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Mijn vader zat op de trap van huize Tavenier. Op de dag dat hij voor het eerst vader werd. 

Verbijsterd dat alles anders was nu. Dat het nooit meer zou zijn als het was. Er was een 

dankbaarheid in hem die hij niet kende. Die groter leek dan hemzelf. Mijn vader had zich als 

gereformeerde jongen van de kerk los gemaakt. Hij was resoluut zijn eigen weg gegaan. 

Maar toen, als pasgeboren vader, miste mijn vader God. Hij miste een adres voor zijn 

dankbaarheid.  

Hoe anders ging het bij Huub Oosterhuis. Toen zijn dochter Trijntje geboren werd, schreef de 

dichter een lied. Oosterhuis kon zich tot iets wenden. Hij zocht inspiratie in psalm: Psalm 

139. En hij vond woorden voor zijn verwondering en dankbaarheid als vader. We horen in 

Oosterhuis zijn lied de tedere verwondering en vreugde van een vader. Een verwondering 

die boven zichzelf uitwijst. Ken je mij? Wie ken je dan? Weet jij mij beter dan ik?  

Soms maken we iets mee dat alles op de kop zet. Dat alles anders maakt. Dat ons verandert. 

Wie dat gebeurt zoekt naar een adres voor zijn verwondering. Een adres voor zijn duizelig 

makende dankbaarheid. Of een adres voor zijn verwarring, en vertwijfeling. 

Want jezelf verliezen kan ook een ellendige ervaring zijn. Een vrouw kreeg kanker. Dit te 

weten was al beangstigend. Maar ze belandde hierna ook nog in een medische mallemolen. 

Ze onderging ziekenhuisbezoeken, operaties, chemo’s. Kreeg te maken met haaruitval, 

misselijkheid, moeheid. Een tijdlang draaide alles alleen om overleven. Toen de behandeling 

voorbij was. En de tumor uit haar lichaam. Toen pas was er ruimte voor bezinning. Het was 

of ze lange tijd in een donker bos was geweest. Ze was aan de rand van het bos beland. Maar 

voor haar lag nu een akelig lege vlakte. Het maakte haar bang. Ze had het gevoel dat ze niet 

meer dezelfde was. Maar wie was ze dan? En: Hoe moest ze verder? 

Wie zichzelf verliest gaat zich een vreemde voelen, voor zichzelf. Het verlangen zich weer 

thuis te voelen dringt zich op. Als geestelijk verzorger werk ik onder mensen met dementie. 

Iemand met dementie raakt zijn herinneringen, verleden kwijt. En meer en meer zichzelf. 

Met alle angst en verwarring die dat oproept. Tegen zonsondergang neemt de rusteloosheid 

in ons verpleeghuis toe.  Tachtigjarige bewoners doen hun jas aan. En zeggen: ‘ik moet naar 

huis. Mijn moeder weet niet waar ik blijf.’ Het verlangen naar huis zit diep in ons. En dringt 

zich op bij zelfverlies. 

We leven in een tijd van zelfvervreemding. Door een snelle technologische revolutie staat 

veel onder druk. Yuval Noah Harari zegt er zinnige dingen over. Hij is een Israelische 

futuroloog. Harari voorspelt: kunstmatige intelligentie en biotechnologie gaan alles 

veranderen. Het algoritme is aan zet. En dat maakt de mens verregaand overbodig. Het zet 

ons als mens buiten spel. Tegen uitbuiting kun je je nog verzetten. Maar wat kun je doen, als 

je er niet meer toe doet? Die onmacht zien we om ons heen ontstaan. Mensen verliezen 

zichin een zinloze strijd tegen de onverschilligheid. Harari’s antwoord op de 

zelfvervreemding is mediteren. Hij doet het twee uur per dag. Het heeft hem naar eigen 

zeggen een ander mens gemaakt. 



Soren Kierkegaard biedt een ander antwoord. Deze Deense filosoof en theoloog, leefde ook 

in een zelfvervreemdende tijd. Industrialisatie en rationalisering namen begin 19e eeuw een 

hoogvlucht. De ratio werd al bepalend. De mens werd object in industrie en wetenschap. 

Kierkegaard vreesde voor de vrijheid van het individu. Voor de zingeving van het zelf. Hij 

pleitte voor het subjectieve. Voor een wording van het zelf, die verantwoordelijkheid kon 

nemen. Een zelf die het transcendente kon ervaren. Kierkegaard wijst ons een weg uit de 

zelfvervreemding. Hij lijkt actueler dan ooit.  

Wie zichzelf verliest, kan niet meer als zichzelf naar huis. Dat ontdekt de verloren zoon in de 

gelijkenis. De verloren zoon heeft in een ver land de bloemetjes buiten gezet. Maar na een 

poosje raakt hij zichzelf kwijt in een steeds ellendiger bestaan. Hij verspeelt zijn erfenis. 

