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preek

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,
lieve mensen van God,

'Ik denk nu, je was er zelf zo eentje vader!' Dit schrijft Niek Schuman in zijn prachtige 
boek Mijn jaren van geloven, over pater Jan van Kilsdonk, een zeer markant 
geestelijke die ook wel eens genoemd werd: 'Gods eigen zwerver', omdat hij zich in 
Amsterdam, waar hij werkte,  naar plaatsen begaf die anderen zouden mijden en er 
voor mensen was die door anderen werden gemeden. Pater van Kilsdonk stond zich 
niet voor op zijn intellectuele bagage, (en die
was groot), maar hij wàs er voor mensen, met
name voor hen die aan de randen van de
samenleving terecht waren gekomen. Hij
verleende pastoraat aan AIDS-patiënten, één
en al oor voor hen, een en al hart voor mensen
die door anderen nogal eens als verloren
zonen of dochters bestempeld worden.

Pater van Kilsdonk was geroerd door een
preek die Niek Schuman gehouden had over
de ets De terugkeer van de verloren zoon van
Rembrandt van Rijn. En hij schreef hem dat in
een ontroerende brief. 'Ik denk nu, je was er
zelf zo eentje, vader!', schrijft Schuman dan
over de markante pater, die als een liefdevolle
vader was.  

De ets waar het om gaat, door Rembrandt 
gemaakt in 1636, heb ik op de achterkant 
van onze liturgie  laten drukken. Rembrandt 
is rond de 30 als hij dit tafereel etst.  In zijn 
overdenking had Schuman gewezen op het 
gebaar van ontferming door de vader op de 
stoeptrede. Hoe de zoon, geknield, met zijn 
tenen net de bovenste trede gehaald heeft 
en als het ware ingevouwen wordt in zijn 
vaders mantel.  

Rembrandt heeft in zijn etsen en schilderijen
regelmatig ook zichzelf een plaatsje 
gegeven in een tafereel. Die zoon, die 
verwelkomd wordt en opgevangen door de 
vader, is hij dat zelf misschien? Als 
dertigjarige zal hij zich misschien alles 
hebben kunnen voorstellen bij die rol van 
zoon, en mogelijkerwijs dus zelfs als 
verloren zoon. 



Tweeëndertig jaar later, in 1668 een jaar voor zijn overlijden, Rembrandt is dan begin
zestig, maakt hij een schilderij over de terugkeer van de Verloren Zoon. Een 
wereldberoemd schilderij is het geworden, het hangt in de Hermitage in Sint 
Petersburg. De beroemde pastor Henri Nouwen heeft er een heel grondige studie 
van gemaakt, ging er heel lang voor zitten om het te bekijken, dronk ieder detail in, 
en schreef zijn weergaloze boek: Eindelijk thuis. 

Nu zien we iets van Rembrandts eigen levensgeschiedenis terug in de vader. Bewust
schildert hij de vader als een half blinde man, die één en al liefde uitstraalt, en aan 
wie je kunt zien dat hij een heel bewogen leven heeft geleid. Daarin zit iets van 
Rembrandts eigen zeer bewogen levensgeschiedenis. 

In verschillende fasen van onze levensgeschiedenis kijken wij verschillend naar een 
Bijbeltekst, naar een Bijbelverhaal, zoals ook naar de gelijkenis over de zogeheten 
verloren zoon. In je jongere leven kun je je misschien iets meer herkennen in de 
zoons, ofwel de zoon die er op uittrok, ofwel de zoon die thuisbleef.

En voor zoon mag je ook dochter invullen. Het is wel een mannenverhaal, met vader 
en zoons, over moeder en dochters horen we niet. Dat moet Rembrandt ook zijn 
opgevallen, en daarom schildert hij de handen van de vader op de schouders van de 
zoon verschillend: een iets bredere mannenhand en een iets smallere vrouwenhand, 
de liefde van deze vader is evengoed ook moederliefde, zoals de liefde van God als 
Vader evengoed beleefd kan worden als liefde van God als Moeder. 

Dochter of zoon... ergens in het verhaal vinden we vast wel een plaats. Want hoe 
ging dat bij u thuis? Hoe waren de rollen verdeeld? Was u de verzorgende 
thuisblijver of de meer vrijbuitende avonturier? En hoe voelde dat, dat uw broer of 
zus, voor zover u die had, heel anders omging met het ouderlijk huis dan uzelf?

