
Second life: de Veloren Zoon

Er is ondertussen al een en ander gezegd over second life. Ook in de Bijbel wordt er 
gesproken over de mogelijkheid van een nieuw, een tweede leven. Als er een tweede leven is, 
is er ook een eerste leven. 

PP1
Weet u wat de Bijbel, wat God bedoelt met een eerste leven? Een leven zonder God. Een 
leven waarin God geen plaats heeft. Een leven waarin je zelf baas bent. Als je zou rondvragen 
aan de man in de straat wat hij zou verkiezen, dan zullen de meesten kiezen voor een leven 
zonder God. Je eigen baas zijn, dat is het ideaal. Aan niemand verantwoording moeten 
afleggen. Misschien denkt u ook zo. En misschien bent u best tevreden over uw first life, uw 
leven zonder God. Misschien ook niet, misschien is uw leven een hoop miserie. Het kan ook 
een kruising van de twee zijn.

Ik wil u vanochtend door een verhaal uit de Bijbel duidelijk maken dat een second life voor 
iedereen mogelijk is. Iedereen moet in zijn leven een keuze maken. Wil ik een leven met God 
of een leven zonder God? U hebt dus ook allemaal die keuze te maken. Ik vraag u eigenlijk 
maar één ding. Wilt u eerlijk nadenken over het tweede leven dat God u wil geven? Misschien 
vindt u er niks aan. Dat kan. Maar… als u iets proeft dat u graag zou hebben, ga dan op zoek 
naar God…

PP2
Lucas 15:11-24 lezen 
+ in het stukje dat erop volgt, zien we hoe de oudste zoon thuiskomt en jaloers is op de 
jongste die zomaar in ere hersteld wordt. Hij vindt dat hij te weinig krijgt. Ik ga het daar niet 
verder over hebben, ik beperk mij nu tot het gedeelte over de jongste zoon.

We zien in dit gedeelte twee figuren. De vader en de jongste zoon. Jezus vertelt dit verhaal en 
Hij doet dat niet zomaar. 
* De zoon in dit verhaal laat ons zien wie de mens is. Ik zeg niet zomaar ‘de mens’. We zullen 
zien dat elke mens hetzelfde probleem heeft als de zoon. 
* De vader in dit verhaal laat ons zien wie God eigenlijk is. Hij heeft eigenschappen die God 
ook heeft. 
Ik wil eerst een paar dingen vertellen over de zoon en dan over de vader. 

Zoon
Eerst een opmerking over dat opnemen van de erfenis. De zoon deed niks verkeerd met het 
opnemen van zijn erfenis. Dat was zelfs vrij normaal. De oudste zoon was de erfgenaam en 
kreeg de boerderij. Het was dus het recht van de zoon om zijn deel van de erfenis te vragen. 
Maar… wat hij ermee deed, is een ander paar mouwen. Hij zegt het zelf: ‘Ik heb gezondigd 
tegen de hemel en tegen u’. Hij heeft zijn hele erfenis opgedaan aan ‘overdaad’. U mag zelf 
invullen wat u daaronder verstaat. Niet de meest correcte dingen. De zoon weet dat hij fout 
geweest is. 

Ik heb daarjuist al gezegd dat de zoon een beeld is van ‘de mens’, iedereen. In de Bijbel staat: 
‘Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één’. Wij geloven dat God bestaat en als er staat dat 
geen mens rechtvaardig is, dan betekent dat… dat iedereen, zelfs de paus, ooit minstens één 
fout gemaakt heeft. Waarschijnlijk zelfs veel en veel meer. Daarom is iedereen zoals de zoon 
in dit verhaal, die, terwijl hij in de grootste miserie zit, moet toegeven: ‘Ik heb gezondigd. Ik 
heb minstens één fout gemaakt tegenover mijn vader’. 



Dat is de situatie van de zoon en dat is ook de situatie van elke mens. Ik sta hier vooraan, 
maar dat is niet omdat ik nog nooit een fout tegenover God gemaakt heb. Integendeel! Er is 
geen mens rechtvaardig, ik dus ook niet.

We hebben het nu gehad over de zoon, die fouten gemaakt heeft. In zijn ellende besluit hij 
terug te gaan naar zijn vader. Hij wil hem vertellen dat hij gezondigd heeft en wil hem 
aanbieden als slaaf te komen werken. Tijd om stil te staan bij de vader... Wat voor iemand is 
hij? En wat kunnen we daaruit leren over God?

Vader
De vader ziet zijn zoon van veraf. Blijkbaar stond de vader op de uitkijk. Hij hoopte dat zijn 
zoon zou terugkomen. 

