
Fonteinkerk, 31 maart 2019 
Lezingen: Jesaja 43:1-7 en Lucas 15:11-32. 
 
In het jaar 1996 volgde ik enkele weken de Klinisch Pastorale Vorming in Vught. Zo nu en 
dan kregen we daar een middagje bibliodrama. Op een keer kozen we daarvoor het verhaal 
van de verloren zoon. “Laat mij die zoon maar spelen,” zei ik, “ik ben wel benieuwd wat dat 
bij mij oproept.” “Prima,” zei de Doopsgezinde collega, “dan speel ik één van die varkens.” 
En zo kozen we allemaal een rol. Toen we aangekomen waren bij de scene met de varkens, 
ontdekte ik dat het erg moeilijk was om op te staan en weer naar huis te gaan. Ik voelde een 
enorme schaamte; ik durfde mijn vader en mijn broer niet onder ogen te komen. Want: ik was 
mislukt, ik had het niet gered in dat vreemde land. Hoe kon ik ooit nog mijn gezicht vertonen, 
nu ik mijn gezicht verloren was? Bovendien zat er iets aantrekkelijks in mijn ellende. Het 
varken had overtuigende argumenten om alle hoop maar op te geven en in de modder te 
blijven zitten. Wie mislukt is, hoeft niet meer aan verwachtingen te voldoen en hoeft geen 
verantwoordelijkheid meer te dragen. Er zit een griezelige aantrekkingskracht in het koesteren 
van je ellende en het rondwentelen in je slachtofferschap. Er is moed voor nodig om je 
verlangen naar huis weer te durven voelen, er is moed voor nodig om aan dat verlangen 
gehoor te geven. 
 
In het jaar 1983 verblijft de Nederlandse priester Henri Nouwen een tijdje in Frankrijk. Hij 
brengt er wat tijd door in De Ark, een leefgemeenschap van verstandelijk beperkte mensen. 
Op een dag ziet hij een poster hangen: een reproductie van Rembrandts schilderij “De terug-
keer van de verloren zoon”. De afbeelding raakt hem. Nouwen is op dat moment hoogleraar in 
de pastoraal theologie aan de Harvarduniversiteit, en hij heeft net een serie van succesvolle 
lezingen achter de rug. Hij voelt zich leeg, somber en alleen. De manier waarop de vader op 
het schilderij de zoon omarmt, roept een groot verlangen in hem op. Ook hij wil omhelsd 
worden, zich geborgen voelen, thuiskomen. De ontmoeting met dit schilderij speelt een rol in 
zijn besluit (twee jaar later) om zijn baan als professor op te geven, en een jaar lang mee te 
leven in die leefgemeenschap De Ark. En na dat jaar wordt hij pastor van een andere vestiging 
van De Ark: de gemeenschap Daybreak in Toronto. Dat zal zijn thuiskomst blijken te zijn: 
mensen die hem waarderen om wie hij is, niet om wat hij allemaal presteert en weet en zo 
mooi kan verwoorden. Lange tijd identificeert hij zich met de jongste zoon op het schilderij: 
de jongen die verlangt naar de onvoorwaardelijke aanvaarding door zijn vader. 
 
In het verhaal van Jezus is die jongste zoon aanvankelijk niet bepaald op aanvaarding uit. Hij 
wil weg, hij wil vrij zijn, hij wil de wereld in. En hij stelt aan zijn vader de ongepaste vraag: 
“Mag ik alvast mijn deel van de erfenis hebben?” Tot ieders verbazing begint de vader de 
erfenis te verdelen. Hij legt zijn zoon geen beperkingen op, verwijt hem niets, maar geeft hem 
de volledige vrijheid. Let wel, er staat: “Hij verdeelde zijn vermogen onder HEN.” Ook de 
oudste zoon krijgt zijn deel. Maar die blijft thuis, terwijl de jongste erop uit trekt. Vol goede 
moed gaat die jongste zijn grenzen opzoeken in de kroegen, bordelen en gokholen van een 
ander land. Hij kiest voor een “uit-landig” bestaan, waar ons woord “ellendig” nog vandaan 
komt. Hij komt dan ook in de ellende terecht: met een lege maag tussen de varkens. Dieper 
kun je in Joodse ogen niet zinken: tussen de onreine beesten, aan alle normen en waarden 
voorbij, helemaal van God los. Hij heeft van zijn leven een zwijnenstal gemaakt. 
 
