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Uitleg en verkondiging vanuit Lucas 18:9-17 en Jeremia 14:7-10, 19-22 

(ds. Simon Dingemanse, Oude Jeroenskerk 23 oktober 2022) 

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 

Gistermiddag wandelde ik met mijn vrouw over het strand naar de Duindamse Slag…en daar 

kon je nog even lekker met je gezicht in de zon op het terras zitten…je ziet dan ook allerlei 

andere mensen zitten of je ziet ze voorbij lopen…en dan kun je leuk mensen kijken…doet u 

dat ook wel eens...en jij: 

ergens op een terras mensen kijken…dan zie je bijvoorbeeld een man voorbijlopen die met 

een moeilijk gezicht een zware boodschappentas sjouwt…of een verliefd stelletje dat elkaar 

vrolijk kust…een kind dat jengelend aan de arm van zijn moeder hangt… een grote 

variatie…de dierentuin is er niks bij… 

 

Maar ja…soms loop ik zelf ook wel eens langs zo’n terras en wat zouden de mensen dan 

denken…of als u en jij daar langs lopen…wat zou er dan bij hen die op het terras mensen 

zitten te kijken in hun hoofd opkomen?...wat een rare snuiter loopt daar?...of: tjonge, wat kijkt 

die sip?...of: wat straalt die een vrolijke energie uit?... 

 

Je kunt allerlei houdingen en stemmingen over straat zien gaan...het hoofd hangend naar 

beneden of fier rechtop...droevige ogen of juist een blijde blik... losjes ontspannen of haastig 

en gestresst...ja, naar mensen kijken is boeiend... maar naar jezelf kijken is nog veel 

spannender...sommige mensen beginnen daar liever ook maar niet aan... 

 

Jezus laat ons in zijn verhalen ook vaak naar mensen kijken...maar Hij doet dat met de 

bedoeling ons naar onszelf te laten kijken...de mensen in zijn gelijkenissen zijn vaak 

spiegelfiguren, waarbij het gaat om de vraag: lijk ik daar ook een beetje op…heb ik ook iets 

weg van die en die?...zo laat Jezus ons vaak op onze neus kijken… 

 

Vanmorgen laat Hij ons naar twee mensen kijken...niet op straat, niet op de markt vanaf een 

terrasje, maar in de tempel, de plaats waar je ontmoeting met God zoekt...’Kijk,’ zegt Hij, 

‘daar staan een Farizeeër en een tollenaar te bidden, zie je dat?’...Jezus laat ze zien als 

tegenpolen…als twee uitersten om de zaak zo helder mogelijk te maken… 

 

Nu hebben Farizeeërs vaak een slechte naam…het woord Farizeeër wordt zelfs wel als 

scheldwoord gebruikt, alsof een Farizeeër altijd schijnheilig zou zijn, maar dat is 

onterecht…Veel Farizeeërs in Jezus’ tijd waren een voorbeeld voor anderen in hun 

geloofsleven en ook in hun verzet tegen de romeinse bezetter… 

 

En de Farizeeër die Jezus laat zien is ook iemand die helemaal voor zijn geloof leeft...naast 

wat de wet van hem vraagt doet hij nog allerlei extra dingen: tweemaal per week vasten en 

tienden weggeven van alles wat hij heeft...en dat doet hij niet alleen voor zichzelf, maar ook 

ten behoeve van zijn volk...hij offert ook om zijn volk met God te verzoenen... 

 

Het is dus iemand die voor honderdtwintig procent naar zijn geloof leeft en daar moet je toch 

respect voor hebben...in tegenstelling tot die tollenaar...de tollenaar speelt onder één hoedje 

met de bezetter, omdat hij belasting voor die bezetter int…daar verdient hij zijn centen 

mee…en veel vaderlandslievende joden hadden daar geen goed woord voor over…we weten 

dat ook door het verhaal over Jezus’ ontmoeting met de tollenaar Zacheüs dat Lucas een 

hoofdstuk later vertelt…Nee, van een tollenaar moeten de mensen niets hebben…’weg met 

die man!’… 
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Het is dus zo duidelijk als wat volgens de normen en maatstaven van die tijd: als je naar die 

twee mensen kíjkt – het gaat dus nu alleen even om het kijken -, dan  is de Farizeeër 

rechtvaardig en de tollenaar niet...máár, zoals gezegd, gaat het Jezus niet om die twee mensen, 

maar om het kijken naar onszelf en daarom komt de vraag boven: met wie zou u zich graag 

identificeren?...en jij en ik?...met iemand die rechtvaardig is en goedgeefs of met iemand die 

anderen geld afhandig heeft gemaakt en door iedereen wordt veracht?... 