En dan eindelijk... ziet hij zijn zoon. Hij wordt met ontferming bewogen, weet u wat dat wil 
zeggen? Hij werd er heel hard door geraakt, het deed hem oprecht veel pijn, hij was er kapot 
van.
Daarop loopt hij zijn zoon tegemoet. Dat is niet zomaar iets. De vader is een oude, waardige 
man. Zijn zoon tegemoet lopen, is eigenlijk beneden de waardigheid van de vader. Het zou 
correct geweest zijn als hij had gewacht tot zijn zoon bij hem was. Maar neen, hij is zo vol 
van de terugkeer van zijn zoon, dat hij al zijn waardigheid aan de kant gooit en naar zijn zoon 
loopt. 

PP3
Dat is nog niet alles. Hij valt zijn zoon om de hals en kust hem. Je moet je voorstellen dat de 
zoon bij de varkens vandaan kwam, een lange reis gemaakt had en dus vies was. Maar dat 
maakt allemaal niets uit voor de vader. Hij kust zijn zoon en herstelt daarmee de gebroken 
relatie. Dat wordt ook duidelijk als de zoon uitspreekt dat hij gezondigd heeft en niet meer 
waard is zijn zoon te heten. De vader roept zijn slaven en zegt dat ze nieuwe kleren moet 
halen en een kalf moeten slachten. 

Weet u hoe we de houding van de vader kunnen benoemen? Liefde. De vader houdt van zijn 
zoon. Als je van iemand houdt, dan ben je in staat om zijn of haar fouten te vergeven en 
opnieuw te beginnen. Dat is wat hier gebeurt.

Ik heb al gezegd dat de vader in dit verhaal lijkt op God, de Vader. Veel mensen zien God als 
een oude man met een dreigende vinger, die brult: ‘Pas op of ik vermorzel je’. Wat een 
contrast met dit verhaal. Zoals de vader naar de zoon loopt, zo God loopt, met open armen, 
naar jou toe... tenminste, als je in de richting van God aan het lopen bent. De zoon besluit naar 
zijn vader terug te gaan en daardoor kan de vader ook naar zijn zoon gaan. Als je naar God 
toe gaat, zal Hij naar jou komen. 

PP4
Nog één belangrijke opmerking voor het slot. Er is een reden waarom God onze fouten, 
zonden kan vergeven. Eigenlijk verdienen wij allemaal een straf voor onze zonden. Die straf 
moeten wij niet meer krijgen. Weet u waarom? Omdat iemand anders die straf al uitgezeten 
heeft, gedragen heeft. U hoort het goed!!! Jezus, die zelf geen fouten gedaan had en dus voor 
niets gestraft moest worden, is gestraft en gestorven aan een kruis. Voor u, voor mij. Jezus is 
daarna weer opgestaan.



Slot
We hebben gezien dat, zoals de zoon fouten maakte, ook alle mensen fouten maken. We 
hebben ook gezien dat, zoals de vader de fouten van zijn zoon vergaf, God onze fouten wil 
vergeven. Dat is mogelijk, omdat Jezus onze straf uitgezeten heeft.

PP5
En nu kom ik terug bij die keuze tussen first en second life. Het eerste en tweede leven. Het 
eerste leven is een leven zonder God, het tweede leven een leven met God. De zoon in het 
verhaal weet dat hij fouten gemaakt heeft, gaat naar zijn vader en spreekt uit dat hij gezondigd 
heeft. Dat is het moment waarop zijn second life begint, want zijn vader vergeeft hem zijn 
zonden, doet hem nieuwe kleren aan en geeft een feest. Hij zegt: Mijn zoon was dood en is 
weer levend geworden, hij was verloren en is gevonden. 

Weet u, ik geloof dat God, zoals de vader, staat te wachten op elk mens. Hij wacht op elk 
mens die naar Hem komt en zegt: ‘Vader, ik heb gezondigd’. God wacht ook op u, als u dat 
nog nooit gedaan hebt. Wilt u een second life, een leven met God? Het maakt niet uit hoe 
smerig je bent, hoeveel fouten je gemaakt hebt. God staat klaar. Als jij zegt dat je gezondigd 
hebt, dan begint je second life, dan vergeeft God je zonden, dan zegt Hij: ‘Mijn zoon/dochter 
was dood en is weer levend geworden, hij/zij was verloren en is gevonden.

Stel uzelf nog eens de vraag: Wil ik een first life, zonder God? Of een second life, met God? 
God is klaar om u een second life te geven. Als jij naar Hem wilt gaan, zal Hij naar je 
toekomen. Zijn liefde is er ook voor u.
 
Amen.
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