
Verloren en gevonden, zeven preken over de verloren zoon 

door Samuël Rutherford 

In zeven preken behandelt Rutherford de stof uit Lukas 15. Daarin staat de ontferming van 

de vader over zijn terugkerende jongste zoon centraal. Het is heel duidelijk dat Rutherford 

laat uitkomen dat het over Christus gaat, Die de boetvaardige zondaar ontvangt en vergeving 

schenkt. We treffen in dit boek geen uitvoerige en gedetailleerde uitleg aan. Ook gaat de 

schrijver niet over tot vergeestelijken, maar telkens verwijst hij naar de Schrift zelf. Daar ligt 

mede de kracht van deze bewogen preken in.  

In het Ten geleide schrijft Eikelenboom over de laatste preek, die als opschrift draagt: de 

verloren zoon. Daar gaat het over de bewogenheid van de vader met de toornige en 

weerbarstige oudste zoon, die het huis waar het feestmaal wordt gehouden, niet wil 

binnengaan. Christus’ mededogen gaat ook uit naar degenen die zich afwijzend opstellen, 

door hen liefdevol te nodigen binnen te gaan. Hier is iets te bespeuren van het woord in 

Lukas 14 vers 23: … dwing hen in te komen, opdat mijn huis vol worde.  

Rutherford heeft deze preken vermoedelijk gehouden rond het jaar 1640. Iemand heeft in 

een kort schrift de diensten genoteerd. Lang bleven de preken in een handschrift bewaard. 

In 1885 zijn pas in Londen gedrukt. Na deze uitgave verscheen in 1999 een nieuwe druk, die 

aan deze vertaling ten grondslag ligt.  

De vertaler eindigt zijn Ten geleide met de wens en bede, dat de Heere het werk van Zijn 

getrouwe dienstknecht Samuël Rutherford tot een rijke zegen. Daar sluit ik me volledig bij 

aan. De titels van de 7 preken zijn als volgt: 1. De verloren zoon; 2. De verloren zoon wil zijn 

vader verlaten; 3. Waarom de verloren zoon terugkeerde, en zijn smeekbede; 4. Het welkom 

door de vader; 5. Het nadrukkelijke welkom door de vader; 6. Hij was verloren en is 

gevonden; 7. De verloren zoon. 

Een kort citaat: 

Dit één punt in het Evangelie, en wel een belangrijk punt ervan, dat Christus in het Evangelie 

zondaars nodigt om te komen. Hij ontvangt berouwvolle zondaars, al zijn ze nog tot slecht in 

eigen ogen en in ogen van anderen. De bekering is dan ook een werk van het Evangelie, en 

geen werk van de Wet. De bekering is geheel en al bovennatuurlijk en komt helemaal niet 

voort uit de natuur. Het is de moeite waard om deze overbekende geschiedenis ter hand te 

nemen van de Engelse predikant Samuël Rutherford. Verhelderend en verfrissend. Een mooi 

uitgevoerd boek met op de voorkant een detail van het schilderij van Rembrandt (1668). 

Neem en lees. 