Maar goed: door alle vrijheid én onvrijheid van dit losbandige leven heen, komt hij wel iets 
op het spoor: hij begint weer aan zijn vader te denken. Tegen zichzelf pratend heeft hij het 
weer over “mijn” vader. In vers 12, als hij over die erfenis begint, praat hij nog tegen “de” 
vader, alsof hij al afstand van die man heeft genomen. (Dat de NBV ook in vers 12 met “zijn 



vader” vertaalt, klopt dus niet). “Ik zal naar mijn vader gaan,” zegt hij, alsof hij weer beseft 
wat zijn afkomst is en waar zijn bestemming ligt. Hij is zichzelf tegengekomen en weet nu op 
een dieper niveau wie hij is en waar hij bij hoort. Zou hij dat ook hebben ontdekt zónder zijn 
zoektocht naar vrijheid en avontuur? Misschien wel niet! Vers 17 zegt het mooi: “Toen kwam 
hij tot zichzelf…” Langs de omweg van de “ellendigheid” is hij zijn ware identiteit op het 
spoor gekomen. Mensen moeten soms door de diepte heen, willen ze wérkelijk zicht krijgen 
op wie ze zijn. Jammer dat de NBV de woorden “ik zal opstaan” niet vertaalt, want dat dóét 
die jongen: hij staat op uit de ellende, hij staat op uit de dood. Dat is een besluit waar moed 
voor nodig is. 
 
Overigens blijkt nergens uit dat hij werkelijk spijt heeft van zijn avontuur. Onderweg naar 
huis loopt hij wel plechtige woorden van berouw in te studeren (“Vader, ik heb gezondigd 
tegen de hemel en tegen u…”), maar het eigenlijk motief achter zijn terugkeer is gewoon dat 
hij zijn buik weer eens wil vullen. “De dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed, en 
ik kom hier om van de honger…” Het is de vraag of hij zijn spijtbetuiging werkelijk méént, of 
eerder denkt: “Ik kom hier niet onderuit! Laat ik het maar zo plechtig mogelijk zeggen…” 
Hoe dan ook: hij begrijpt nog altijd heel goed de normen en waarden van familie en samen-
leving: als je van het rechte pad bent geraakt, moet je heel erg je best doen om weer in genade 
te worden aangenomen. Dan moet je berouw tonen en excuses maken, beterschap beloven, 
een tijdlang géén eisen stellen en geruisloos door het leven gaan, enzovoort.   
 
Maar het loopt anders. De vader rent hem tegemoet en overlaadt hem met blijken van liefde, 
Hij laat zijn zoon niet eens uitpraten en geeft hem een vorstelijk, nee, een kinderlijk onthaal. 
Géén argwanende vragen, zo van: “Meen je dat echt, dat je er spijt van hebt?” of: “Als je je 
buik hebt volgegeten, ga je zeker weer weg?” Geen zelfvoldane of zure opmerkingen, zo van: 
“Ik wist wel dat je het niet zou redden!” of: “Ik hoop dat je je lesje hebt geleerd…” Geen ge-
por in het schuldgevoel van zijn zoon, zo van: “Wat heb je ons in de zorgen laten zitten…” 
Alleen maar blijdschap, alleen maar liefde, alleen maar een grenzenloze aanvaarding. Deze 
vader reageert onwerkelijk, zoals geen enkele vader zou reageren. Dit gaat aan alle normen en 
waarden, aan alle wetten en regels voorbij. Maar juist zó, door dit onverwachte en grenzen-
loze gedrag, geeft deze vader ons een inkijk in het Koninkrijk van God, of zo je wilt: in het 
hart van God, een hart dat niet kan ophouden met houden van zijn kinderen. 
 
Maar: nu is die vader zijn ándere zoon kwijt… De oudste zoon weigert mee te gaan in deze 
aanpak. Hij is woedend. Het mag niet wáár zijn dat iemand al zijn verantwoordelijkheden 
ontloopt en er maar wat op los leeft, en dan zonder schuldbelijdenis of boetedoening weer in 
de kring wordt opgenomen. Dat druist in tegen ons gevoel van rechtvaardigheid. Je bederft de 
mensen en je ondermijnt de hele samenleving, als je iedereen zomaar straffeloos zijn gang laat 
gaan. Waar hebben we anders wetten en regels voor? Staat er niet in de wet, in Deuterono-
mium 21 dat je een ongehoorzame zoon naar de poort moet brengen om gestenigd te worden? 
Het gedrag van de vader roept ergernis en weerstand op. De oudste zoon heeft het over “die 
zoon van u…” en praat niet tegen “zijn” maar tegen “de” vader. Hij neemt hier afstand van, 
en geef hem eens ongelijk… Hij weigert het huis van zijn vader binnen te gaan. 
 
