Bezinning 730: Genade en vrede
Lucas 7,36-50 = weekdagen 24° week donderdag

Het Woord
Een van de farizeeën nodigde Hem uit voor de maaltijd en toen Hij het huis van de farizeeër was
binnengegaan, ging Hij aan tafel aanliggen. Een vrouw die in de stad bekendstond als zondares,
had gehoord dat Hij bij de farizeeër thuis zou eten en ze ging naar het huis met een albasten flesje
met geurige olie. Ze ging achter Jezus staan, aan het voeteneinde van het aanligbed; ze huilde en
zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar, kuste ze en wreef ze in
met de olie. Toen de farizeeër die Hem had uitgenodigd dit zag, zei hij bij zichzelf: ‘Als Hij een
profeet was, zou Hij weten wie de vrouw is die Hem aanraakt, dat ze een zondares is.’ Maar Jezus
zei tegen hem: ‘Simon, Ik heb je iets te zeggen.’ ‘Meester, spreek!’ zei hij. ‘Er was eens een
geldschieter die twee schuldenaars had: de een was hem vijfhonderd denarie schuldig, de ander
vijftig. Omdat ze het geld niet konden terugbetalen, schold hij beiden hun schuld kwijt. Wie van de
twee zal hem de meeste liefde betonen?’ Simon antwoordde: ‘Ik veronderstel degene aan wie hij
het grootste bedrag heeft kwijtgescholden.’ Hij zei tegen hem: ‘Dat is juist geoordeeld.’ Toen
draaide Hij zich om naar de vrouw en vroeg aan Simon: ‘Zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis te
gast en je hebt Me geen water voor mijn voeten gegeven; maar zij heeft met haar tranen mijn
voeten natgemaakt en ze met haar haar afgedroogd. Je hebt Me niet begroet met een kus; maar
zij heeft, sinds Ik hier binnenkwam, onophoudelijk mijn voeten gekust. Je hebt mijn hoofd niet met
olie ingewreven; maar zij heeft met geurige olie mijn voeten ingewreven. Daarom zeg Ik je: haar
zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele, want ze heeft veel liefde betoond; maar wie
weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde.’ Toen zei Hij tegen haar: ‘Uw zonden zijn u
vergeven.’ Zijn tafelgenoten dachten bij zichzelf: ‘Wie is Hij, dat Hij zelfs zonden vergeeft?’ Hij zei
tegen de vrouw: ‘Uw geloof heeft u gered; ga in vrede.’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
In dit lang verhaal treden voornamelijk drie individuele personen op: Simon, Jezus en een vrouw.
De tafelgenoten komen maar heel even aan bod.
Simon is een farizeeër. Hij nodigt Jezus uit voor een maaltijd. Mooi. Niet al zijn collega’s zijn
daartoe bereid. Hij betoont dus openheid. Bovendien is er in zijn denken ruimte om Jezus als
profeet te zien. Maar hij schrapt dat idee omdat Jezus de vrouw niet direct afwijst. Een profeet
moet weten wie het is die hem zo familiair en nabij bejegent. Simon zit vast in zijn oordeel over
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die vrouw. Er is geen ruimte voor vergiffenis. Ze is onrein. En daarom is het verbazingwekkend dat
hij niet zelf de vrouw de toegang tot zijn huis ontzegt. Maar zijn oordeel houdt hij voor zich. Als
Jezus hem een raadsel voorlegt, oordeelt hij wel juist. Ja, hij is gastvrij, maar toch ook weer niet
volkomen: geen water voor de voeten, geen kus, geen zalving van het hoofd.
Jezus gaat in op de uitnodiging van Simon. Ofschoon de farizeeërs niet ingaan op zijn aanbod. Hij
laat de vrouw haar gang gaan. Hij doorziet het oordeel van Simon, ook al spreekt Simon dat niet
uit. Jezus grijpt het oordeel van Simon aan om hem te begeleiden naar zijn eigen standpunt. Hij
geeft Simon dus een kans. Jezus vertelt een parabel, die eindigt op een zeer eenvoudige vraag,
waarop het antwoord evident is. Simon gebruikt het woord, dat Jezus hem aanreikt: ‘Genade.’ Een
ander woord voor vergiffenis. Jezus vergeeft dan de vrouw. En zegt dat haar geloof haar gered
heeft. De vrouw mag heengaan en in wel in vrede. Jezus vertegenwoordigt de genadevolle en
vergevende God, de God van vrede.
En dan de vrouw. Ze staat bekend als een zondares. Maar ze dringt het huis van Simon binnen en
posteert zich aan Jezus’ voeten. Met vier indringende gebaren toont ze haar liefde voor Jezus: ze
wast zijn voeten, ze droogt ze af, kust ze en zalft ze. Haar liefde is overvloedig. Dan hoort ze het
gesprek tussen Jezus en Simon. Wat voelt ze als het woord ‘genade’ valt? En ze hoort hoe Jezus
naar haar vier blijken van liefde kijkt: het betekent dat ze ervan uitgaat dat Jezus de grote profeet
is, in wie de zonden vergeven worden. Zelfs zonder een woord van Jezus gelooft ze dat. Daarom
zitten haar gebaren vol genade. Ze handelt vanuit een zeer juist godsbeeld. Jezus’ godsbeeld.
Hoe eindigt dit fragment? We weten niet hoe Simon reageert. Volgt hij zijn tafelgenoten in hun
oordeel dat alleen God zonden kan vergeven? Of bekeert hij zich tot het godsbeeld van Jezus?
Gaat hij in Jezus de grote profeet zien, zoals de vrouw dat doet? Hoe verloopt de maaltijd verder
na deze zeer diepgaande dialoog en dit uiterst opmerkelijk gebeuren?

Het woord in mijn leven
Hoe ga ik om met mensen die als grote zondaars bekend staan? Welk godsbeeld speelt daarin
mee? Kan ik aan God eerlijk en vertrouwvol om vergiffenis vragen? Hoe druk ik mijn liefde voor
Jezus Christus uit?
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Bidden met het Woord
Heer Jezus Christus,
U ziet eerst de mens
en niet zijn zonden.
U bent gelukkig
met onze vraag om genade.
U ontvangt vreugdevol
onze gebaren van liefde.
En als wij vastzitten
in onze menselijke oordelen,
die anderen niet bevrijden,
maar juist uitsluiten,
begeleidt U ons liefdevol
tot bekering en mildheid.
Doorvloei hele onze persoon
met genadevolle vergiffenis.
Leer ons te leven
met Uw godsbeeld:
een liefdevolle Vader
die mild is en vol genade. Amen.
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