
 
Zondag 31 maart 2019 

St. Paulus geloofsgemeenschap en 

Eshofgemeente 

vierde van de veertig dagen: Laetare! 

 
 

Schriftlezing: Psalm 34, gezongen en gesproken 

(t. Margryt Poortstra, m. Bram Stellingwerf; Naar de 

psalmen) 

 

Evangelielezing: Lukas 15,11-32 

 

Acclamatie: ‘Geniet van de goedheid van God…’ 

 

Overweging 

 

Samen op weg naar Pasen. 

Veertig dagen lang gaan we die weg. Elke strook jute 

verbeeldt een stukje ervan.  

Het is een weg, zien we, waarop God nabij is: ‘ik ben’, de 

Eeuwige, gaat de weg met ons.  

Het is een weg waarop we God soms onverwacht 

tegenkomen – als een lichtflits uit een wolk.  

Het is een weg van veel geduld. Van knopen die je los wilt 

maken – dat vraagt altijd om geduld. Geduld met de 

ander. Of misschien wel vooral met jezelf. 

Het is een weg van scheuren, zien we vandaag – als het 

voorhangsel van de tempel, dat scheurde toen Jezus stierf 

(Lk 23,45). 

Scheuren – vanzelf denk je aan deze wereld: wereld van 

geweld en corruptie; van zelfverrijking; van welvaart die 

ten koste gaat van de aarde. 

 

Bij een scheur kun je ook denken aan wat heel dichtbij 

gebeurt. Spanningen thuis. Ruzies tussen gezinsleden. Het 

eeuwige patroon van spanning tussen de jongste en de 

oudste. We kennen het denk ik allemaal, op één of 

andere manier. 

Er zijn dominees die zich zo herkennen in de oudste zoon 

in het evangelie van vandaag dat ze niet over dit verhaal 

kunnen preken: dat rotjoch dat altijd pa’s lievelingetje 

blijft! Het dubbele gevoel tegenover je jongere broer, je 

oudere zus. De ambivalentie die in gezinnen speelt en 

waar de vader of moeder almaar tussendoor blijft 

schipperen. 

Spanningen binnen het gezin – ze zijn een hoofdthema in 

de musical Jozef, waar alle maandagavonden hard voor 

geoefend wordt. 

Soms laaien spanningen juist op bij de uitvaart van vader 

of moeder. En ze uiten zich dan vaak in erfeniskwesties. 

Als de verhoudingen niet goed zijn, kun je geld en spullen 

niet meer liefdevol verdelen. Dan kan het zelfs zijn dat 

kinderen na de dood van vader en moeder blij zijn elkaar 

niet meer te hoeven zien. 

 

Is de kerkelijke gemeente ook niet een soort gezin? 

Kennen ook wij die spanningen niet? Ouderen die al lang 

meegaan en gewend zijn de dingen op een bepaalde 

manier te doen; die moeite hebben met veranderingen, 

niet elke verandering is immers een verbetering. 

Jongeren die zich niet meer in de oude vormen kunnen 

vinden en het ouderlijk huis verlaten. Die andere 

manieren van kerk zijn zoeken. Zoals deze zondag, 

waarop na de dienst allerlei workshops rond Pasen zijn 

georganiseerd. 

Hoe moeilijk is het om elkaar de ruimte te gunnen. Om 

met elkaar in gesprek te blijven. Om moeite te doen de 

ander te verstaan. Ik denk dat dit ons in de kerk soms 

zelfs extra moeite kost, meer dan bij de tennisvereniging 

of bij de Zonnebloem. Waardoor? Zouden we misschien 

onszelf en de kerk té serieus nemen? 

 

Wanneer het over geloof gaat… ja, dan geeft dat extra 

moeite elkaar te begrijpen. En komt het ons heel dicht op 

de huid. 

Het verhaal over de twee zonen vertelt daar veel over. Je 

kunt het lezen als een metafoor voor geloof. Geloof dat 

komt met vallen en opstaan. Geloof dat een weg moet 

gaan om tot volwassenheid te komen. 

De jongste verlaat het ouderlijk huis, met zijn erfdeel op 

zak. Dat heeft de vader hem gegeven en je kunt het 

vertalen met ‘de leeftocht’, ‘dat wat je nodig hebt om te 

leven’. Hij gaat naar een vreemd land en hij strooit met 

zijn geld. Ieder die wil, laat hij erin delen. De 

Bijbelvertaling heeft het over ‘verkwisten’. Maar dat 

klinkt te negatief. Paulus heeft het erover hoe God ‘gul 

uitdeelt’ aan de armen. (2 Kor. 9,9) En hij gebruikt 

daarvoor hetzelfde werkwoord. 