 

Dat is een spannende spiegelvraag: Wat voor zelfbeeld heb ik eigenlijk?...En hoe uit zich dat 

in mijn relatie met God en mijn naaste?...Durf ik ook trots te zijn op mezelf of vind ik dat dat 

niet kan?...Of heb ik eigenlijk een minderwaardig-heidscomplex en vind ik het moeilijk van 

mezelf te houden?...Ja, wat bedoelt Jezus eigenlijk met die lastige uitspraak als Hij zegt: ‘Wie 

zichzelf verhoogt zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden?’... 

 

Ik weet niet hoe u naar uzelf kijkt, maar is het niet zo, dat we allemaal tegenstrijdige wezens 

zijn...met talenten èn gebreken, met goede èn minder goede kanten, mensen die slagen maar 

soms ook flink op hun gezicht vallen?... 

 

Wat zou het dan bevrijdend zijn als we daarbij goed leren onderscheiden tussen arrogantie en 

een gezond zelfbewustzijn en tussen onszelf omlaag halen en gezonde zelfkritiek...of een 

gezond zondebesef, zo zou je het ook kunnen noemen... 

 

En juist omdát wij allemaal dubbelzinnige wezens zijn en geen van allen helemaal 

rechtvaardig, zelfs die Farizeeër niet...juist omdat we daarin dus allemaal gelijkwaardig zijn, 

vertelt Jezus ons dit spiegelverhaal... En voor de hoorders van die tijd betekende dat een grote 

schok!...Jezus’ oproep tot omkeer naar het Koninkrijk van God keert namelijk ook hier de 

zaak om... Jezus laat die twee mensen immers zien op een beslissend moment...niet op straat 

of op de markt, maar in de tempel...als ze ontmoeting met God zoeken...en als ze ontmoeting 

met God zoeken, is er ook wat te hóren…omdat ze allebei bidden tot God…nu kunnen we 

dankzij het horen verder kijken dan onze neus lang is… 

 

Wíj zíen een rechtvaardige Farizeeër en een onrechtvaardige tollenaar, maar Jezus laat ons die 

twee nu hóren...de Farizeeër bidt met zijn handen en hoofd omhoog, maar als je dan luistert, 

dan hoor je een veelheid van woorden, waarin hijzelf centraal staat...hij bidt ook tot zichzelf, 

staat er letterlijk... 

 

En de tollenaar, die ‘van verre’ staat en nauwelijks over de drempel durft te komen, die 

tollenaar bidt met zijn hoofd naar beneden en slaat op zijn borst als teken van wroeging en 

verdriet...en we horen hem maar een paar woorden spreken, waarin Hij zich helemaal tot God 

richt…Hij maakt zich helemaal van God afhankelijk...die tollenaar bidt in de traditie van de 

profeet Jeremia: ‘Heer, ik beken mijn schuld, maar verstoot me toch niet, doe het niet, 

omwille van uw Naam’ (Jer. 14:20,21)... 

 

En daarom  zegt Jezus: die tollenaar is de rechtvaardige...boven de Farizeeër... want de 

tollenaar hoopt door God gerechtvaardigd te wórden en de Farizeeër doet niets anders dan 

zichzelf gelukwensen met zijn eigen rechtvaardiging, waarmee hij dan ook nog anderen 

veracht en buitensluit...en dat is wat Jezus onder kritiek stelt: niet de rechtvaardigheid van de 

Farizeeër, want die is juist te prijzen, maar zijn arrogantie en zijn minachting van de ander die 

in zijn ogen fout zit...  
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Jezus gooit alles ondersteboven...hij kiest voor de schuldbewuste landverrader boven de 

gedecoreerde verzetsstrijder die met verachting op die landverrader neerkijkt...en zo blijft er 

dus niet veel over van onze moraal...ook voor ons betekent dit verhaal een schok... 

