis is gekomen.
De oudste zoon is woedend en komt niet binnen om feest te vieren.
De vader gaat naar hem toe, maar boos zegt de oudste zoon: ‘Hoeveel jaar heb ik al niet voor u gewerkt, ik heb altijd naar u
geluisterd. Kreeg ik wel eens een bokje om een feest te vieren met mijn vrienden?’
‘Jongen’, antwoord de vader, ‘jij bent altijd bij mij en alles wat van mij is is ook van jou’.
Maar er moet feest zijn, er moet vreugde zijn! Je broer was dood maar hij leeft weer, ik was hem kwijt maar hij is terug!’
Jabes is in de war. Dit einde had hij zeker niet verwacht. Wat bedoelt Jezus met dit verhaal. Dit is geen gewoon verhaal, bij een
gewone vader was het vast anders afgelopen. Hij zou op z’n minst willen weten of z’n zoon echt z’n leven zou beteren. Hier moet
hij eens goed over nadenken!

