
Terug van weggeweest!

Liturgiesuggesties:
Psalm 100: 1 en 2
Psalm 100: 3 en 4
kort formulier avondmaal
Psalm 65: 1
Na avondmaalsbediening: Psalm 65: 2
Lucas 15: 20-32
Psalm 121: 1 en 4 OB
Na verkondiging: Psalm 108: 1 en 2 OB
Psalm 66: 3
Psalm 66: 7

***

Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes,

Terug van weggeweest.
't Is kerstavond. 
Vader en moeder zitten rondom de open haard vuur.
Vader leest de krant. 
Moeder heeft haar breiwerk op haar schoot.
De spanning tekent hun gezichten. 
Zou hij misschien vanavond komen?

Hun zoon, moet u weten, is op kerstavond - na een fikse ruzie - het huis uit gegaan.
Hij wilde niet langer meer ... dat zijn ouders alles voor hem regelden.
Ik wil vrij zijn. Ik wil wat van de wereld zien.
Hoe lang is het al niet geleden dat ze elkaar voor het laatst hebben gezien? 
Terug van weggeweest. 
't Is kerstavond. 
De zoon komt thuis!

U kent vast wel van die ontroerende verhalen van de thuiskomst van verloren zonen.
Dan wordt het feest. 
Feest omdat een verloren zoon weer thuis gekomen is. 
Feest, omdat wat eens verloren was ... weer gevonden werd.

*

't Is, broeders en zusters, jongens en meisjes, feest in het vaderhuis van de
gelijkenis! De jongste zoon is terug ... van weggeweest!
Hij is tot zichzelf gekomen. 
Hij werd ontdekt aan zichzelf.
Hij zag ... hoe ver hij van huis was geraakt.
Dat is het beste dat je kan overkomen onderweg: 
Tot de ontdekking komen ... hoever je van huis bent. 
Dat je jezelf bent kwijtgeraakt.
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Dat jouw wegen - uiteindelijk - toch allemaal doodlopende wegen waren. 
Je werd geleefd.
Zó kan het toch echt niet verder. 
Ik ben al té ver gegaan.
Is er nog een weg terug? 
Het is uit met het treurige liedje:
En we gaan nog niet naar huis, nog lange niet, nog lange niet!

Herinneringen kwamen boven. 
Herinneringen aan vroeger.
- Zijn ouderlijk huis. - Zijn vader. - Zijn knechten. - Zijn werk op de boerderij.
Vriendelijke herinneringen. 
Veel vriendelijker dan aan alle "vrienden". 
Vrienden - tussen aanhalingstekens. 
Want ze kleedden hem uit.
Herinneringen aan vader. 
Die kleedde hem aan. 
Hoe heerlijk zal het zijn weer thuis te zijn.
"En hij stond op en ging!" 
De weg terug. 
Laat ze maar praten.
De weg terug gaan. 
Terug naar de vader. 
Terug naar huis!

*

"Iemand had twéé zonen ..."
Gelukkig dat die vader nog zo veel plezier beleeft aan z'n oudste.
Een keurige, plichtsgetrouwe jongen. 
Evenwichtig. Rustig. 
Kun je van op aan. 
Heel anders dan die jongste. 
Als een wildebras is ie er vandoor gegaan. 
Hoe durft t' ie! 
Het erfdeel opvragen als je vader nog leeft. 
Te beroerd om te werken, natuurlijk. 
Nooit meer wat van gehoord of gezien. 
Waar heeft die jongen het van ... 
De vader ... zo'n man!
Z'n broer ... niets dan goed.
Zo spreken de mensen. 
En hebben ze niet gelijk? 
Ze steken hun oordeel niet onder stoelen of banken. Hulde aan de oudste zoon!

*

"Iemand had twéé zonen ..."
"Zijn oudste zoon was op het land ..."
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Da's het eerste dat van hem verteld wordt. 
De oudste zoon was op het land. 
Dat was zo zijn dagelijkse gewoonte. 
Een plichtsgetrouwe zoon. 
Wat z'n vader hem opdroeg, dat deed hij. 
Bovendien ... het land waar hij op werkte was familiebezit. 
Straks zal dat land in zijn handen overgaan. 
Hij was toch - na het vertrek van z'n broer - de enige erfgenaam? 
Als hij bezig was op het land, was hij dus bezig op zijn eigen land. 
We horen dan ook straks de vader zeggen:
"Kind, jij bent altíjd bij mij ... en al het mijne is het jouwe."

