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PAX Lk. 18,1-9

Veelgeliefden,
Jezus houdt ons vandaag weer een parabel voor en op het eerste gezicht is
de uitleg heel eenvoudig: de aanhouder wint, oftewel we moeten steeds
bidden en daarin niet versagen, zo verklaart Jezus zelf.

We horen over een hopeloos gevecht tussen een weduwe en een
rechter. De weduwe is weerloos, machteloos, niet in tel en van weinig
aanzien in de maatschappij van toen. Zij heeft geen prestige of referenties,
geen protectie of voorspraak en behoort tot de klasse die de dupe is en weer
buiten de boot valt. We kunnen daar allerlei mensen uit onze tijd voor in de
plaats stellen. Mensen die zich stuklopen tegen een ondoordringbare muur
van de harde, onbarmhartige, bureaucratische wereld. De rechter
vertegenwoordigt iemand die niet alleen in groot aanzien staat, maar ook
aangesteld is om mensen als de arme weduwe recht te doen varen. Hij
beslist wat recht en krom is en men kan niet in beroep gaan. De weduwe
laat zich echter niet ontmoedigen en krijgt uiteindelijk haar zin.

Lucas is bij uitstek degene die opkomt voor de armen. Op zijn feest
hebben we afgelopen vrijdag dan ook gebeden: Heer, onze God, die de
heilige Lucas hebt uitgekozen om door prediking en geschriften het geheim
te openbaren van uw liefde voor de armen. (Gebed op 18 oktober) Voor
sint Lucas is Jezus degene die de kleine en arme te hulp komt en als mensen
afgeschreven zijn, het speciaal voor hen opneemt en ze een plaats toewijst in
zijn Rijk. Weduwen en wezen, zieken en kleinen hebben zijn aandacht en
voorkeur.

Maar dan komt het vervolg. Wil Jezus echt God met de
onrechtvaardige rechter vergelijken? Op welk punt kunnen we een
overeenkomst ontdekken? Als we God maar flink aan zijn jasje blijven
trekken, geeft Hij wel wat we nodig hebben? Sommige mensen zeggen wel
eens: ik heb Jezus van het Kruis af gebeden. Is dat werkelijk de bedoeling?
Of moeten we toch iets verder kijken want zo’n God, bij wie dat nodig is,
ken ik niet.

Misschien hebben we toch iets over het hoofd gezien in deze parabel.
De psalmist zegt: God is de vader van de wezen die voor de vrouw die haar
man mist het pleit voert. (Ps. 68/67,6) of in het Latijn: Pater orphanorum et
iudex viduarum, de vader van de wezen en de rechter van de weduwen. God
moeten we dus niet zoeken bij de onrechtvaardige rechter maar bij de
weduwe.
Het is God zelf die het recht omhoog houdt en recht spreekt over de
rechters: Hoe lang nog richt gij in onrecht, verleent gij de boze uw gunst?
Geef de schamele recht en de wees, bescherm wie gering en berooid is;



geef wie arm is en honger lijdt uitkomst, ontruk hem aan de greep van wie
kwaad wil. (Ps. 82/81, 2-4)

God zal recht geven, maar niet zozeer door de rechter maar door de
standvastigheid van de weduwe. Ondanks de rechter zal de weduwe de
strijd om haar recht winnen omdat ze standvastig vertrouwd op God en
daarom volhoudt. Dat is de reden waarom we deze zondag als eerste lezing
de strijd hoorden over het volk tegen Amalek, die hier symbool staat voor
het kwaad en het onrecht. We dachten dat het bij de parabel om het resultaat
ging, maar Jezus wil ons wijze op de intentie, de houding van de weduwe:
doen wat men kan en met open handen naar God. Pas dan begrijpen we ook
de slotzin: zal de Mensenzoon bij zijn komst het geloof op aarde vinden?
Zal Jezus bij zijn wederkomst op aarde nog arme of rijke weduwen vinden
die hun strijd tegen het onrecht niet opgegeven hebben maar volhouden. Zal
de Mensenzoon bij zijn komst nog mensen vinden die strijden tegen het
onrecht in alle vormen, die zich inzetten voor verdrukten, die de blijde
boodschap aan armen verkondigen. Jezus lijkt ons te waarschuwen voor
onze gezapigheid waarin we onrecht zijn gaan accepteren in plaats van vol
te houden door te vertrouwen; ook als alles hopeloos lijkt en we niets lijken
te bereiken; niet op eigen kracht maar op de kracht van God waardoor zelfs
de onrechtvaardigen zullen helpen tegen hun zin in.
Zal Jezus ons bij zijn komst op het eind van ons leven zo vinden: nadat wij
gedaan hebben wat we kunnen, vol vertrouwen onze handen op God gericht
houden.


