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Broeders en zusters in Christus  
 
‘Relatief is ook maar relatief.’ In grote witte letters staat deze zin boven op een gebouw aan 
de Eemhaven in Amersfoort. Ik fietste er afgelopen week langs. Vreemde uitspraak. En 
terwijl we naar huis fietsten vroegen mijn man en ik ons af wat het betekende. We kwamen 
er niet helemaal uit. En misschien was dat wel de bedoeling van de licht absurdistische 
uitspraak.   
 
Het grappige was dat het haakten aan de bijbeltekst van vandaag. Ik zal u vertellen waarom, 
- al is het verband ook wel net zo ‘vreemd’ als de uitspraak zelf.  
 
De gelijkenissen die Jezus hier vertelt, zijn een reactie op het morren van de Farizeeën en 
schriftgeleerden.  
 
En het is dat ‘morren’ dat mij bezighoudt. Want ik weet niet hoe het u vergaat, maar soms 
heb ik de indruk dat ‘morren’ op dit moment de grondtoon is van onze samenleving. En dan 
komt er het beeld van de talkshowtafel in mij op. Daar zitten avond aan avond ontevreden 
mensen aan tafel. In min of meer een hoefijzer, gastheer, gastvrouw aan het hoofd, om de 
zoveel minuten schuiven er anderen aan, maar de toon is steeds bezorgd, kritisch, 
aanklagend, steeds vaker ‘de olifant in de kamer’ benoemend. (Ik overdrijf nu een beetje – 
ik laat de kans om te relativeren even aan me voorbijgaan). Een ontevreden en regelmatig 
verongelijkte groep. En wij, als kijker, sluiten die kring. Met instemming of juist ook weer 
verontwaardigd over wat er gezegd wordt.  
 
De Farizeeën en schrifgeleerden zeiden morrend tegen elkaar... Morren doe je onder elkaar, 
in een gesloten kring. En dan is er iets buiten de kring. Anderen, waartegen je je afzet. 
Waarmee je je spiegelt. Waarmee je je vergelijkt. 
 
Het zijn de Farizeeen en schriftgeleerden en het zijn de tollenaars en zondaars. Twee 
groepen. De ene groep vergelijkt zich met de andere. Er is altijd een ander, waarmee je je 
vergelijkt. Dat was altijd zo. Denk aan het oerverhaal van de Exodus: het volk Israël slaat aan 
het morren, - in de woestijn, nog maar net bevrijd uit de Egyptisch slavernij. En toch weten 
ze zich te vergelijken met de mensen in Egypte. Die hebben tenminste nog te eten.  
 
 



Het zit diep in ons: we leven in meervoud. Leven is relatie. Je zult je altijd tot de ander 
moeten verhouden. Of je je nu spiegelt aan een ander, het goede voorbeeld overneemt, of 
juist ertegenin gaat, - of je eigen weg gaat, of boos bent, - of aandacht opeist of voor een 
ander zorgt. Zo zijn we geschapen: in meervoud. Dat is een zegen. Maar ook een vloek. 
Want daarmee is ook het grote vergelijken begonnen. En het ver-on-gelijkt zijn. Kain en 
Abel. Kain ziet dat het offer van Abel wél wordt aangenomen. Een vader had twee zonen. De 
jongste zoon krijgt een feest, de oudste zoon niet. En of je nu gelukkig met wat jou ten deel 
valt, hangt ook af van wat de ander ten deel valt.   
 
Jezus reageert op het morren met het vertellen van een gelijkenis. En het eerste wat hij 
daarmee doet, is ons uitnodigen om je in een ander te verplaatsen. ‘Stel, je bent een 
herder...’  En als de eerste stap uit de kring van je eigen gelijk gezet is, dan volgende stappen 
als vanzelf. ‘Als je 100 schapen hebt, en er is er één kwijt, - dan ga je toch zoeken?’ - stap 2 – 
Natuurlijk!  ‘En als je het schaap vindt, dan ben je toch blij! Je legt het op je schouders en 
neemt het mee naar huis’ - stap 3 - Natuurlijk! - klaar lijkt mij. Voldoende toch?  
 
Maar dan de volgende stap: ‘je roept je vrienden en je buren en jullie maken er een feest 
van.’ Ja, dat gaat mij dan weer een stap te ver. Laat ik het zo zeggen: ík zou dat niet doen. 
Een beetje overdreven. En als ik kijk naar de tweede vergelijking, vraag ik me af of dat nu zo 
verstandig is: geld terugvinden en gelijk weer uitgeven voor een feest.  
 
Jezus gaat in de gelijkenissen steeds nét een stapje verder, - te ver. En dat nu juist dat 
féésten te ver gaat, dat dáár het pijnpunt ligt, dat kun je goed zien in het verhaal van de 
verloren zoon (die gelijkenis klinkt hier nu eenmaal in mee). De oudste zoon kan het 
allemaal best begrijpen, - dat de vader blij is dat de jongste zoon weer terug is, en dat hij 
weer opgenomen wordt in het huis, - maar dat er een féést wordt aangericht, dat doet zeer. 
Dáár steekt het vergelijken de kop op en kan de oudste zoon niet anders dan morren.  
 
Tegerlijktijd laat het precies zien waar het Jezus om gaat. Hij breekt de gesloten kring open. 
Of misschien beter gezegd, de kringen die er zijn, of het nu een kring van farizeeën is of een 
kring tollenaars is, of het nu draait om Kain gaat of om Abel, wie er nu gelijk hebben, de 
Israelieten of Egyptenaren - dat doet er eigenlijk niet toe. Er wordt iets nieuws begonnen. Er 
wordt een stap te ver gezet. Iets wat we niet meteen kunnen volgen. Een twist. Een sprong. 
En waag die sprong maar eens....  
 
Een nieuwe tafel waaraan iedereen is uitgenodigd. Vrienden, buren, wie er maar komen wil. 
Er is feest, er is overvloed, mijn beker vloeit over. Kom erbij.  
Deel in de vreugde van het vinden!  
 
Het feest verwijst naar een andere werkelijkheid. Naar een ander koninkrijk – het koninkrijk 
Gods - dat er nog niet is, en toch al begonnen is. Want zonder dat onwerkelijke perspectief, 
zonder dat beeld dat we steeds voor ogen houden, hoe lastig ook, en dat we voor mogelijk 
ook, hoe ongelooflijk ook, - zouden de kringen, de tegenstellingen, de bubbels van boeren 
en de bubbels van burgers blijven bestaan.  
 
 
 



‘Relatief is ook maar relatief.’ Een beetje een vreemde uitspraak. Het relativeert het 
relativeren. Het zet het in perspectief. En ik zou zeggen, met dit verhaal van vandaag in de 
hand: Zet ons samenleven, - soms ons niet-samenleven- in perspectief. En wel in het 
perspectief van het koninkrijk. Juist een licht absurde uitspraak, die je even in verwarring 
brengt, of tot nadenken stemt, kan uitnodigen om je welkom te weten aan de tafel van 
Gods koninkrijk.  
 
 
 
 
 