Vandaag is er weer een dag van hard werken voorbij. 
De avond valt. 
Het is de hoogste tijd om naar huis te gaan. 
Bijna bij huis hoort de oudste zoon muziek en dans. 
"En hij riep een van de knechten tot zich en vroeg, wat er te doen was."

Weet u het dan niet? 
Hebben ze het u nog niet verteld? 
"Uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf laten slachten, omdat hij
hem gezond en wel terug heeft."
Je hoort, broeders en zusters, jongens en meisjes, de blijdschap die er klinkt in die
woorden van de knecht. 
Hij is maar wat blij met de blijdschap van zijn heer. 
Hij vindt het dan ook vanzelfsprekend dat het gemeste kalf voor deze gelegenheid is
geslacht. 
Het is het béste, dat de vader zijn teruggekeerde zoon kan vóór zetten.
Het gemeste kalf, het beste kleed, de zegelring van het huis en de sandalen van een
vrije zoon ... het zijn even zovele symbolen van vergeving. 
Van verhoudingen die zijn hersteld. 
Van het herkregen kindschap.

Ja, de knecht is blij. 
Zó hoort het toch in het huis van zijn heer?
(Tussen haakjes: Die knecht was niet de eerste de beste, die de oudste zoon bij zich
had laten roepen. 
Hij wordt in het Grieks aangeduid met een woord dat heel dicht komt bij de betekenis:
kind, zoon. 
Die knecht hoorde bij de binnenste kring van dienaren. 
Hij was één van de meest ingewijden in de geheimen van het huis. 
Een vertrouwenspersoon.)
Maar de oudste zoon luistert hij al niet meer. 
Op zijn beurt keert híj het vaderhuis de rug toe. 
"Hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan."

*
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Begrijpen we wel, broeders en zusters, jongens en meisjes, wat er in die jongen is
omgegaan? 
Toen z'n jongste broer wegging had hij zich terecht geërgerd over diens
lichtzinnigheid. 
Z'n broer was immers met een derde deel van het familiebezit weggetrokken. 
Om er leuke dingen mee te doen. 
Om er met vrienden / vrienden ? mee om te gaan.
Dat had die oudste zoon ... dwaas, dom, onverantwoord gevonden. 
Oké, het had nog een schijn van recht. 
Vader hád toegegeven in de verdeling van zijn bezit. 
Z'n broer was vertrokken. 
Daarmee was de kous af!
Z'n jongste broer had zich aan alle rechten en plichten onttrokken.
Van die tijd af was hij geen zoon én geen broer meer. 
Hij was ... doodverklaard!
Kunt u zich voorstellen, broeders en zusters, jongens en meisjes, dat die oudste zoon
die terugkeer niet kan verwerken? 
Hij had dus z'n broer ... doodverklaard. 
En nu is die dode daar dan weer. 
En die wordt ook nog aangeduid als "uw broeder". 
Hij weigert hem als zodanig te erkennen. 
"Die zoon van u ..." zal hij hem straks tegenover zijn vader noemen.

*

Zijn vader ...
De vader uit de gelijkenis heeft van de weigering van z'n oudste jongen gehoord. 
Hij verlaat de feestzaal en komt naar buiten. 
God wil immers allén in zijn huis bijeenbrengen. 
Verloren zonen én nette zonen. 
Avonturiers aan de rand van de maatschappij én steunpilaren van de economie.
Daartoe, gemeente, is God in zijn Zoon naar deze aarde gekomen. 
Om allen tot het feestmaal uit te nodigen ...
Kort voor zijn sterven heeft de Here Jezus in ontroerende woorden uitgesproken dat
de Joden deze uitnodiging niet hebben aanvaard:
"Jeruzalem, Jeruzalem, dat profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn, hoe
dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen / bijeenbrengen, gelijk een hen haar
kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt niet gewild." (Matth. 23:27)

En daar staat dan de vader. 
Z'n hart vol liefde dringt hem om naar die oudste zoon te gaan. 
Maar deze plichtsgetrouwe arbeidzame, respectabele zoon, ... heeft niet het hart van
een kind van zijn vader.
Het is een ontmaskerende ontmoeting. 
Daar staan ze allebei. 
De vader en z'n oudste zoon. 
"Iemand had twéé zonen ..."