Toen Henri Nouwen op een keer met een vriend aan het praten was, over Rembrandts schil-
derij en over zijn eigen zoektocht naar geborgenheid en bevestiging, toen zei deze vriend: 
“Maar lijk jij niet veel meer op de oudste zoon in het verhaal?” Dat was het begin van een 
nieuwe zoektocht, waarin Nouwen zichzelf begon te herkennen als de plichtsgetrouwe, hard-
werkende oudste zoon die met zijn gehoorzaamheid en prestaties de liefde van zijn vader 
hoopte af te dwingen. Vader Nouwen was niet gul met complimentjes en waardering. In de 



veertigdagentijd van 1996 schreef Henri een serie minimeditaties voor het dagblad Trouw. 
Toen hij aan zijn vader vroeg wat die ervan vond, zei deze: “Ach, de ene is beter dan de 
andere…”  Henri Nouwen is altijd naar bevestiging van zijn vader blijven hunkeren.  
Het verhaal houdt abrupt op, middenin het gesprek tussen de vader en de oudste zoon. De 
gelijkenissen van het verloren schaap en het verloren muntje kennen een “happy end”, maar 
dat ontbreekt hier. Dat roept vragen op: hoe zou het verder zijn gegaan? En bij die vragen zou 
je ook jezelf op het spel kunnen zetten: hoe zou het verder zijn gegaan als “ik” een rol in dit 
verhaal zou hebben gespeeld? En wélke rol zou ik dan hebben gespeeld? 
 
Het verhaal van Jezus bedoelt te vertellen dat je als mens “verloren” gaat als je niet in het huis 
van de vader bent. De oudste zoon gaat het huis niet meer binnen, omdat hij zich ergert aan de 
blijdschap en de grenzenloze liefde van de vader. De jongste zoon wordt door knechten het 
huis binnengesleept, maar zit nog vol schaamte en vindt dat hij het eigenlijk niet verdient. 
Beide zoons zitten op slot. Ze kunnen niet of nauwelijks openstaan voor de genade, voor het 
van liefde overstromende hart van hun vader. Ze zijn buitenstaanders, ze zijn verloren, want 
ze voelen zich niet thuis in het huis van liefde. De oudste zoon voelt zich er te goed voor, en 
de jongste te slecht. 
 
Eigenlijk maakt dat de vader tot een “verloren vader”. Aan wie kan hij zijn liefde nog kwijt?  
Op een dag zei een vriendin tegen Henri Nouwen: “Of jij nu de jongste of de oudste zoon 
bent, - weet wel dat je uiteindelijk geroepen bent om de vader te worden…” En dat was het 
begin van weer een nieuwe geestelijke zoektocht, waarin Nouwen begon te beseffen dat je als 
mens niet moet blijven stilstaan op het niveau van de zoon, maar dat je moet blijven groeien 
tot je werkelijk tot het uitdelen van liefde in staat bent. Als mens blijf je vaak jarenlang hopen 
op, en hunkeren naar waardering, gezien worden, aandacht en geborgenheid. Dat stadium 
moet je uiteindelijk een keer achter je laten. Onze uiteindelijke plaats in het verhaal is de 
plaats van de kwetsbare, liefdevolle, vergevende vader. Dat is de bestemming waar we naar 
toe moeten groeien. 
 
Als ik naar onze samenleving kijk, denk ik soms dat de jongste zoon het gewonnen heeft. 
Veel mensen willen vrij en ongebonden zijn, willen ongestoord en ongeremd alles meemaken, 
alles uit het leven halen wat erin zit. Want: You Only Live Once! Maar is het echte levenslust, 
of meer de angst om iets mis te lopen? Hoe echt is het allemaal, die nadruk op jeugdigheid en 
avontuur, op heftige ervaring en doen wat je wilt? Soms denk ik ook dat de oudste zoon het 
gewonnen heeft, want we rekenen elkaar nog altijd af op wat we presteren, op wat we weten, 
kunnen en bereikt hebben. Nog altijd houden we mensen die mislukt zijn, of die grote fouten 
hebben gemaakt op grote afstand. Hoe dan ook: de geduldige, grenzenloos liefdevolle, ook de 
mislukkeling omarmende God heeft het NIET gered. Die is verloren geraakt in een samen-
leving waarin “onrendabele mensen” geen schijn van kans hebben, schaamteloze zelfver-
rijking normaal is geworden, bange mensen hun angst voor elkaar overschreeuwen in boze en 
dreigende taal, politici liever met modder gooien dan eigen fouten erkennen, en kerken zich 
meer druk maken over hun goede naam en voortbestaan dan over het lot van misbruikte 
mensen. Een maatschappij waarin klein zijn, tekortschieten of mislukken eigenlijk taboe zijn, 
wordt een onmenselijke maatschappij.  
 