Krijgt schulden. En moet zichzelf als varkenshoeder verhuren. Werk van het laagste allooi 

voor een Israelier. Hij leeft tussen dieren waar hij het liefst ver van bleef. En dan nog komt 

de jongste zoon tekort. Hij heeft honger. Hij had de schillen van de varkens wel willen eten. 

Maar niemand gaf ze hem. Hij is een vreemdeling in een ver land. Die zichzelf vreemd 

geworden is. Dan komt hij tot zichzelf. En hij beseft dat hij niet meer is die hij was. 

‘Hoeveel dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed, en ik verga hier van de 

honger.’, denkt de zoon bij zichzelf. ‘Ik ga weer naar mijn vader en ik zal hem zeggen: Vader, 

ik heb misdaan tegen de hemel en tegen u: ik ben niet meer waard uw zoon te heten, maar 

neem mij aan als een van uw dagloners.’ De jongste zoon ziet in dat zijn positie veranderd is. 

Zijn perspectief is veranderd. Als jongste zoon van goede komaf kon hij op bepaald werk 

neer zien. Hij kon doen wat hij wilde. Nu hij aan lager wal is geraakt, moet hij elk werk 

aannemen. Hij moet dingen accepteren die hem tegen staan. Zijn perspectief is nu dat van 

de dagloner. Hij is niet meer een zoon met privileges.   

De jongste zoon had alle moed kunnen verliezen. Maar dat gebeurt niet. De jongste zoon 

herinnert zich de dagloners van zijn vader. Die hadden het veel beter als hij nu. Als de 

jongste zoon nu eens naar zijn vader terug ging. Niet als zoon, maar als dagloner. Henri 

Nouwen zegt in het boek ‘Eindelijk thuis’: ‘de jongste zoon verliest zijn waardigheid. Maar 

dat herinnert hem eraan: ik heb een waardigheid te verliezen. Het verlies van zijn 

waardigheid toont hem de kern van zijn waardigheid. Het ging niet om zijn privileges. Het 

ging om het zoon-zijn. De jongste zoon erkent dat hij dat verspeeld heeft. Hij is een dagloner 

nu. Maar kan hij zijn vader niet als dagloner dienen?’ De gelijkenis speelt met 

gezichtspunten. En dat laat ruimte ontstaan. Het breekt de blik open. De blik van de jongste 

zoon. Maar door zijn blik te volgen kan ook ons zicht verruimen. En kunnen we uit de cocon 

kruipen van een oud perspectief. En als een vlinder onze vleugels openvouwen. Om anders, 

een nieuwe wereld in te fladderen. 

Het is de vader in de gelijkenis die het perspectief nog een keer open breekt. Als de zoon 

terugkeert, staat de vader nauwelijks stil bij de schuldbekentenis van zijn zoon. Hij laat direct 

een feestmaal voor hem aanrichten. Hij herstelt hem als zoon in ere. En hij zegt: ‘Laten we 

eten en feestvieren want deze zoon van mij was dood en is weer levend geworden. Hij was 

verloren en is teruggevonden.’ De vader staat niet stil bij wat verloren ging. De vader 

ontvangt met open armen het kind dat zichzelf verloren waande. Hij neemt hem als 

herboren zoon weer aan.  En hij lijkt zo blij als een vader met een pasgeboren kind.   



Alleen in relatie worden we iemand. En vinden we onszelf. Dat ontdekte Israel in de 

woestijn. Israel was zichzelf kwijt geraakt in Egypte, in de slavernij. Ook een gemeenschap 

kan zichzelf  verliezen. Bevrijding was niet genoeg voor Israel om zichzelf terug te vinden. 

Israel had iets anders nodig.  Ze had veertig jaar woestijn nodig. Om te leren wat een goed 

leven was. Veertig jaar om de Eeuwige te leren kennen en vertrouwen. En om te ervaren: wij 

leven niet van brood alleen.  Maar ook van wat we van de Eeuwige ontvangen.  

Het is carnaval. Drie dagen waarin alles op de kop gezet mag worden: beelden van onszelf, 

beelden van machten in de wereld. Verschillen vallen weg met carnaval. Iedereen is even 

gelijk: een koning wordt hoer, en omgekeerd. De gelijkenis van de verloren zoon staat in 

deze tijd op het leesrooster. De jongste zoon neemt de rol van dagloner aan. En wordt aan 

de oudste zoon gelijk gesteld. Een transcendent punt blijft over: de vader. Een 

zelfoverstijgend figuur blijft: de vader. Als orientatie voor de veertig dagen na carnaval. 

Veertig dagen om ons in navolging van Israel te bezinnen. En stil te staan bij onze relatie met 

de Ene. Bijv. met de woorden van de dichter: Ken je mij? Wie ken je dan? Weet je mij beter 

dan ik? 