*
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Eigenlijk, broeders en zusters, jongens en meisjes, is die oudste zoon een trieste
figuur. 
In zijn handelen is hij nauwgezet en plichtsgetrouw en correct. 
Hij is werkelijk ... voorbeeldig. 
Je kunt dus een voorbeeld aan hem nemen. 
Hij is om zo te zien ... een zoon om trots op te zijn. 
Hij bezorgt zijn vader geen problemen en zorgen zoals die jongste zoon.
Maar als zijn vader buiten komt en probeert hem over te halen aan het feest deel te
nemen (het is toch je broer!), geeft hij zichzelf bloot.
"Zoveel jaren al ben ik nu bij u in dienst", zegt hij.
Hij ervaart zijn verhouding tot zijn vader als een dienstbetrekking.
Wat is dat triest, als je je vader alleen maar kunt zien als je baas, als je directeur.
Dan gaat de liefde van je vader langs je heen.

Broeders en zusters, jongens en meisjes, zulke kinderen had God óók ... in de dagen
van Jezus. 
Jezus heeft de Farizeeën en de schriftgeleerden op het oog. 
Zulke kinderen heeft God ook vandaag nog: 
Kerkmensen voor wie God alleen maar hun Baas, hun Directeur is. 
Ze voeren zijn opdrachten nauwgezet uit. 
Ze leven stipt naar zijn Woord. 
Maar ze zijn niet aangeraakt door Gods liefde. 
Ze doen alles even plichtmatig.
Dat te ontdekken ... moet voor een vader pijnlijk, erg pijnlijk zijn.
Maar de vader uit de gelijkenis schopt de oudste zoon niet de deur uit. 
Hij probeert - ook hem - te winnen met zijn liefde. 
Zijn antwoord is een schot in de roos: "Kind, je bent altijd bij mij!"

Daar gaat het om. Om bij God te zijn.
We leven en werken niet bij een Baas in de stal of op kantoor, ... maar bij onze Vader
thuis. I
n de sfeer van zijn liefde. 
Je leeft en je werkt bij mij thuis!, zegt de vader tot zijn zoon. 
Daarom is het feest ter ere van je teruggekeerde broer ook vanzelfsprekend. 
Hij is niet van dienstbetrekking veranderd, maar hij kwam weer thuis. 
Hij is niet maar van baas veranderd, maar hij was dood. 
En nu is hij weer levend geworden.
Opvallend is, dat de oudste zoon in de gelijkenis geen antwoord geeft op het pleidooi
van zijn vader. 
Jezus laat het slot van de gelijkenis bewust open. 
Maar er moet natuurlijk wel een antwoord komen. 
Dat kan niet uitblijven.

De Farizeeën hebben uiteindelijk antwoord gegeven. 
Ze hebben Jezus gearresteerd en ter dood veroordeeld. 
Wie de liefde van God niet aanvaardt, komt onvermijdelijk tot het verwerpen en
doden van Christus. 
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Als God voor ons niet meer is dan onze Directeur - een goede Directeur misschien,
maar toch - ... komt onvermijdelijk eens het moment waarop wij kwaad worden ... als
God blij is. 
Een moment ... waarop we stuk lopen tegen zijn liefde. 
Want dáár valt altijd weer de beslissing: Wat doen we met Gods liefde? 
Hoe reageren we daarop?

