
 

 

OVERWEGING  

Verloren familie, vaders, en zonen, adv 4, Gerechtigheid op het spel 

Psalm 33 Lucas 15;1-3.11-32 

 

Zwolle, 26 en 27 maart 2022, Dominicanenkerk 

 

Overweging 

 

Verloren, gevonden worden – een warm welkom, een feest bij de thuiskomt…  

Het verhaal van de kinderen van één Vader is zó scherp dat je de slingers wel even op mag 

bergen.  

 

In hoeveel gezinnen gebeurt het niet? Uitgerekend degene die er nooit is, krijgt een ereplaats in 

herinneringen, in verhalen bij ouders. Want waarom zou je het hebben over het kind dat er wél 

altijd is? waar je op kan rekenen? Die ís er toch gewoon elke keer? Die is niet bijzonder. Die kèn je 

wel. Maar nee, degene die er niet is, waarvan je soms niet eens weet hoe het met hem of haar 

gaat, díe is gespreksstof. Daarvan staan de foto’s op het dressoir. 

Meer dan veertig jaar geleden vertrok mijn broer naar Down Under. Mijn wereld stortte een klein 

beetje in – en dat van mijn ouders nog meer. De vertrouwde contacten, de geintjes, even 

binnenwippen bij elkaar, het was weg. Telefoneren kostte 3 gulden per minuut en een brief deed 

er zo lang over dat ik zijn antwoord niet meer begreep op wat ik weken daarvoor had geschreven. 

Op de kast bij mijn ouders stond een foto en mijn grootmoeder maakte zo ongeveer een heilige 

van hem.  

En toen kwamen ze na een jaar of 5 voor het eerst terug in Nederland. Niets was te gek. 

Vlaggetjes op Schiphol, taart, vrienden op bezoek, het ene feestje na het andere; ik deed er van 

alles aan mee. Ik vond het heerlijk – naast het beetje rare gevoel – wat gebeurt hier nou eigenlijk?  

 

Op talloze plaatsen – ook hier naast deze kerk – worden vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. 

Berooid met een rolkoffertje als enig houvast maken ze terecht aanspraak op vrijheid – de onze. Ik 

ben stil van alle fantastische initiatieven, hoe welkom ze zijn. Maar het gemor hoor ik ook, van 
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woningzoekenden, van andere vluchtelingen die zo’n welkom zacht gezegd niet kregen. 

Tegengeluiden die ik snap en o zo ongelofelijk verwarrend vind. 

 

Recht, gerechtigheid, is in het geding. De onze. En de goddelijke. Waar je de gebrokenheid van 

een wereld – in het groot en klein niet voelt, woekert vernietigende jaloezie in je hart. Dat vreet je 

op, verbittert en verhardt. De wereld van vergelijken begint - waarmee alle goddelijke 

gerechtigheid wordt gesloopt.  

 

En dat is wat raakt aan de verontwaardiging van de Schriftgeleerden en Farizeeën destijds: je eet 

met tollenaars en zondaars, je doet maar… zijn wij jou niet genoeg, Jezus, met al wat we zijn en 

preken? En het antwoord van Jezus is: Nee.  

Jullie zijn mij lief, maar jullie zijn mij niet genoeg. Niet genoeg, zolang er gebrokenheid is. Niet 

zolang er nog één schaap verloren loopt, één muntje mist, en er nog één mens is die gevonden wil 

worden.    

Het steekt. Niet hún foto, niet hún beeld, staat op het netvlies van Jezus, maar het beeld van 

degene die er niet is. Die nog ergens – God mag weten waar – rondloopt. 

Hun gezapigheid wordt aan de orde gesteld. De regels, de traditie – van harte geleefd, zorgvuldig 

bewaard en omarmd – zijn Jezus lief, maar domweg niet genoeg. Omdat het hen onmachtig heeft 

gemaakt de barmhartigheid te bewaken. Hun onvermogen om te ontvangen wat niet in hun 

straatje komt is te groot door hun eigen zorg. De macht van uitsluiting wint het van de kracht van 

binding. 

