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30ste zondag door het jaar, C, Lucas, 18, 9-14  
 
Het is voor mensen van overal en van alle tijden dat Jezus een gelijkenis vertelt… over twee 
mannen die naar het huis van God gaan om te bidden: de één stapt trots en vol van zichzelf 
het tempelplein op. De ander blijft beschaamd aarzelen aan de rand daarvan. De één ziet 
zich als voortreffelijke dienaar van God. De ander beseft hoe hij dat net niet is. De één heft 
het hoofd. De ander richt zelfs zijn ogen niet op. De één prijst zichzelf uitvoerig om zijn 
schitterende daden. De ander prevelt in al zijn eenvoud dat hij vreselijk tekortschiet. 
En dat is helemaal terecht. Volgens die ene - Jezus noemt hem een farizeeër - die zo zijn best 
doet, om te doen wat zovelen vóór hem hebben gedaan. En dat is: moedig vasthouden aan 
die enige joodse wet. Door Mozes in het leven geroepen, om het volk van Abraham, Isaak en 
Jacob, samen, en bij God te houden. Wat er ook gebeurt. Wie er ook aan de macht komt. 
Welke afgod zich ook aandient. Daarom is voor hem de sabbat heilig, vast hij twee keer per 
week, en geeft hij een tiende van zijn bezit. Wie doet hem dat na? Mede door hem blijft het 
geloof in de Rechtvaardige (God) onveranderd bewaard. En dat kan absoluut niet gezegd 
worden van die andere - Jezus noemt hem een tollenaar - die ondertussen maar wat van alle 
walletjes eet, en mee met de Romeinen, zelfs het eigen volk uitbuit en afperst, om zo zelf rijk 
te worden. 
En toch, is het niet die eerste, maar die laatste, die gerechtvaardigd naar huis gaat, zegt 
Jezus. En daarmee haalt Hij zich de woede van vele rechtvaardigen op de hals. 
Hoe zouden we zelf reageren? Misschien vinden wij ook wel, dat wij onze hemel verdienen; 
zeker wanneer we net iemand geholpen hebben? Of durven wij ook wel eens denken daar 
recht op te hebben; zeker in vergelijking met sommige andere mensen, die niets lijken te 
geloven en dus ook niet zo veel goeds lijken te doen? Maar gebruiken wij, onze overtuiging, 
dan eigenlijk ook niet (vooral), om onszelf te bevestigen, in al het goede dat wij doen? En zijn 
wij dan nog wel mee, met het originele verhaal, van Jezus en Zijn leven gevende Vader? Aan 
wie wij ons mogen toevertrouwen? Of zijn wij dan eerder bezig, met onszelf een zeker leven 
eigen te maken, dat eigenlijk geen echt leven meer is? Hoe dicht staan wij m.a.w. nog bij de 
bevrijdende liefde, die zichzelf geeft voor het leven van de A/ander? 
Zou het kunnen, dat die verfoeide tollenaar, (toch) ergens iets, van dat ‘originele’ verhaal, in 
zijn hart heeft bewaard? Alsof hij, doorheen al wat hij niet goed kan, zich (toch) ‘her-innert’, 
waarom hij hier is: Niet als de ‘maker’ van zijn eigen leven. Wel om zich te laten vinden, door 
die originele, ’God-met-ons’. Van wie hij uiteindelijk alles heeft gekregen. Ook zijn 
kwetsbaarheid. Om te kunnen ontvangen wie hij eigenlijk is: Iemand om van te houden, en 
die ook zelf mag houden van … 
En in zijn oprechte gebed, horen we, hoe hij zich … helemaal vrij, met hart en ziel, met heel 
zijn wezen, en vol (van) hoop richt naar, verbindt met, en toevertrouwt aan die Levende 
God; misschien de Enige die nog wel in hem gelooft. En die hem nu al ziet in zijn nieuw 
bestaan. Omdat Hij houdt van elke mens, ook van hem. (Omdat ook in een koude 
belastinginner, uiteindelijk, een warme levensontvanger schuilt, die zich graag wil geven aan 
de A/ander…) 
En zo gaat het Jezus (in eerste instantie) niet over al het goede of al het slechte dat mensen 
kunnen doen… 
… maar (eerder) over hoe dicht ze bij Zijn hemelse Vader kunnen blijven… 
En dus vraagt Hij ook aan ons of wij ons kunnen verbinden met Zijn God die zegt: ‘Ik zal er 
zijn voor jou’… Ook al is dat een sprong van (uiteindelijk ongeveer) 30 cm. Dat is Hem 
genoeg om, met jou en voor jou, het bevrijdende en leven gevende verschil te maken. Want 
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of je nu vooraan veel kan vertellen, over je mooie prestaties, of achteraan weinig kan 
uitbrengen, omdat je je zo vreselijk vergist, 30 cm, of gewoon de afstand van je hoofd naar je 
hart, is genoeg om jou te ‘her-inneren’ aan wat jij nu echt nodig hebt. Misschien zie je het 
allemaal niet meer en lijkt niemand je te begrijpen. Misschien wil je de relatie met iemand 
herstellen maar weet je helemaal niet hoe, of ben je bang voor de eerste stap. Misschien is 
er iemand die op jouw vergeving wacht, of heb je zelf vergeving nodig. 
Hoe het ook zij, het is dat innige gesprek met Diegene die groter is dan ons hart dat 
doordringt tot in de hoogste hemel. 
En op een dag, wanneer jij er klaar voor bent, zal eerst in één, daarna in enkele kleine dingen 
zichtbaar worden wat al stil aanwezig was. Misschien niet voor wie hoog oploopt met 
zichzelf, en denkt alles, zelfs de hemel, te kunnen kopen, maar wel voor wie gelooft dat 
‘God-met-de-kwetsbare’ is, ook in jou en in mij, en dus veel, veel dichterbij dan wij 
vermoeden. Omdat Liefde zo graag wil gebeuren, doorheen mensen, die opnieuw origineel 
tevoorschijn willen komen. 
En dus hopelijk, ook door jou en door mij. 
Amen. 
 