*

We lazen, broeders en zusters, jongens en meisjes, rond de viering van het Heilig
Avondmaal, samen deze gelijkenis van de Vader. 
God, de Vader, zoekt zijn verloren zonen en dochters op. 
In zijn Zoon maakt Hij Zich aan ons bekend. 
Jezus van Nazareth ... Hij ontving de tollenaars en de zondaars en at met hen.
Door zijn Zoon weten wij ... dat God hén en ons liefheeft. 
Als een echte vader. 
Een Vader die tot ons, tot u, tot jou en tot mij zegt: "Al het mijne is het uwe." 
Maar bij dat mijne ... hoort ook die ander, die broeder en die zuster, die net even
anders denkt en net even anders handelt. 
Die horen er ook bij. 
Ik heb ze - ondanks hun verleden, ondanks hun zondige oude leven - niet
afgeschreven. 
Wil je delen in mijn vreugde? 
Dan moet je wel opstaan en mee mijn vaderhuis binnengaan.

Zo zoekt God, de Vader, ons op. 
Het is beschamend hoeveel Hij om ons geeft. 
We mochten dat vandaag weer zien in de maaltijd die Hij voor ons heeft aangericht.
Wat zal nu onze houding zijn?
Zullen we God op onze knieën danken als die jongste zoon?
Of zullen we koppig ons hoofd in de nek gooien als die oudste zoon?
Die jongste ... wás verloren, maar werd gevonden. 
Die oudste ... wordt verloren. 
Hoe zou het anders verder met hem zijn gegaan?

*

Iedere gelijkenis, broeders en zusters, jongens en meisjes, heeft een bepaalde
aanleiding en een bepaald doel. 
De drie gelijkenissen uit Lucas 15 sprak Jezus met het oog op de Farizeeën en de
schriftgeleerden. 
Ze mopperden op Jezus. 
Hij ging immers om ... met de tollenaars en de zondaars. 
Dat paste niet. Dat was ongehoord. 
Zulke mensen moest je niet liefhebben. 
Je moest ze juist goed laten voelen ... dat ze er naast lagen en dat ze geen recht
hadden op vriendelijkheid en liefde en gemeenschap.
Beide typen: De zondaars en de Farizeeën vinden we uitgetekend in de gelijkenis van
de Vader. Beiden zonen ... van één Vader.
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Er mag dan nog zoveel aan te merken zijn op het gedrag van beide zonen. 
Het neemt niet weg - zegt Jezus - dat ze allemaal zonen zijn van die ene Vader.
Daarom blijft die Vader zoeken. 
Zoeken met zijn ogen. 
Totdat Hij ook ons gevonden heeft. 
Jongste zonen en oudste zonen. 
Voor beiden is er een plaats in het huis van de Vader

Terug van weggeweest. 
Het beste dat je kunt doen ... is de weg naar de Vader terug gaan. 
Bekering ... noemt de Bijbel dat. 
Terug naar die liefhebbende Vader. 
Christus zegt vandaag ook tot u en jou en mij: Kom, sta op, Ik breng je thuis. 
De Vader staat naar je uit te kijken. K
om tot jezelf. 
En kom tot Hem.
Anders ... anders ... ben je verloren!

Amen.

De verloren zoon

Dit mag ik als een diepe vreugde weten:
God heeft mij lief! Hij heeft op mij gewacht;
Ik hoef geen varkensvoeder meer te eten.
Zó blij is Vader, dat Hij huilt en lacht.
Zó blij is Hij, dat Hij geen woord kan zeggen,
dat hij alleen mijn vuile handen neemt
om daar de sleutel van zijn woning in te leggen:
Ik ben weer thuis! Ik ben niet meer ontheemd!
Hij heeft aan mij een gouden ring gegeven,
hij heeft een sneeuwwit kleed mij omgedaan,
ik mocht niet zeggen, wat ik had misdreven,
ik mocht als kind het huis weer binnengaan.
Mijn oudste broer is boos, verbitterd weggelopen,
(wie bitter is, gaat elke vreugd voorbij)
maar Vader zei: "Laat toch zijn plaats maar open:
Mijn oudste zoon hoort even goed bij Mij!"

uit: Nel Benschop, Een vlinder van God.

Ds. Jan K.C. Kronenberg, Leeuwarden 26 januari 1992

! Graag een mailtje wanneer deze preek in een gemeente wordt gelezen. !
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