
 

 

OVERWEGING  

 
‘Het is vaak veel gemakkelijker te koop te lopen met de dingen die je goed kunt dan om toe te 
geven dat je ook kleine kanten hebt’, zo is vandaag de strekking van het evangelie. Dát wat we 
goed kunnen laten we graag zien. Dat gaat haast vanzelf, we praten graag over dat wat ons 
makkelijk af gaat, over dat wat onze interesse heeft, waar we kennis van hebben. 
 
In het evangelie toont de farizeeër in zijn gebed al zijn goede daden voor de Eeuwige. Hij vast 
tweemaal per week en geeft een tiende van al zijn inkomsten weg. Dat is heel wat. Wie van ons 
doet dat? 
De farizeeër noemt in zijn gebed dat hij rechtvaardig is, trouw en eerlijk. Maar ook al heeft hij 
daarmee voor de buitenwereld de schijn mee, toch heeft hij niet het geloof dat de Mensenzoon 
op aarde hoopt aan te treffen. De tollenaar heeft dat wel, zo stelt het evangelie. En dat is best 
wonderlijk. Tollenaars waren in die tijd echt geen lieve jongens, ze waren in dienst van de 
bezetter, de Romeinen. Ze werden veelal door mensen met de nek aangekeken. Tollenaars 
worden in het Nieuwe Testament vaak in één adem genoemd met zondaars. 
 
Hoe komt het dan dat onze lezing vandaag eindigt met de opmerking dat de tollenaar in de ogen 
van God naar huis ging als iemand die rechtvaardig is, maar de farizeeër niet? Wat mist die 
farizeeër dan? Want hij wil wel met God op weg gaan, hij staat rechtop en bidt. Maar 
waarschijnlijk heeft hij niet lang genoeg in de spiegel gekeken. Hij dóét vooral, hij praat en is bezig 
en hij vergeet met de ogen van God naar zichzelf te kijken. De Eeuwige is een rechter, zo zegt de 
eerste lezing en persoonlijk aanzien is voor Hem helemaal niet van belang. 
God zegt dus in feite: houd maar op met die praatjes en het zoeken naar waardering. En het 
alsmaar proberen het beste van jezelf te geven. 
 
Zo’n gedachte staat haaks op onze wereld. Wij hebben ontzag voor mensen die wat presteren. 
Zo zit ónze wereld in elkaar. We zoeken op TV naar de beste zangers en de beste dansers, we 
applaudisseren voor topsporters, wij zijn trots op onze kinderen en kleinkinderen als ze met 
goede cijfers thuis komen, als ze talenten hebben die anderen niet hebben. En die éne goede 
baan is weggelegd voor degene met de beste sollicitatiebrief en de hoogste cijfers. 
 
Nee, dan de tollenaar, de man die achteraf stond zich kwetsbaar opstelde en zijn falen voor God 
neerlegde. Tollenaars waren rijken, mannen met aanzien, met macht die ze vaak misbruikten. 
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En tóch wordt juist deze tollenaar door Jezus als een rechtvaardige gezien. Blijkbaar is het nederig 
inzien van je eigen beperktheid voor de Eeuwige een groot goed. Je hoeft voor God de race niet te 
winnen. 
 
We weten niet hoe deze farizeeër en deze tollenaar heten. Het verhaal is ook niet echt gebeurd, 
het is een gelijkenis. En het betekent dat wij onze eigen naam in kunnen vullen. De vraag is 
natuurlijk hoe het met ónze kwetsbaarheid gesteld is. Hoe kijkt u in de spiegel naar u zelf? Wat 
ziet u als in de spiegel kijkt? Hoeveel ruimte geven wij om iets van God in ons leven aan het licht 
te laten komen? 
 
De farizeeër en de tollenaar….we hebben allemaal iets van hen beiden in ons. We hebben 
allemaal meerdere gezichten. Bij de tollenaar valt vooral de nederigheid op, hij wil rechtdoen aan 
God. En dat willen wij óók! Maar toch is die nederigheid ook lastig. Betekent het dat je jezelf 
wegcijfert, je jezelf niet op de voorgrond mag plaatsen en de belangen van een ander altijd vóór 
moet laten gaan? Dat kan toch niet de bedoeling zijn van het in de spiegel kijken! 
Maar als we die houding van de farizeeër hebben en aan God vrijmoedig vertellen dat we zelf 
denken dat we goed leven, zijn we dan verkeerd bezig? 
 
Ik denk het niet. Ik denk dat het probleem ergens anders ligt. Namelijk bij de farizeeër die zichzelf 
vergelijkt met de tollenaar. We hoorden dat hij zei: “God ik dank u dat ik niet ben zoals die andere 
mensen, dat ik niet ben zoals die tollenaar”. Daarmee trapt hij de tollenaar naar beneden en stelt 
hij zichzelf boven anderen. En blijft hij niet bij zijn eigen spiegelbeeld, luistert hij niet naar wat 
God tegen hém te zeggen heeft. Hij veroordeelt in feite de tollenaar en pakt meteen de meetlat 
er bij en meet zichzelf in relatie tot anderen. Het evangelie leert ons dat het God daar niet om te 
doen is. Dat het gaat om te zien wat God óns heeft gegeven. En dat zien we als we eerlijk naar 
onszelf durven kijken. 
 
Zouden we de Eeuwige misschien ook iets terug kunnen geven? Jezus Sirach schrijft in de eerste 
lezing: Geef de Allerhoogste naar wat Hij gegeven heeft, wees vrijgevig, geef naar vermogen want 
de Eeuwige beloont je, Hij geeft het je zevenvoudig terug. 
In de spiegel kijken is dus niet zomaar alleen naar jezelf kijken. Het is ook jezelf in het licht van 
God zien en weten dat God oog heeft voor alles en allen. Want God is aanwezig daar waar we 
kracht uit stralen, recht doen, goed doen. Maar méér nog, daar waar we durven toegeven dat we 
ook kleine kanten hebben, verdrietig zijn, dat ons leven soms niet lukt, dat we genade nodig 
hebben. En dat God er bij is als bij een weduwe de tranen stromen over de wangen, zo eindigt de 
eerste lezing. 
 
Ik zou zeggen: durf het maar, kijk maar in de spiegel en vertel God van jouw tranen. Ze mogen 
stromen, bidt en spreek met open hart. Kijk jezelf in de ogen en luister maar naar wat God jou 
antwoordt. 


