60. Kwijt en g.evonden
Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van Lucas 16:7.




Iedereen houdt van een goed verhaal! Waar vind jij de beste verhalen? In boeken? In films?
Als iemand een goed verhaal vertelt?
Wat zijn jouw favoriete verhalen?
Welke verhalen heb jij pas nog gelezen of gezien? Wat heb je ervan geleerd?

Lees verder…
Wat er aan vooraf ging…
Jezus gaf om mensen die anderen links lieten liggen. Hij ontmoette arme mensen, mensen aan wie
iedereen een hekel had vanwege hun beroep en mensen met erge ziektes. Die mensen waren blij dat
Jezus hun vriend was. Maar anderen dachten dat het niet goed was voor een man van God om tijd
aan het hen te verspillen.
Lees nu samen Lucas 15:1-10.

Wat er daarna gebeurde…
Jezus vertelde een verhaal over iets dat kwijtgeraakt was. Dit keer was het een zoon die van huis was
weggegaan en over een vader die niet ophield met hopen dat zijn zoon terug zou keren. Lees het
verhaal in Lucas 15:11-32.

Ontdek de Bijbel!
Beantwoord samen de vragen op pagina 78 van het boek ‘Ontdekkingsreis door de Bijbel’.

Bijbelse woorden toegelicht
Verdwaald zijn Er was slechts één verloren schaap en er was één kwijtgeraakte munt; en er
waren 99 andere schapen en 9 munten die niet weg waren. God kijkt altijd uit naar de mensen
die afgedwaald zijn.
Wat is belangrijk voor Jezus? Jezus stond bekend om zijn vriendschap met ‘tollenaars en
zondaars’. Hij hield ervan om met mensen om te gaan van wie ‘goede’ mensen zeiden dat ze

niets waard waren. Waarom? Omdat God van hen houdt en wil dat zij bij zijn koninkrijk gaan
horen.
Farizeeën Deze mannen waren erg godsdienstige Joden die veel wisten van Gods wet. Ze
dachten dat ze precies wisten hoe God wilde dat mensen zich moesten gedragen. Ze dachten
dat het verschrikkelijk was dat Jezus, die zei God te kennen, aandacht kon besteden aan
mensen die ‘slecht’ waren.

Probeer het uit
Maak een toneelstuk van één van deze verhalen. Je kunt het verhaal vertellen vanuit een van de
schapen of munten. Wat zou het verdwaalde schaap hebben gedacht? Wat zouden de negen munten
zeggen?
Je kunt ook een toneelstuk maken over de mensen uit de verhalen: de herder of de vrouw. In het
bijbelverhaal staat wat ze deden – maar bedenk eens wat ze zeiden en voelden. Wat voor weer was
het? Hoe laat? Welke dag? Enzovoort.
Wat dacht je van een sketch waarin je voornamelijk die mensen ziet die aan het luisteren zijn? Jezus’
vrienden - zijn twaalf discipelen - waren er, maar ook tollenaars, mensen die geen goed leven leefden
en godsdienstige leiders waren er ook. Ze luisterden naar de verhalen op hun eigen manier. Jezus zei
dat Gods engelen al gelukkig worden van één enkel persoon die terugkeert naar God. Dat nieuws
moest wel goed nieuws zijn voor zondaars! Maar de godsdienstleiders waren te trots om te denken
dat zij misschien een verloren schaap of munt waren.
Wanneer je jouw toneelstuk hebt bedacht, kun je ervoor kiezen om het op te voeren met een aantal
vrienden of je broers of zussen. Je kunt ook poppen maken of speelgoed gebruiken en een
poppenkastvoorstelling maken.

Praten met God
Als we bij God willen zijn en we om vergeving hebben gevraagd als we onze eigen zin hebben
gedaan, dan wil Hij ons helpen. Zelfs als dat soms niet zo voelt. Bedenk dan dat je een schaap of
munt bent en dat God komt om je te zoeken en te vinden.