In de gelijkenis van Jezus zien we twee heel verschillende broers. In een gelijkenis 
kan dat, dat je de karakters heel sterk aanzet, het gaat ook om het effect van het 
verhaal en overdrijving is dan een gerechtvaardigd middel. Maar ook in de 
werkelijkheid van het gezin kunnen de verschillen heel groot zijn. Hoedanook: de 
oudste zoon staat voor de mens die zeer nauwgezet, zorgvuldig en trouw de 
zorgtaken voor het ouderlijk huis op zich neemt, inclusief alle energie die dat kost en 
dat kan soms heel erg veel zijn, daar kunnen velen van ons van meepraten...   De 
jongste zoon wordt geportretteerd als degene die het leven verkent, die de bijbelse 
opdracht 'onderzoek alle dingen' met verve toepast. De avontuurlijke vrijbuiter wordt 
met verve geschilderd door Jezus.

En in die schildering raakt hij een deel van zijn toehoorders nogal: de farizeeën en de
schriftgeleerden. Die hebben Jezus namelijk net verweten dat hij zich inlaat met 
tollenaars en zondaars, die overigens ook toehoorder zijn van de gelijkenis en die 
daardoor misschien ook wel erg geraakt worden, maar dan in de zin van: eindelijk, 
het gaat ook eens over ons als kind van God. 

Zoals pater van Kilsdonk die mensen opzocht die door anderen gemeden worden, zo
deed Jezus dat ook, en daar kwam commentaar op. Dat hoort niet zo Jezus, waar je 
mee omgaat wordt je mee besmet. Je plaatst jezelf buiten de wetten en regels van 
onze heilige traditie, de traditie die wij altijd zo nauwgezet en trouw hebben gevolgd. 



Die jongste zoon wordt geschilderd als zondaar en het dieptepunt is wel zijn verblijf 
bij de meest onreine dieren die er zijn in de joodse traditie: varkens. 

Dat de jongste zoon zo welkom thuis is, dat hij als het ware ingevouwen wordt in de 
plooien van vaders mantel, dat de handen van de oude halfblinde vader als 
vaderlijke en moederlijke ontferming om de schouders van de verloren zoon zijn, dat 
moet de farizeeën en schriftgeleerden wel ongelooflijk gestoord hebben, net als de 
oudste zoon in de gelijkenis. En dat is denk ik ook de bedoeling van Jezus' gelijkenis 
over de verloren zoon, die het drieluik over wat verloren is, afsluit. Verloren schaap, 
verloren penning... wat is er veel vreugde als het teruggevonden is, dat ene schaap, 
die ene penning.

En nu dan die zoon die verloren gewaand werd... er is vreugde om zijn terugkeer. Bij 
de vader, die als moeder en vader vol ontferming dit eigenste kind welkom heet. 

De meesten van ons hier aanwezig zijn geen dertig meer, zoals Rembrandt toen hij 
zijn eerste ets maakte. Ook zijn sommigen de begin 60 al gepasseerd, de leeftijd van
Rembrandts schilderij uit 1668. Er zijn mensen hier die vader zijn of moeder, 
grootvader, grootmoeder, ja zelfs misschien wel overgrootouder. Sommigen van u 
hebben net als de vader in Rembrandts schilderij een zeer bewogen leven gehad. 
Misschien mist ook u een zoon of een dochter. Misschien verlangt u met heel uw hart
op de thuiskomst van uw kind? Misschien moet u leven met de werkelijkheid dat uw 
kinderen zo verschillend zijn dat ze elkaar niet verstaan of misschien niet meer willen
zien of kennen. Misschien herkent u iets van dat intense verlangen van de 
wachtende vader, die verheugt is om zijn béide kinderen. Want let wel: de vader zegt 
ook zeer liefdevolle dingen tegen zijn oudste zoon. Hij is het niet die ze tegen elkaar 
uitspeelt. Hij is het die ze wil verbinden. Die ze beiden in de zoom van zijn mantel in 
wil vouwen, die ze beiden de armen op de schouders wil leggen, die ze beiden 
liefheeft.

Zo'n vader, zo'n moeder wil God voor u en mij zijn. God die op ons wacht totdat wij 
opengaan voor zijn liefde, totdat wij opengaan voor de aanvaarding dat wij mét 
anderen samen zíjn, haar eigen kind mogen zijn, dat meer dan welkom thuis is.  

Amen