 

Zo, kun je zeggen, verlaat Jezus het ouderlijk huis waar 

zijn oudere broers, de plichtsgetrouwe Farizeeën, nog 

steeds wonen. Met de leeftocht die hij meekreeg van zijn 



vader. En hij deelt er gul van uit, ook aan allerlei mensen 

die volgens de heersende opinie niet door de beugel 

kunnen. Hij zoekt een lichtere, vrolijker manier van 

geloven – niet de strenge en wetsgetrouwe van de 

Farizeeën. Zijn geloof staat in het teken van blijheid en 

dankbaarheid. Hij neemt het niet zo nauw met de regels 

en de plichten. En net als de jongste zoon wordt hij door 

de schriftgeleerden als een losbol gezien. De oudste zoon 

heeft het over hoeren met wie de jongste zich ophoudt, 

maar dat staat nergens in het verhaal. Het zegt wel iets 

over de oudste zoon, dat hij dit gelijk denkt. Zo de waard 

is, vertrouwt hij zijn gasten… 

 

Die jongste zoon, hij leidde een leven van overdaad, staat 

er. Totdat het op is. De leeftocht die hij van huis 

meekreeg, is verdwenen. 

Kan het zo niet ook met ons geloof gaan? Met het geloof 

dat je van thuis hebt meegekregen? Als je blijft teren op 

het geloof van je vader, of je moeder, of je partner, dan 

raakt het op den duur op. Als je teert op het geloof van 

een ander, raak je het kwijt. Je ziet soms hoe ouders 

intens vanuit hun geloof leven en dat geloof aan hun 

kinderen meegeven. De kinderen nemen het mee als een 

goede gewoonte, maar de tijden veranderen en zijzelf 

veranderen en tenslotte is het hun geloof niet meer. En ze 

blijven berooid achter. Misschien herken je het wel in 

jezelf. Je zou de geloofszekerheden uit je jeugd wel willen 

vasthouden, maar ze raken op. Je had ooit een vurig 

geloof, maar nu weet je niet meer hoe je moet bidden. 

Losgescheurd ben je van het geloof van thuis. 

En daar zit je dan, tussen je geseculariseerde 

medemensen. Tussen de varkens, zou dit Bijbelverhaal 

zeggen. En je zou willen dat je hun voedsel kon eten. Dat 

je net als zij gevoed kon worden door spullen, of door een 

dure vakantie, of zelfs door geloof in een of ander idool – 

zoals je nu mensen ziet geloven in Thierry Baudet. Maar 

het is jouw voedsel niet en er blijft toch iets knagen. 

Ergens heb je nog een herinnering aan een huis waar je 

ooit thuis was. 

 

Is het dan maar beter om thuis te blijven? Om je taken en 

plichten heilig te verklaren en er niet van af te wijken? 

Wanneer je thuis blijft, kan het zijn dat je je er helemaal 

niet van bewust bent dat je geloof nooit op eigen benen is 

gaan staan. De oudste zoon doet zijn werk, hij is zich 

bewust van zijn taken en plichten, hij is streng voor 

zichzelf en gunt zich praktisch geen vertier. En hij lijkt er 

wel trots op… 

Dit is precies het image dat de kerk jaren heeft gehad. 

Streng. Vreugdeloos. En nog steeds moeten we uitkijken 

dat we de bitterheid van de oudste zoon niet overnemen. 

Opletten dat er niet iets verongelijkts in ons komt – 

vanwege nieuwe en vreemde vormen die van buitenaf 

binnen lijken te dringen. Een verongelijkt gevoel 

waardoor we niet meer beseffen dat alles een geschenk 

is, onverdiende genade is; dat we nergens recht op 

hebben. Maar dat kost vaak grote moeite. Het is moeilijk 

werkelijk te leven vanuit wat je geschonken wordt en niet 

direct te denken dat je het verdient. Vaak het 

misverstand van een erfenis… 

 

Misschien moet geloof wel de weg gaan van de jongste 

zoon. De weg van de wereld ingaan, van rijkdom en 

euforie, naar verarming, naar schipbreuk. Zoals in Jezus 

God schipbreuk lijdt op Golgotha. Bergen en dalen zullen 

we kennen, niets blijft ons bespaard, zegt psalm 34. Een 

weg die leidt naar complete verscheurdheid. 

En misschien blijft er dan iets knagen. Sta je op zeker 

moment op en ga je de weg terug naar huis. Niet de 

geplaveide weg die je in je jeugd hebt geleerd. Een eigen 

weg. Dat is het begin van het stiksel van de scheur; van 

het herstel van het voorhangel in de tempel; van de roze 

draad die twee uitersten met elkaar verbindt. 

 

De vader is naar buiten gelopen om de jongste zoon in 

zijn armen te sluiten. 

De vader gaat ook naar buiten om de oudste zoon in zijn 

armen te sluiten. Hopend dat hij ook in hem iets wakker 

kan maken. Iets waardoor hij misschien eindelijk los zal 

komen van het plichtgebonden naleven van een geloof 

dat nooit het zijne is geworden. 

Zo loopt hij naar buiten voor jou – en voor mij. Om ons 

binnen te halen voor het grote feest van opstaan en op 

weg gaan. 

 

 

Muziek 

 

Lied: ‘Wie heeft zijn geld verloren’: lied 896 (t. Huub 

Oosterhuis, m. Bernard Huijbers)  

 


