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Iets kwijt raken kan je tijdelijk in paniek brengen, al is het maar een 

fietssleuteltje.  

Iemand kwijt raken is existentieel.: het zet je hele leven op zijn kop.  

Maar ook al ontbreekt het je aan niets: ergens leef je altijd met een 

gemis. We zoeken naar het verloren paradijs, dat is een soort oerdrift. 

 

De mens zoekt … God zoekt : ook Hij zoekt niet naar méér, meer macht, 

invloed, maar naar wat verloren is gegaan. Hij zoekt dus niet naar een 11e 

muntstuk, maar naar het 10e dat is zoekgeraakt … niet naar nog meer 

schapen, maar dat ene dat is weggelopen.  

Hij wil dat alles bij elkaar is wat bij elkaar hoort. Wat zou zijn zoon (“zo 

vader – zo zoon”) anders doen dan zoeken wat verloren is? Hij zoekt wat 

de religieuze leiders (de farizeeën) van zijn tijd zijn kwijt geraakt.  

Zij hebben het namelijk zó getroffen met zichzelf dat ze hun roeping zijn 

kwijt geraakt om te zoeken en te redden wat verloren was. Ze hebben op 

tollenaars en zondaars etiketjes geplakt, die Jezus niet vertrouwt. Hij kijkt 

naar de inhoud en ziet ménsen voor zich, mensen die verlangen naar 

liefde en waardering. 

 

Datzelfde ontdekken bijvoorbeeld geestelijke verzorgers in de gevangenis; 

dat proeven jongerenwerkers in achterstandswijken; dat horen 

ambtenaren die vluchtelingen opvangen, dat merkt een pastor in contact 

met mensen van allerlei slag.  

Als je luistert en proeft, als je zoekt, vind je door God gegeven kwetsbare 

zielen. Zoeken is dus niet alleen een drive, het is ook een opdracht.  

God zocht een volk waarmee Hij een verbond kon sluiten… in een goede 

verhouding kon leven. Afspraken maken zodat er een liefdesband kon 

groeien waarin zijn genade zou kunnen stromen. Maar Hij moest ervaren 

dat het volk halsstarrig was en bij Hem wegliep om te buigen voor een 

zelfgemaakt beeld. Net zoals dat ene schaap op zoek gaat naar ander 

gras. 

 

Zo is er ook nu een samenleving waarin mensen weglopen van eerbied: 

kinderen mishandelen, medemensen martelen, de schepping vergiftigen. 

Er zij religieuze leiders die zoekende mensen van zich vervreemden.  

 



Er zijn mensen die hun eigenwaarde verloren zijn … die niet (meer) 

geloven dat ze naar Gods’ beeld geschapen zijn: ze vinden zichzelf te 

lelijk, te arm, te mislukt … 

 

In talloze schakeringen wordt het verbond verbroken en moet God weer 

op zoek. Hij probeert wat verdwaald is, weer bij de kudde te krijgen. Hij 

wordt daarbij geholpen door talloze mensen die werken aan goede 

verhoudingen, mensen die kracht uitstralen, liefde geven, recht doen.  

Zij die niet buigen voor gouden beelden … niet weglopen van de bron 

waaruit de waarden stromen die onze samenleving een humaan karakter 

geven. Mensen zoals Jezus die geduldig blijven zoeken naar de mens 

achter de zonde, de goede bedoeling achter falen, de liefde diep 

verborgen onder het puin.  

 

Dat is wel wat anders dan het zoeken naar dagelijkse dingetjes die we 

kwijt zijn. Het is een zoeken naar waar het werkelijk om gaat. Op het 

kruispunt van wegen zullen God en mens elkaar ontmoeten in de 

zoektocht. Want evenzeer als wij op zoek zijn naar liefde en geluk – dat 

is: naar Hem – is Hij op zoek naar een volk als zijn bruid. 

 

Onwillekeurig dringt de dagsluiting van Gerard Reve zich bij mij op: 

“Eigenlijk geloof ik niets, 

En twijfel ik aan alles, zelfs aan U. 

Maar soms, wanneer ik denk dat Gij waarachtig leeft, 

Dan denk ik, dat Gij liefde zijt, en eenzaam, 

En dat, in zelfde wanhoop, Gij mij zoekt 

Zoals ik U.” 

 

(naar overweging van Jos Zwetsloot) 


