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Homilie op 11-09-2022, 24e Zondag door het jaar, Jaar C. 

Dierbaren, 

“Haalt het gemeste kalf en slacht het, laten we eten en feestvieren, want 
deze zoon van mij was dood en is weer levend geworden, hij was verloren en is 
teruggevonden” (Lc 15,23-34). “Deze zoon van mij”. Je voelt de ontroering, de 
verwondering, het respect, de dankbaarheid en de intense vreugde doorklinken 
in deze woorden. De vader heeft direct heel diep beseft wat er gebeurd was in 
het leven van zijn jongste zoon: welk een ommekeer hij had doorgemaakt. En de 
vader geeft hem niet wat hij verwacht had: een plaatsje onder de dagloners, maar 
dat waarop hij niet meer had durven hopen: de volle waardigheid van zoon. 
“Deze zoon van mij”. 

Hoe totaal anders klinkt het in het antwoord van zijn oudste: “En nu die 
zoon van u is teruggekomen…” (Lc 15,30). “Die zoon van u”. Het staat bol van 
verachting, van distantie ook. Niet ‘mijn broer’, maar “die zoon van u”. Die al-
les heeft verknold, inclusief de reputatie van de familie. Dat u hem nog “zoon” 
noemt, moet u zelf weten. Maar ik, ik heb niets meer met hem. Voor mij heeft 
hij afgedaan. Voorgoed. “Die zoon van u”! 

Maar wat mij ineens opviel tijdens de voorbereiding van dit woordje, was, 
dat er in de Griekse grondtekst voor dat zo verachtelijke “die” precies hetzelfde 
woord staat als voor het “deze” in de uitspraak van de vader: “deze zoon van 
mij”. En de eerste betekenis van dat woord is inderdaad ‘deze’, ‘deze hier’. Het 
“die” in onze vertaling is niet fout; het Griekse woord kan een enkele keer ook 
‘die’ betekenen, en ‘die’ geeft in dit geval de verachting en de afstandelijkheid 
van de oudste zoon nog beter aan. Maar het nadeel van deze vertaling is, dat je 
de band met de uitspraak van de vader niet meer ziet. Als de oudste die gehoord 
had – maar hij was buiten op het land – had je het “deze zoon van u” zelfs kun-
nen beschouwen als een persiflage op het prachtige “deze zoon van mij” van de 
vader. Een liefdeloze bespotting van een uiting van intense vaderliefde. Maar de 
vader zal zich zeker verwonderd hebben over een zo totale omkeer van beteke-
nis van zijn eigen woorden. 

En datzelfde Griekse woord voor “deze” komt in ons evangelie nog een 
keer voor, maar wordt opnieuw anders vertaald. Het is helemaal op het einde, in 
de laatste zin, waar de vader tot zijn oudste zegt: Maar er moet feest en vrolijk-
heid zijn, omdat uw broer hier dood was en levend is geworden, verloren was en 



is teruggevonden” (Lc 15,32). “Uw broer hier”. Daar staat letterlijk: “Deze 
broer van u”. De vader maakt zijn oudste erop attent, dat die evenveel reden 
heeft om zich te verheugen over deze broer van hem die is teruggekeerd, als de 
vader recht had om te zeggen: “Deze zoon van mij”. 

Het is alsof de vader zijn oudste wil zeggen: Kijk nou toch eens goed naar 
deze mens, die hier voor ons staat, naar deze concrete mens, in wie God een ech-
te bekering heeft teweeggebracht. Of, met Gods woorden bij Jesaja: “Klampt u 
niet vast aan wat vroeger gebeurd is, en geeft niet al uw aandacht aan wat eens 
is geschied. Zie, iets nieuws ga Ik maken, het is al aan het kiemen, weet gij dat 
niet (Js 43,18-19)?” 

Dierbaren, laat ons dit ontkiemen niet in de weg staan; laten wij onze 
ogen niet sluiten voor dit nieuwe, dit goddelijk nieuwe, dat de Heer telkens op-
nieuw bewerkt, zoals ook bij Paulus in de tweede lezing (1 Tim 1,12-17), en bij 
het Joodse volk in de eerste: “Toen zag de Heer af van het onheil waarmee Hij 
zijn volk had bedreigd” (Ex 32,14). Laat ons integendeel, samen met de engelen, 
delen in Gods vreugde “over één zondaar die zich bekeert” (Lc 15,7.10), ook 
waar wijzelf die zondaar zijn (vgl. 1 Tim 1,13.15). En mogen wij allen dan eens 
binnentreden in de feestzaal van het hemelrijk (vgl. Lc 15,28; 14,21-23; Mt 
25,10). Amen.  

 
 
 