 

Want onze wereld is vol van oordelen en vooroordelen, wees eerlijk...mensen worden over en 

weer weggezet en opgesloten in hokjes...en direct wordt vergeten dat oordelen over bepaalde 

dáden of wóórden vaak terecht kan zijn, maar dat je heel voorzichtig moet zijn in je oordelen 

over ménsen...zeker als je weigert om zelf in de spiegel te kijken... 

 

Juist in die schokkende omkeer van Jezus’ verhaal wordt duidelijk waar het in het evangelie 

om gaat en waarom dat evangelie zo bevrijdend is...geloven is niet dat je jezelf een bepaalde 

religieuze houding aanmeet...want dan zijn er altijd anderen die niet aan die maat kunnen 

voldoen...je moet niet proberen de vrome Farizeeër te spelen en je moet trouwens ook niet 

proberen de berouwvolle tollenaar te spelen, want geloven in God heeft niets te maken met 

dat je iets van jezelf probeert te maken... 

 

En dat is ook de eerste betekenis van bidden…bidden tot God betekent allereerst dat je ervan 

afziet om iets van jezelf te maken…bidden is jezelf toevertrouwen aan Gods ontferming, 

omdat je er met je eigen prestaties niet komt… 

 

En bidden betekent ook dat je je in je toewending naar God verbindt met je naasten…Jezus 

leert ons immers het ‘ónze Vader’, opdat je in je gebed de gemeenschap niet verbreekt...zoals 

die Farizeeër wel doet met zijn ‘Ik dank U dat ík niet zo ben als...’...nee, God is wat dat 

betreft nooit míjn God, maar ónze God...ook de God van die tollenaar...ook de God van die 

mens waar ik misschien een grote hekel aan heb... 

 

Natuurlijk is bidden ook nauw verbonden met handelen en het doen van gerechtigheid...maar 

allereerst is bidden je hele kwetsbare leven delen met God: je vreugde en verdriet, je schaamte 

en je schuld, je daadkracht en je dankbaarheid, je zorgen en je zegen...een te hoog zelfbeeld is 

niet nodig, want Jezus zet je met beide benen op de grond...een te laag zelfbeeld is ook niet 

nodig, want Jezus zet je recht op je voeten... 

 

Zo ben je niet rechtvaardig van jezelf, maar wórd je gerechtvaardigd en dat is heel wat 

anders...dan word je bevrijd van de kramp en mag je gaan leven van wat je geschonken 

wordt...Wat dat betreft is deze gelijkenis niet alleen een spiegel voor ons persoonlijk leven, 

maar voor heel onze maatschappij, waarin mensen vaak afgerekend worden op hun prestaties 

en je meer status hebt naarmate je meer verdient...dat leidt tot een krampachtige samenleving 

waarin de tweedeling op de loer ligt en bepaalde groepen mensen buitengesloten dreigen te 

worden... 

 

Op een terrasje zitten en naar mensen kijken, is denk ik nu snel voorbij nu de winter 

nadert…maar in de kerk kun je vaak nog wel naar mensen kijken en luisteren niet 

vergeten…om zo jezelf te spiegelen…met de vraag die daar dan achter wegkomt is: ‘wie ben 

ik voor Gods aangezicht?’…Ben ik iemand die denkt dat hij het gemaakt heeft of iemand die 

wil leven van Gods vergevende goedheid?...Acht ik mijzelf hoger dan een ander of leef ik in 

gelijkwaardigheid of durf ik zelfs wel de minste te zijn?... 

 

Denk dan aan hoe Jezus zijn spiegelverhaal afsluit: wie zichzelf verhoogt, zal vernederd 

worden en wie zichzelf vernedert, zal worden verhoogd. Amen. 