Wat kunnen wij anders doen dan het verhaal van die merkwaardige Vader steeds opnieuw 
weer vertellen? En soms, als we iets van het leven beginnen te begrijpen, even iets laten zien 
van die onvoorwaardelijk moederlijke en vaderlijke liefde? Alleen al door het vertellen van 
het verhaal kunnen we als kerken een oase zijn, een vrijplaats waar je op adem kunt komen, 
weer tot jezelf mag komen. Soms, als we in de kring staan, beelden we samen dat huis van 



liefde uit. Dan worden brood en wijn gegeven aan iedereen: jong of oud, angstig of vol goede 
moed, ziek of gezond, geslaagd of mislukt. De liefde van de Vader maakt geen onderscheid 
en kent geen grenzen. Geen buitenstaanders meer. Een doorkijkje naar het Huis van de Vader, 
naar het Koninkrijk van God! 
  



 
Bij het schilderij “Terugkeer van de verloren zoon”(Hermitage – Sint-Petersburg) 
 

 
 
Rembrandt van Rijn 
Rembrandt was een Nederlandse schilder. Hij leefde in de 17e eeuw van 1606 tot 1669. Hij 
schilderde vooral veel Bijbelse taferelen waaronder ook een tafereel van het Bijbelse verhaal 
over de verloren zoon. Hij schilderde dit in circa 1668; het was vermoedelijk zijn laatste 
schilderij. Het behoort nu tot de collectie van de Hermitage in Sint-Petersburg. 
 
De vader volgens Rembrandt 
De vader heeft van Rembrandt een bleek en uitgehold gelaat gekregen. Er is op dit gezicht 
geen blijdschap te zien, wel verdriet en een diepe ontroering. Waarom Rembrandt dat gedaan 
heeft is niet te zeggen. Misschien wil hij uitbeelden dat de vader veel geleden heeft onder het 
gemis van zijn jongste zoon. Het brengt ons op de gedachte dat God veel verdriet heeft als 
zijn kinderen Hem de rug toekeren. Altijd blijven zij in zijn gedachten. 
Een opvallend detail zijn de kwasten aan de mantel van de vader. Deze kwasten waren bij de 
kleding van vrome Joden gebruikelijk om herinnerd te worden aan de wetten van God, en 
daarmee ook aan de trouw van God. De vader heeft wellicht hoop en houvast gevonden door 
aan de trouw van God te denken.  
 
Handen 
De handen van de vader vertonen een opvallend verschil. De ene hand is een grote en ruige 
vaderhand. Deze hand lijkt krachtig op de schouder van de zoon te drukken. Alsof Rembrandt 
daarmee wil uitdrukken dat de vader hem nooit meer los wil laten. 
De andere hand lijkt op een slanke en zachte moederhand. Deze hand ligt zichtbaar zacht op 
de rug van de jongste zoon. Hieruit blijkt de moederlijke liefde en de zorg van de vader. 
 
Oudste zoon 
De oudste zoon staat afgunstig naar het tafereel van zijn vader en jongste broer te kijken. 
Rembrandt heeft hem zo geschilderd, dat er een grote afstand is tussen hen. Het doet kil en 
koud aan. De oudste zoon houdt zijn handen voor de borst, alsof hij zichzelf afschermt.  



De kwasten die we bij de mantel van de vader zien, ontbreken bij de oudste zoon. Rembrandt 
wil op deze manier misschien uitdrukken dat de oudste zoon helemaal niet zo trouw en 
rechtschapen is als in de gelijkenis beschreven wordt. 
 
De jongste zoon 
Het eerste wat opvalt bij de jongste zoon is zijn versleten schoeisel en zijn kale hoofd. Terwijl 
zijn vader en oudste broer een flinke haardos en een baard hebben heeft hij een kaalgeschoren 
hoofd en geen baard. Dit detail wijst op het slaafse leven dat de jongste zoon geleid heeft. 
We kunnen het gezicht van de zoon niet goed zien. Het is met weinig details geschilderd. Het 
suggereert dat de jongste zoon geen gelaat, geen persoonlijkheid meer heeft. Hij durft zijn 
vader en zijn broer nog niet recht in de ogen te kijken. 
 
De kleuren van Rembrandt: Rood en Okergeel 
Rembrandt heeft weinig kleuren voor het schilderij gebruikt. De kleur rood en okergeel 
overheersen tussen donkergrijs tot zwart. Het is waarschijnlijk de bedoeling van Rembrandt 
om de kleur rood de nadruk te geven. Rood wijst op “koningschap” maar wijst in dit geval 
ook op het bloed dat Jezus als Zoon van de vader vergoten heeft voor alle mensen. Door het 
lijden dat Hij heeft ondergaan, kan de relatie met de Vader hersteld worden. Rood roept 
emoties op en wijst op verlossing. 
 


