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gelezen: Lucas 15: 11-32 
 
meditatie 
 
Lieve mensen van God, 
 
Met wie voel je je het meest verwant in het verhaal dat is gaan heten: de gelijkenis van de verloren 
zoon?  
 
Met de avontuurlijke jongste zoon, die er op uittrekt om meer van de wereld te zien en daarvoor 
een voorschot op vaders erfenis gebruikt? 
Met de thuisgebleven oudste zoon, die zich verantwoordelijk voelt voor de taken van thuis, de 
harde trouwe werker? 
Met de vader, die twee totaal verschillende kinderen heeft en zijn liefde laat blijken, aan béide 
jongens? 
 
Het is een mannenverhaal met vader en twee zoons, over de moeder horen we niet, maar neem 
gerust de vrijheid om te denken aan ouders, moeder, vader en aan kinderen, dochters, zonen... of 
een combinatie daarvan.  
 
Deze bijzondere familieopstelling die Jezus met zijn gelijkenis schildert kan je raken, kan je diep 
raken misschien, omdat het een verhaal is vol menselijkheid en emotie, die van alle tijden is. En 
dus zo herkenbaar kan zijn.  
 
Met wie voel je je verwant? Met de moeder die pijn heeft om haar zo verschillende kinderen die 
elkaar niet verstaan en die je nooit tegelijk onder je dak hebt? Met de mantelzorgende dochter die 
altijd maar klaar moet staan, omdat ze het dichtstbij woont, of simpelweg omdat ze dochter is, en 
dan altijd de verhalen hoort over haar broer die zo geweldig is en het zo druk heeft? Of ben je zelf 
avontuurlijker aangelegd dan je omgeving en volg je de stem van je hart om je horizon te 
verbreden en kijkt de rest met afgunst en roept dat je maar een mooi studentenleventje hebt en 
zoveel meer kansen krijgt dan zij? Smacht je naar wat erkenning van je vader of je moeder? Leef 
je met de pijn dat er voor jou geen open armen waren of nog zijn? Of heb je ook zoveel ouderlijke 
liefde in je, maar heb je geen kinderen gekregen...? Of is je kind misschien vermist of overleden en 
komt het nooit meer thuis? 
 
Er zijn zoveel meer raakpunten in het verhaal dan alleen die ene zoon, die de verloren zoon 
genoemd is. Wie weet loop die ander ook wel wat verloren, ik weet het wel zeker, hij heeft het er 
zo moeilijk mee dat het gemeste kalf voor zijn broer geslacht is, en niet voor hem... Wie is er 
eigenlijk de verloren zoon in dit verhaal? 
 
Alles wat maar menselijk is komt aan de orde, in deze gelijkenis die je misschien wel altijd opnieuw 
heeft geboeid, of die je misschien heel lastig vindt of zelfs stekende pijn oplevert.  
 
Jezus overstijgt met deze familieopstelling het menselijk gezin, Hij tilt het op naar het niveau van 
God. God, over wie psalm 103 zingt: “Zoals een vader liefdevol zijn armen, slaat om zijn kind, 
omringt het met erbarmen...” God als Vader, weer mannelijk... maar wat deed Rembrandt, die de 
terugkeer van de verloren zoon schilderde...? Hij schilderde een mannenhand èn een 
vrouwenhand, het vaderlijke en het moederlijke inéén. Een heel gewaagd Godsbeeld, dat hij 
neerzet. God die jouw Schepper is en jou innig liefheeft... Jou en jouw medeschepsel... Jou én 
jouw broer of zus. Jou en jouw andersgelovige medechristen, jou en jouw andersgelovige 
moslimbroeder of hindoezuster, jou en de mens met wie jij zoveel moeite hebt. Allen: kinderen van 
God. 



 
Dat wilde Jezus duidelijk maken aan de farizeeën en schriftgeleerden die het niet vonden kunnen 
dat Jezus at met tollenaars en zondaars... Jezus leerde hen: zij, die anderen, zijn ook schepsel 
van God en God zal niet rusten voor Hij, of Zij ook hen in de armen kan sluiten. Kijk niet met een 
schuin oog als God jouw medemens, wie het ook is, in de armen sluit, maar geniet van het intense 
en intieme moment dat jij met open armen ontvangen wordt, dat God je aan zijn hart wil bergen en 
alle liefde van de wereld aan je wil besteden. Geniet van dat intense samenzijn, dat jou zo van 
harte wordt gegund. Hoe welkom je bent, hoe je ook bent. Hoe kostbaar je bent, ook al vind je 
jezelf soms wat waardeloos. Hoezeer het leven je gegund is, ook al zie je de zin er niet zo van, 
soms.  
 
Was je verloren, voelde je je verloren...? God wilde je vinden. God heeft je gevonden. God ging op 
zoek. God stond klaar, met open armen. Stond klaar, staat klaar en zal altijd klaar blijven staan, om 
je te ontvangen en thuis te brengen. 
 
 


