
Gemeente 

Vandaag is het Bijbelzondag. Grote aandacht vandaag voor dit boek in ons midden, 
naar de lezing er uit en het zingen er van. Een boek dat onze kerk en onze cultuur 
mee heeft gevormd, en nog vormt: iedere zondag gaat de Bijbel open, het kloppend 
hart van iedere kerkdienst.  

Leest u thuis wel eens in de Bijbel?                         
Misschien kleinere stukjes na het eten zoals vroeger vaak gebeurde? En nu nog?             
Of leest u wel eens stukken uit dit boek, als een roman – over Abraham, over Mozes, 
over Jezus? Of iets minder vaak, stiekem: het Hooglied?                                                                                  
Of leest u eerder onbegrijpelijke delen van dit boek, lastige Bijbelverhalen die vreemd 
en bizar zijn en u als lezer vol vraagtekens achter laat.                                                   
Heeft u eigenlijk favoriete delen in dit boek: een favoriet figuur of favoriet verhaal?  

Het bijzondere van Bijbel is dat woorden én verhalen zijn verbonden aan/met 
geloven. Wij moderne mensen zeggen wel “ik geloof” of “wij geloven” maar om te 
zeggen wát wij geloven, lukt ons minder goed. Aarzelend, stotterend, met kreten 
proberen we dit wat van ons geloven onder woorden te brengen. Soms nemen we 
onze toevlucht tot de opmerking “Ja, geloven is meer een gevoel”, al snijden we op 
datzelfde moment elk gesprek met anderen af. Het gevoel is er wel, alleen woorden 
of verhalen ontbreken om geloof nader aan te duiden én bespreekbaar te maken. Dit 
plaatst ons buiten de gemeenschap met medemensen (en andersom) – terwijl we dat 
anderzijds juist zo graag willen: deel zijn van een gemeenschap! En toch ligt in de 
Bijbel een karrevracht aan woorden en verhalen om iets toe te lichten over geloven.  

Wat ook bijzonder is aan de Bijbel is dat die ons vertrouwd maakt met een God die 
we op deze manier nog niet kennen: Israëls God! Op een eigenzinnige manier is 
déze God anders dan veel Goden die er wel degelijk ook zijn! Al brengt Israëls God 
op heel verrassende manier aan Israël of aan mensen vreugde en bevrijding – soms 
bevrijdt het van eigen vast geroeste opvattingen en denkbeelden. Alleen dat al, de 
ruimte ….                                                   
Anders is deze Israëls God ….                                                    
Jij mens dacht dat God ver weg en onbereikbaar is – zo niet deze God die er om 
bekend staat telkens opnieuw “af te dalen” tot mensen, waar zij zich ook maar 
bevinden.                                                
Jij mens dacht dat God verheven is boven alle tranen, zorgen en verdriet die bij het 
mensenleven horen – dan heb je niet gerekend met deze God die juist waar mensen 
in sores leven nabij wil zijn.                                                 
Jij mens, dacht dat God geheel en al neutraal staat tegenover wat mensen doen – zo 
niet deze God die zich opwindt over wat mensen elkaar aan doen maar dat door 
diezelfde mensen wil laten oplossen zonder tussenbeide te komen.               
Jij mens dacht voor God hoogstens een nummer te zijn, één in een lange reeks van 
mensen – dan heb je gerekend buitend deze God voor wie elk mens telt.                                      
Jij mens denkt wellicht dat God er is om voor alles te zorgen, alles te regelen en te 
besturen– nee, deze God vraagt als God om medewerking, zoekt samenwerking, ja, 
met jou, als mens.  



U proeft hopelijk iets van het eigenzinnige en verrassende van deze God van Israël. 
En aan dat anders zijn, daar wennen wij gelovigen slecht aan, dus komt het erop aan 
telkens weer af te stemmen, verbinding te zoeken – over verrassing en vervreemding 
heen. .   

Neem nu de gelijkenis die Jezus vertelt over een farizeeër en een tollenaar. En let 
op: Jezus als Jood vertelt de kritische gelijkenis over twee mede-joden, volksgenoten 
onder elkaar! Dat is heel wat anders dan een niet-Jood die vertelt over twee Joden … 

Een snelle oppervlakkige interpretatie gaat als volgt. De farizeeër is een toenmalige 
Joodse religieuze leider, behoort tot het establishment of elite, een figuur aan wie in 
christelijke kring vele negatieve beelden kleven: pietje precies, dwang, schone schijn. 
Tegenover hem staat een tollenaar, belastinginner voor Romeinen langs bepaalde 
wegen, één die heult met de vijand. Hij is lid van de doelgroep tot wie Jezus is 
gezonden. Ofwel: de farizeeër is negatief beladen, de tollenaar positief. De slotsom 
van de gelijkenis laat zich raden: doe als die tollenaar, vraag om genade! Het is een 
weinig verrassend slot dat ook nog eens haarfijn aansluit bij een bepaalde christelijke 
moraal. Alleen, het is zo bekend!  

Bij aandachtiger lezing van de gelijkenis, als we relevante historische feiten 
toevoegen, ontstaat een ander beeld. Farizeeën in de tijd van Jezus waren een hele 
diverse groep. Onderling waren ze het meestal oneens en er bestaan vele kritische 
verhalen over hun eigen optreden, de gelijkenis is  één uit vele. Alleen: farizeeën 
waren in Jezus tijd geliefd, gerespecteerd. De tollenaar was en bleef een verrader die 
heulde met Rome als vijand. Vaak een zeer rijk persoon ten koste van anderen – en 
stond veel minder in aanzien in Jezus tijd. Vergeleken met de eerdere interpretatie is 
nu de waardering omgekeerd: farizeeër positief, tollenaar negatief beladen.  

De slotsom van de gelijkenis is ook een andere. In plaats van te kiezen voor of de 
farizeeër of de tollenaar, blijft de uitkomst open. Jezus eindigt met een vraag gericht 
tot aanwezigen toen, tot hoorders nu. En het komt aan op dit: durven gelovigen het 
aan om rekening te houden met de God van Israël die op een nog heel andere 
eigenzinnige verrassende manier met mensen om gaat? Als deze God verrassend 
blijkt, en heel anders denkt dan wij denken, anders naar mensen kijkt dan wij …..                                           
Dus als een mens – een farizeeër – denkt dat God wel heel mild zal zijn over zijn 
eigen duidelijk rechtvaardige optreden, deze God ineens heel streng blijkt te zijn – 
voor hém!!??                                                                             
Dus als een mens – een farizeeër – gunstig over zichzelf oordeelt maar negatief en 
veroordelend aankijkt tegen anderen, die anders doen, en deze God ineens heel 
streng is voor wie streng over anderen oordelen, dat wie streng doet, strengheid 
ontmoet!!??   

Als God verrassend blijkt te zijn, wordt het opletten voor mensen, mét mensen! Het 
zijn mensen die heel goed voor verrassingen kunnen zorgen. Wat weten wij eigenlijk 
van andere mensen naast ons – behalve dit ene: dat zij beeld zijn van God. Beeld 
van een verrassende god.  



Daarover gaat de Bijbel. Over de verrassing die de God van Israël heet, en hoe 
verrassend mensen kunnen zijn. Daaraan herinnert de Bijbel ons keer op keer. Een 
onmisbaar boek! Het is ook amper te geloven zij het dat het wel geschreven staat…. 

Amen.  

 


