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Veelgeliefden,
Jezus heeft bij voorkeur zijn leer in vergelijkingen verteld. In het evangelie
komen we dan ook een groot aantal parabels tegen. Op een puntige manier
geeft Jezus concrete voorbeelden om zijn bedoeling duidelijk te maken. De
parabels kunnen soms moeilijk zijn, maar vandaag hebben we het
eenvoudig met de parabel van de farizeeër en de tollenaar. Deze twee
mensen vormden de grootst mogelijke tegenstelling in het toenmalige
jodendom. De één is de belichaming van het joodse geloof en de ander
komt nauwelijks nog de naam jood toe. De één is uitverkoren, de ander
vervloekt.

Als we naar de parabel luisteren, komt er haast vanzelf een gevoel van
dankbaarheid omhoog. We horen over die arme tollenaar die zich nederig
op de borst klopt en over de hoogmoedige farizeeër, die zich bij God op
zijn eigen daden beroept, terwijl hij degene die niet zo is als hij, veracht.
Gelukkig zijn wij niet zoals die farizeeër en gelijken meer op de zondige
tollenaar. Want we kennen de huidige farizeeërs. Wij zijn niet als die
schijnheiligen, die iedere dag op de eerste bank in de kerk zitten, die
tweemaal per week vasten en veel geld weggeven. Zó overijverig en
overdreven zijn we gelukkig niet! We mogen dankbaar zijn dat we niet zo
zijn en kunnen bidden tot de Heer: 'God, Ik dank u dat ik niet ben als de
rest van de mensen.'
Maar als we God danken omdat we niet zijn zoals die farizeeër en ons
eerder zien als de tollenaar, doen we dan niet precies wat ook die farizeeër
doet?

Jezus houdt ons een spiegel voor, maar als we te snel denken de
tollenaar te zijn, kunnen we de farizeeër, die ook in ons zit, niet meer zien.
Jezus verhaalt ons niet van de farizeeër in een ander, maar van de farizeeër
in onszelf. Want het is helemaal niet zo eenvoudig uit te maken wie de
tollenaar en wie de farizeeër is. Farizeeën kunnen ook op de achterste bank
zitten, evenals de tollenaars ook vooraan in de kerk te vinden zijn.
Laten we daarom naar onszelf kijken en niet, zoals de farizeeër, onszelf
met anderen vergelijken. We moeten de tollenaar in onszelf zoeken, maar
ook de farizeeër.

Wat is nu eigenlijk de fout van de farizeeër? Hij dankt God en spreekt
zo uit dat hij alles van God ontvangen heeft. Hij weet dat zijn situatie niet
op eigen prestaties is gebaseerd maar alleen een gave van God. Vasten en
aalmoezen geven zijn goede zaken. En toch wijst Jezus hem af.
En wat heeft de tollenaar voor? De tollenaar kent zichzelf en zijn situatie.
Volgens de rabbijnse wet zou hij iedereen die hij bedrogen heeft alles terug



moeten geven en zelfs een extra deel moeten vergoeden. Met de beste wil
van de wereld kan hij dat nooit. Hij zit vast in zijn beroep en blijft zo in de
zonden verstrikt. Hem rest alleen een beroep op Gods barmhartigheid.

Zo staat de tollenaar met lege handen terwijl de farizeeër kan wijzen
op vele goede daden. Want het zijn goede daden die de farizeeër verricht
heeft en het zijn zonden die de tollenaar begaan heeft. Maar het verschil
waar Jezus ons op wil wijzen ligt dieper: de farizeeër is wel dankbaar dat
God hem voor velen zonden heeft behoed en hem goede daden laat
verrichten, maar tevens meent hij daardoor beter te zijn dan de anderen.
Zijn goede daden worden een struikelblok in zijn relatie met God en de
evenmens.

Er bestaat steeds de verleiding zich beter te voelen dan de anderen,
vooral voor degenen die de wil van God ernstig proberen te vervullen. Ook
al vervullen wij de geboden van God nog zo goed, steeds moeten wij ons
bewust blijven dat we bij al onze vrome ijver, net als de anderen, zondaar
zijn en daarom aangewezen op de genade van God.

De farizeeër wist wel dat zijn daden dankzij God goed waren, maar
hij vergat dat ook hij zondaar blijft en aangewezen op Gods genade en
barmhartigheid. En daarom verhief hij zich boven de anderen. En Jezus
eindigt met de woorden: al wie zich verheft zal vernederd, maar wie zich
vernedert zal verheven worden.
Wie zich bewust is van eigen zondigheid, heeft geen neiging zich te
verheffen boven de ander. Maar juist de mens van onze tijd neigt naar
farizeïsme. Hoe vaak wordt er niet gezegd: 'Ik doe toch niemand kwaad?'
Omdat het zondebesef verdwenen is, menen we Gods vergeving niet meer
nodig te hebben en is het een kleine stap om te denken beter te zijn dan de
ander.

Hoe kunnen we die farizeeër in ons opsporen? Toch allen door in een
echt gebed tot God te naderen. Zoals de tollenaar.
Hoe dichter we bij God komen, hoe meer we ons bewust worden dat we
zondaar zijn. En ook omgekeerd: hoe verder we van God verwijderd zijn,
hoe minder we onze eigen zonden zien. Pas in het licht van God, door het
gebed, zien we wie we werkelijk zijn. Maar ook: alleen bij God kunnen we
het met onze zonden uithouden. Want Hij heeft ons lief, ook als zondaar.
God heeft niets tegen zondaars; Hij heeft iets vóór de zondaars: vergeving
en genezing.
Daarom zijn we nu hier verzameld in deze kerk: niet alleen omdat we een
tollenaar zijn, maar ook omdat we nog steeds iets van de farizeeër in ons
hebben. We weten dat we Gods heilbrengende sacramenten nodig hebben
en vragen verzameld rond het altaar Gods vergeving en de kracht om met
de goede werken van de farizeeër toch de deemoed van de tollenaar te
bewaren.


