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Iedere donderdag ga ik naar yoga. Een hele rustige variant van yoga, 

waarbij de houdingen een aantal minuten worden vastgehouden.  

De bedoeling is dan dat je je concentreert op jezelf, op je ademhaling, 

waar je de rek kunt voelen, wat er gebeurt in je lichaam. Maar ik betrap 

me er toch regelmatig op dat ik helemaal niet let op mezelf. Dat ik vanuit 

mijn ooghoeken ga zitten gluren naar andere mensen en kijken hoe ver 

dat zij in de houding kunnen komen, hoe lenig dat zij zijn. En als er 

mensen zijn die beter zijn in de houding dan voel ik me daar rot over. En 

soms zie ik, dat ik beter ben in een bepaalde houding, dan ben ik eventjes 

extra trots op mezelf.  

Hele menselijke dingen om te doen. Maar totaal zinloos. Al is het maar 

omdat je helemaal niets te winnen of te verliezen hebt met yoga. Want 

dat gaat juist over het loslaten van prestatie drang en de grenzen van je 

lichaam accepteren, dicht bij jezelf blijven. Het is geen wedstrijd, niet met 

anderen maar ook niet met jezelf. Je mag zijn zoals je bent, op dat 

moment, in die houding. Nou, ik heb daarin nog veel te leren. 

 

Onszelf vergelijken met anderen maakt ons per definitie eigenlijk al 

ongelukkig. Want hoe geweldig getalenteerd, rijk of mooi je ook bent, je 

zult altijd mensen tegen komen die in jouw ogen nog getalenteerder, nog 

rijker of nog mooier zijn. Het is een wedstrijd die je nooit kunt winnen. 

Met als gevolg dat je een ongelukkig leven zult leiden. Er zijn ook mensen 

die zich vergelijken met anderen die het minder goed hebben en zich hier 

dan weer aan optrekken. Ook dat is niet iets waar je uiteindelijk gelukkig 

van wordt. Want geluk kun je niet vinden in de vergelijking met anderen, 

maar geluk vind je in de acceptatie van jezelf en door in vrede en liefde 

met anderen te leven. Makkelijker gezegd dan gedaan en het is blijkbaar 

ook iets van alle tijden, want in de parabel van de verloren zoon kunnen 

we deze thema’s ook ontdekken. 

 

De oudste zoon wordt kwaad als er een feest gegeven wordt voor de 

jongste zoon, die een losbandig leven heeft geleid en al zijn geld heeft 

verspeelt aan slechte vrouwen. En dan wordt hij zó feestelijk ontvangen. 

Terwijl de oudste zoon zich altijd voorbeeldig gedraagt en die krijgt nooit 

een feest met een vet gemest kalf. Hij voelt zich benadeeld en boos, hij 

vergelijkt zijn leven met dat van zijn jongere broer.  



En vindt dat hij er erg karig vanaf komt, met zijn goede gedrag. En hij 

doet zijn beklag bij hun vader. En dan blijkt dat vader op een heel ander 

niveau bezig is. Hij handelt namelijk van uit liefde, niet vanuit boosheid. 

Hij handelt vanuit vergeving, niet vanuit wraakgevoelens, hij handelt 

vanuit hoop, de hoop dat zijn jongste zoon nu weer op het rechte pad is 

gekomen, de hoop dat hij een belangrijke levensles geleerd heeft en tot 

inkeer is gekomen. Want zijn zoon was dood, hij was verloren. En hij is 

weer teruggekomen, hij is weer levend, hij is weer teruggevonden. De 

vader voelt zich nu weer compleet, met zijn twee zonen aan zijn zijde. 

Dolgelukkig is hij. 

 

Om zo te kunnen handelen als de vader, in het verhaal dat Jezus aan de 

Farizeeërs en de Schriftgeleerden verteld, dat is een hele opgave. Want al 

te vaak staan er allerlei gevoelens ons in de weg om mensen te kunnen 

vergeven en blij te zijn dat ze weer terug zijn.  

De pijn en het verdriet dat mensen ons hebben aangedaan kunnen we 

niet zomaar vergeten, het kan ons verharden en boos maken. Maar Jezus 

pleit voor een hele andere benadering, een benadering van liefde en 

vergeving. Hoe moeilijk dat soms ook is. Ook voor tollenaars, ook voor 

zondaars. Of eigenlijk moet ik zeggen: juist voor tollenaars en zondaars. 

Want hebben zij het niet het hardste nodig? 

 

Jezus is bezig met opbouwen, mensen weer in hun kracht zetten.  

Wie het ook is, wat hij ook heeft misdaan, bij Jezus is er altijd een weg 

naar vergeving en mogen de mensen er weer bij horen. In tegenstelling 

tot de farizeeën en schriftgeleerden uit het evangelie, die willen het liever 

gescheiden houden. In tegenstelling tot de oudste zoon, die vindt dat zijn 

jongere broer geen feest verdiend, misschien vindt hij juist dat hij gestraft 

zou moeten worden, door het stof moet gaan.  

Maar Jezus laat ons zien dat de weg van haat, verdeling en afbraak nooit 

de goede weg is. Hoe moeilijk dat soms ook is. Hij verteld het rond, aan 

wie het maar wil horen, hij trekt zich niets aan van wat anderen van hem 

denken. Hij is bezig met bouwen aan een betere wereld, waarin iedereen 

een plek heeft.  

Wat een boodschap, zo op weg naar Pasen. Een boodschap waar hij zijn 

leven voor gegeven heeft. En een boodschap die, ook nu nog, zo actueel 

is en die ons weer bewust maakt van ons eigen handelen en onze eigen 

oordelen. Juist in deze vastentijd is dit een hele mooie boodschap om over 

na te denken en tot ons te laten doordringen.  

 



We zijn vandaag alweer op de helft van de vastentijd. Misschien zijn we 

onze focus een beetje verloren, de goede moed en de goede voornemens 

waarmee we de vastenperiode zijn begonnen zijn misschien een beetje 

naar de achtergrond geraakt. Maar het verhaal van vandaag zet er ons 

weer middenin. Het herinnert ons aan onze opdracht en misschien 

herinnert het ons ook wel pijnlijk aan onze eigen fouten en 

tekortkomingen. Aan de keren dat wij handelden zoals de oudste zoon.  

 

Laat ons dan nu weer met goede moed de tweede helft van de vastentijd 

in gaan, ons bewust zijn van onze denken en doen en steeds meer 

proberen te gelijken op de vader, die vol liefde en genade, zijn jongste, 

ontspoorde zoon omarmde en weer opnam in de familie.  

 

 

 

 


