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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, 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 heel 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? 
 
We zouden kunnen denken dat het komt doordat de farizeeër zich te weinig tot God richtte. 
 ‘Hij stond daar rechtop en bad bij zichzélf’, staat er. Draait het alleen om zijn eigen ik? Is hij 
te zelfgenoegzaam? Is de zuigkracht van de dankbaarheid en de vreugde om zijn geloof te 
groot? Is de voorbeeldige rol die hij speelt dan niet echt? 
Natuurlijk wel! In zijn enthousiasme wil deze man al zijn goede daden voor God neerleggen. 
Ook wij vertellen God en elkaar graag over dingen die goed gegaan zijn. We zijn blij met 
persoonlijke groei en ontwikkeling, en we zoeken naar manieren van zelfverwerkelijking. We 
willen rechtop staan, zoals de farizeeër en uiteindelijk dankbaar kunnen zijn voor wat we 
gedaan hebben in ons leven. We zijn blij met dat wat goed gaat, wat een succes is. En dat 
delen we graag met elkaar. Onbewust zoeken we naar waardering. Eigenlijk zoals een kind 
bevestiging zoekt van zijn ouders. “Kijk eens wat ik kan!”, roept het meisje terwijl ze 
ondersteboven aan het klimrek hangt. “Ik had zó’n goed sollicitatiegesprek!”, zegt de zoon 
tegen zijn vader. Zó zit onze wereld in elkaar. We zoeken op TV naar de beste zangers en de 
beste dansers. En wij zijn trots op onze kinderen en kleinkinderen als ze met goede cijfers 
thuis komen, als ze scoren in de sport, 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. Niks geen goede daden, hoge cijfers of leven zoals de kerkelijke traditie 
vraagt. Sterker nog, er is waarschijnlijk sprake van onacceptabel gedrag. En tóch wordt juist 
deze tollenaar door Jezus als een rechtvaardige gezien. Blijkbaar is het inzien van je eigen 
beperktheid voor de Eeuwige een groot goed. De trouwe farizeeër die op een voetstuk leek 
te staan wordt er van afgehaald. En hij heeft nu juist de tollenaar nodig om weer overeind te 
komen. Hoog en laag wisselen elkaar af in de Bijbel, vullen elkaar aan. En de verbinding 
tussen die twee is de reflectie, de bezinning. 
 
Laten we eens terug bladeren naar de eerste lezing. Daar staat letterlijk: persoonlijk aanzien 
is voor de Eeuwige niet van belang. Dat is in onze wereld van prestaties en aanzien een 
verademing om te lezen! Dat geeft ruimte, dat geeft lucht.  
We hoeven ons niet in een hokje te laten stoppen. Die is rechtvaardig, die niet. Die is 
intelligent, die niet. Die leeft goed, die niet. We hoeven ons niet af te zetten ten opzichte van 
elkaar en onszelf beter of minder te achten dan de ander. Want niemand is volmaakt, ik niet, 
u niet. Iedereen schiet op bepaalde punten wel eens tekort. Niet dat dat erg is, integendeel! 
Je kleinheid, je kwetsbaarheid, je fouten maken net zo goed als je talenten, deel uit van je 
authenticiteit. En de momenten dat je ze durft delen met anderen, met God, zijn gouden 
momenten. Ze zijn onmisbaar in oprechte mens-wording. 
Als je durft uit te komen voor dat wat je moeilijk vindt en niet goed kan, voor jezelf, voor de 
ander, voor God, zul je alleen maar winnen aan aanzien en respect. Want de échte grootheid 
van een mens ligt niet in alles wat hij kan, maar wel in de manier waarop we omgaan met 
wat we niet kunnen, met dat wat we niet haalden. 
 
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 deelt u in alle eerlijkheid met God, met uw naasten? Hoeveel ruimte geven wij aan 
onszelf en aan elkaar om iets van God in ons leven aan het licht te laten komen? Ook al 
kunnen we onze talenten en kennis niet volledig realiseren, we kunnen wel de gave 
ontvangen van een aandeel in het leven van de Eeuwige. 
 
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, dat ons leven soms niet 
lukt, dat we genade nodig hebben. Want hoe ons leven ook is, laten we ons realiseren 
dat er een wederzijdsheid is tussen God en ons;  

Nooit heb ik niets met U. 
Altijd heeft de Eeuwige iets met óns. 

 


