
Overdenking in de Koningkerk op 12 maart 2023 – derde zondag in de veertigdagentijd 

Lezingen: Psalm 32 en Lukas 7: 36-50 

Gemeente van Jezus Christus, 

Toen ik dominee in Amsterdam was – en dan moeten we wel een paar jaar terug gaan – ging ik voor in 
een viering op Kerstavond. Die viering werd direct uitgezonden over de radio. Dat was altijd een hele 
heisa, zo’n uitzending. Er moest een draaiboek voor zo’n dienst gemaakt worden. Alle teksten moesten 
precies worden uitgeschreven en het moest allemaal tot op de minuut kloppen, anders kreeg de regis-
seur, die buiten in de regiewagen zat, hartkloppingen.  

En juist in die viering komt er, midden onder de preek, iemand van buiten de kerk in stormen, duidelijk 
in de war. Hij rende twee rondjes rond het middenvak van de banken, terwijl hij onverstaanbare dingen 
riep. Gelukkig waren er twee mensen die rustig naar hem toe liepen en achter in de kerk een praatje 
met hem gingen maken. Toen was hij zo weer rustig. Dat vond ik wel mooi, zo op Kerstavond. Iemand 
die problemen had, overduidelijk, en in de kerk een luisterend oor vond. Weer rustig werd. En zo te 
zien dacht iedereen in de kerk er zo over.  

Behalve de regisseur. Die kwam na afloop woedend de kerk binnen. Alles stond zo mooi in het draai-
boek. Hij vond dat alles in de war was gestuurd. Hij dacht zelfs dat we het expres hadden gedaan. Dat 
we expres een beetje drama in de viering hadden gestopt, voor het effect. Dat was niet zo. Het ge-
beurde gewoon. En voor ons had het juist iets laten zien van waar het om gaat, bij Kerst. 

Zoiets gebeurt volgens mij ook in het verhaal dat Lukas doorgeeft. De farizeeër heeft het netjes voor 
elkaar. Hij organiseert een maaltijd waar iedereen bij is die wat te vertellen heeft. Goed geregisseerd. 
Zeker aan het begin. Want er is geen sprake van de oosterse gastvrijheid waarmee een gast normaal 
welkom wordt geheten. Een gast krijgt water om het stof van de voeten te wassen, een gast wordt 
hartelijk begroet, opgefrist met een geurtje. Niets van dat alles bij Jezus. En dat maakt duidelijk dat zijn 
gastheer hem in feite een ongewenst persoon vindt. Het gaat er bij deze maaltijd niet om Jezus een 
plaats te geven. Het gaat er om, om Jezus op z’n plaats te zetten. De maaltijd is een goed geregisseerde 
poging om Jezus te laten zien dat hij er niet bij hoort. 

En plotseling komt er iemand van buiten die alles door de war gooit. Of is het iemand die ons helpt te 
begrijpen waar het in het geloof om gaat? De farizeeër wil dat alle aandacht naar Jezus gaat, op een 
negatieve manier. De farizeeër wil een tafelgesprek met gelijkgezinden, om duidelijk te maken dat Je-
zus het niet bij het rechte eind heeft. Alsof het in het geloof er om gaat wie gelijk heeft, en wie niet.  

Maar het evangelie zet een heel ander geloofsstempel in ons leven. We zien een ontmoeting waarin 
de één, een wanhopige vrouw, zich toevertrouwt aan de ander, Jezus. En Jezus laat zien wie Hij is en 
waar Hij voor staat: de Ander in wie een liefde zichtbaar wordt waar wij als mensen nauwelijks van 
durven dromen. 

Liefde waarin de laatsten altijd weer de eersten blijken te zijn. Voor Jezus gaan de mensen voor die 
veracht worden in de ogen van wie het denken te weten. Hier is degene die veracht wordt een vrouw. 
Een vrouw die als zondares bekend stond. Dat is een nette omschrijving voor een vrouw die in de seks-
industrie werkt. Een vraag die je je daarbij kunt stellen, toen net zo goed als nu: hoe komt een vrouw 
in die duistere wereld terecht? 

De cijfers zijn duidelijk: bij de overgrote meerderheid is glashelder dat ze een verleden hebben van 
seksueel geweld en misbruik. Ik heb geen reden om aan te nemen dat dat vroeger veel anders was dan 
nu. Het is geen leven waar een mens geluk in vindt, of vrede mee kan hebben. En je wordt door de 
mensen ook nog eens veroordeeld en nagewezen. Maar met wie kun je over je ellende praten? Het 
evangelie laat zien dat het voor mensen duidelijk was dat je daar met Jezus over kon praten. Hij wees 
mensen niet af, Hij luistert, het gaat Hem om jou! 