En dan verlies je elkaar. 

 

Eindelijk thuis – de treffende titel van het boek dat Henri Nouwen schreef over dit verhaal van de 

vader en zijn kinderen. Eindelijk thuis - maar het huis wankelt voor de oudste als de jongste het 

huis weer weet te vinden. En dan komt de scherpe pijn naar voren, dat rondom het zelfde huis de 

broers elkaar zijn verloren. Zij kunnen zich niet meer tot elkaar wenden om wat tussen hen in 

staat. 

Het huis, gerechtigheid en recht – het komt op spanning als nooit tevoren. 

De barmhartigheid waarvan de oudste zou moeten weten in het huis van zijn Vader, is ver te 

zoeken. En de jongste durft er niet meer op te hopen. Hij vond zich niet waard om nog langer een 

kind van zijn vader te wezen. Gezondigd tegen hem en tegen de hemel. Wanneer de jongen zo bij 

zijn vader thuiskomt, is de oudste nergens te bekennen. De vader keek uit naar zijn kind. Maar de 

oudste zoon keek allang niet meer uit naar zijn broer.  

 

Zijn broer is geen broer meer voor hem. De oudste verloochent het broederschap. Jij? Jou moet ik 

niet meer. Jou kèn ik niet meer. De pijn, de woede, de jaloezie om wat hij misschien zelf wel had 

willen doen, ooit, het zit te diep. Zijn intense verbittering blokkeert elke toenadering. Met zijn 

opmerking tegen de vader:  nu die zoon van u is thuisgekomen… neemt hij de grootst mogelijke 

afstand van zijn broer. Voor hem is het niet meer dat broertje waarmee hij is opgegroeid, 

kattenkwaad heeft uitgehaald en gepraat en gedroomd heeft over de wereld. Het is niet meer zijn 

broertje die hij lief heeft gehad en die nu om ontferming vraagt. Zijn broertje is een vreemde 

geworden voor hem, zoals hij vervreemd raakt aan zijn vader en omgekeerd. De schrijnende 

verslagenheid van de vader omwille van de kinderen is exemplarisch voor de gebrokenheid waar 

mensen elkaar niet meer kunnen en willen vinden.  



 

 

Wat de vader leert is de barmhartigheid en genade. Het gaat niet meer om schuld en vergeving. 

Het gaat om genade. Wat in Bijbelse taal betekent dat iemands aangezicht weer over jou valt – je 

wordt gezien, in positieve zin, ook als je niet bent wie je zou moeten zijn en tekort schiet waar dan 

ook. Waar de schaamte van de jongste hem zelf wegtrekt uit het licht, is het de genade van de 

Ander die jou weer in dat licht doet staan. Zijn vader geeft zijn zoon het onverdiende. Sterker: hij 

geef beide zonen het onverdiende. Zij zijn beiden welkom: ongeacht verdienste. En dát kan je 

alléén aanvaarden en begrijpen wanneer je wéét hebt van de gebrokenheid. Wanneer die 

gebrokenheid jou doet beseffen dat je zonder de ander niet compleet bent. En dan is omarming 

en feest het antwoord op de scherven die waren.  

 

En wanneer ik ooit rond zou lopen, wanhopig zoekend naar een plek om te wonen, te werken, te 

leven, dan hoop ik die ontferming te ontmoeten. Wanneer ik ooit aan moet kloppen, dan hoop ik 

op omarming, in plaats van afwijzing; op een open hand, en geen verwijtende vinger. Wanneer ik 

berooid sta, beschaamd om wat is gedaan, dan hoop ik als ieder mens dat ik binnen mag komen 

bij jou, en niet buitengesloten zal raken.  

Dan hoop ik, heel simpel, in jou die Vader te ontmoeten.  Amen 