En die ruimte, die aandacht, helpt om al het verdriet van jaren naar buiten te laten komen. Er komt 
geen einde aan de tranen. Er komt een hoop verdriet aan te pas in dit verhaal. En een grote vreugde. 
Omdat er eindelijk iemand is die oog voor haar heeft, niet als lustobject, maar als mens. En ze laat zien 
hoe welkom Jezus in haar leven is door het gebaar met de olie, waarmee ze Hem zalft. 

De farizeeër staat voor dit alles niet open. Hij is niet uit op ontmoeting, maar op bevestiging van zijn 
eigen vooroordelen. Hij heeft geen vragen, maar een onmiddellijk antwoord: Jezus is geen profeet, 
anders had wij wel begrepen wie Hij voor zich had. En wie dat begrijpt, wil met zo iemand niets te 
maken hebben, vindt Simon de Farizeeër. Alleen zegt hij dat niet hardop. Hij zegt het bij zichzelf. Inge-
nomen met z’n eigen gelijk. 

Maar Jezus laat zien dat Hij nu juist wel een profeet is. Hij ziet wat niet gezegd wordt. Hij heeft Simon 
precies door. En hij antwoordt op zijn onuitgesproken gedachten. Met een korte gelijkenis over grote 
schuld en kleine schuld, over vergeving en liefde. Een gelijkenis waarin ons wordt gevraagd te zien wie 
wij zijn en waar wij staan tegenover de ander. 
Het evangelie vraagt ons te zien waar het in het leven om gaat. Zoals Jezus het vraagt aan Simon: 
‘Simon, zie je deze vrouw?’ Wat we zien is een vrouw die zich bewust durft te zijn hoeveel narigheid er 
in haar leven is. Hoe haar leven verstrikt is in het kwaad. En dat ze zich bewust is dat ze daar alleen niet 
uit komt. Ze heeft een Ander nodig die haar aanvaardt, met haar tekort. Een Ander die haar vergeeft, 
en ruimte geeft om een ander mens te worden. 

We zien een mens die toe durft geven dat ze die ruimte nodig heeft. We zien een mens die vergeving 
durft vragen om alles wat er scheef en verkeerd is in haar leven. We zien dat Jezus haar die ruimte, die 
vergeving geeft. En daar wordt de vrouw een ander mens van. Dat maakt haar tot iemand die veel 
liefde kan geven. Omdat ze beseft hoeveel liefde ze ontvangen heeft. Van Jezus. 

Blijkbaar leeft dat besef in Simon niet. Hij ziet niet uit naar vergeving, maar telt z’n eigen deugden. Hij 
heeft geen ander nodig, want hij heeft genoeg aan zichzelf. Hij leeft niet van vergeving, maar van wat 
hij verdient. En als je zo leeft, dan geef je niet gemakkelijk iets weg. Dan geef je zeker niet veel liefde 
aan een ander. 

Alles wat de vrouw heeft gedaan om Jezus welkom te heten in haar leven heeft Simon nagelaten. Hij 
leeft niet van de ontmoeting met de ander, hij leeft niet bij de gratie van de ruimte die een ander ons 
kan geven. Hij metselt zijn leven dicht met alles wat hij zeker weet en wat hij goed doet. Als we maar 
op een rijtje hebben staan hoe het hoort, dan hoeven we niet te praten over wat er allemaal mis gaat 
in ons leven, over het tekort waar we niet omheen kunnen. 

Waar mensen dat verdringen worden ze hard, hebben ze weinig meer te geven. Waar mensen de ge-
dachte, dat ons veel te vergeven valt, niet durven toelaten, hebben ze weinig ruimte meer voor een 
ander. Ze hebben aan de ander, die Jezus voor ons wil zijn, geen boodschap. 

Dat maakt geloof tot een karikatuur. Tot een kil gebouw van regeltjes, waar van de warmte van de 
liefde niets meer te merken is. Daartegenover laat het Evangelie ons zien waar het in het geloof om 
gaat. Het geloof staat en valt met de ontmoeting met de Ander. De Ander die maakt dat we ons tekort 
in dit leven onder ogen zien. Maar die ook laat zien dat we er mogen zijn, met alles wat er mis gaat, 
om ons vervolgens op weg te helpen naar een andere manier van leven, als nieuwe mensen. 

Dat is de beweging van het geloof, opstaan tot nieuw leven, steeds weer. En die beweging ontstaat 
wanneer we beseffen en belijden dat we aan onszelf niet genoeg hebben. Dat we de Ander nodig heb-
ben. Die Ander is er. In Jezus mogen we Hem ontmoeten en verwelkomen. Om die ontmoeting gaat 
het in het geloof. Een ontmoeting die andere mensen van ons maakt. Mensen die weten wat het is om 
vergeving te ontvangen, en juist daarom liefde kunnen geven. Als we uit die ontmoeting durven leven, 
dan gaan we misschien iets begrijpen van het geheim van het geloof. En dan mogen we vertrouwen op 
wat Jezus zegt: ‘je geloof heeft je gered; ga in vrede. 

 In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 


