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Citaat: Je moet sterk zijn om te vergeven. Vergeven is niet 
kwijtschelden of rechtvaardigen. Vergiffenis heeft niets te 
maken met gerechtigheid. Vergiffenis is een egoïstische daad 
om jezelf te bevrijden van de beheersing van het verleden. 
Dr. Edith Eger

Gelezen: Lukas 15: 1-7

Overweging
Morrend zeiden de Farizeeën en de Schriftgeleerden tegen elkaar: 
‘Die man ontvangt zondaars en eet met hen.’
Die man ontvangt zondaars, hij gaat met ze om, 
hij verwelkomt ze en – alsof dat nog niet genoeg is - hij eet met hen.
Tollenaars en zondaars, daar hou je afstand van, eigenlijk walg je er van, daar geef je op af, 
die zie je met de nek aan, die draai je de rug toe. 
Want tollenaars en zondaars daar voel jij je boven staan. 
Door die, dáár aan te wijzen,  en in te delen in de categorie 
van anders vreemd, raar of slecht hoef je er ook niets meer mee. Dat is onrein. 
De publiciteit rondom de Salafistische catechisatie – deze week - gaat daarover, 
dat kinderen in een aantal moskeeën geleerd wordt neer te kijken op een ander. 
‘Je moet je niet mengen met afvalligen en ongelovigen’ zegt de orthodoxie,
‘ga alleen om met mensen van de rechte leer’. 
Of:  benoem je eigen identiteit als wit tegenover zwart, of zwart tegenover wit. 
Vrouw tegenover man en man tegenover vrouw. 
En jong en mooi en snel, tegenover oud en lelijk en traag. 
Kaste tegenover kaste. 
Echte Nederlanders tegenover niet – echte. En ga zo maar door. 

En degenen die die absolute categorieën nuanceren worden afgeschreven
Zij zijn vanuit rechts gezien: ‘Gutmenschen’ diversiteitsdenkers, theedrinkers, halfzachten.
 Op rechts zeggen ze: ‘dat zijn ‘meloenen’, van buiten lijken ze groen als christen-democraat, 
maar vertrouw die buitenkant niet want van binnen  zijn ze rood, socialistisch angehaucht’. 

Maar ook elders zien we dat afschrijven: zoals in de kring van black pride daar worden de 
genuanceerden ‘bounty’ genoemd, van buiten zwart maar van binnen wit. 
En ook de zogenaamde progressieven kunnen er wat van als ze hun tegenstanders spottend omschrijven 
als borealen, racisten, aanhangers van de witte superioriteit, burka-haters, Islamofoben, Trumpaanhangers.
De ander aanwijzen en afwijzen, benoemen en verdoemen.
Het lijkt de mens van nature haast aan te kleven.
Misschien herkennen we het wel? Ik bedoel: ín óns zelf?

‘Die man ontvangt zondaars en eet met hen’. Jezus gaat een grens over. 
Laten we het de grens van de angst noemen. 
In het ‘gebed vóórafgaand aan het gebed’ zeggen Desmond en Mpho Tutu: 
‘Ik wil bereid zijn tot vergeven, 
Maar ik dúrf niet te vragen om de wil om te vergeven
voor het geval dat jij het me aanbiedt
en ik er nog niet aan toe ben.
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Ik ben er nog niet aan toe om mijn hart te laten vermurwen
Ik ben er nog niet aan toe om weer kwetsbaar te zijn
Ik ben er nog niet aan toe om in de ogen van mijn kwelgeest
menselijkheid te ontwaren’

‘Ik dúrf niet te vragen om de wil om te vergeven’, dat is angst. 
Angst voor wat er met jou gaat gebeuren, als je die ander toelaat. 
Er is angst – zeker in deze tijd van migratie, 
snelle technologische veranderingen, klimaatcatastrofe.
Een tijd met grote verschillen tussen arm en rijk, 
tijd van culturele, religieuze en identitaire veranderingen. 
Een vanzelfsprekend evenwicht is er niet meer. Dat geeft angst.
Waar kan ik me vrijelijk uitspreken met mijn angst? 
Waar kan ik terecht met mijn twijfels en zorgen 
zonder dat ik direct wordt ingedeeld in een kamp, een partij?

‘Die man ontvangt zondaars en eet met hen’.
De openheid en gastvrijheid van Jezus versta ik niet als naïviteit. 
Als een blindheid of ongevoeligheid voor de spanningen en angsten die in zijn context bestaan. 
Ik versta die openheid als een poging om die angst naast zich neer te leggen. 
Niet te ontkennen, maar die angst niet meer te laten heersen. 
De angst voor tollenaars en zondaars die aan de andere kant staan. 
Maar met wie je wel moet samenleven. 
Je kunt ze niet ontkennen, wegdenken, wegsturen 
hoewel hij dat in zijn felste momenten, in zijn diepste emoties ook zal hebben gewild. 
Niets menselijks is Jezus vreemd, niets menselijks is ons vreemd. 
Door hen te ontvangen, met hen te eten maakt hij ruimte voor die ander. 
Gaat hij de strijd aan met zijn eigen oordelen, sympathieën, identiteit. 

Filosofe Martha Nussbaum zegt: 
‘De echte botsingen van beschavingen gebeurt niet daarbuiten. 
De echte botsing gebeurt hier, in elke persoon, 
wanneer we heen en weer gaan tussen onze agressie als zelfbescherming 
en de vaardigheid om in deze wereld te leven met anderen.’

‘De echte botsing gebeurt hier, in elke persoon…’. 
Blijkbaar heeft deze Jezus een manier gevonden om met die botsing om te gaan, 
om  die botsing te overwinnen. 
Om die botsing om te zetten in een nieuwe energie van verwelkomen en aanvaarden. 
Blijkbaar heeft dat geresulteerd in een open ruimte 
waarin die tollenaars en zondaars zich ook werkelijk gezien en gekend voelen. 
De lezing van vanmorgen begint daarmee: 

‘Steeds kwamen alle tollenaars en zondaars op hem af om naar hem te luisteren’. 
Dat is toch wel een godswonder als je dat voor elkaar krijgt, met die andere ander. 
Hoe lukt mij dat ? met – ik noem maar wat -  
het lid van de harde Ado-kern, de marrokaanse jongere, de zwarte feministe, 
de vrolijk-door-vliegende dertiger, de hedonistische kwieke senior … 
kan ik dat echt met hen: welkom heten, samen eten?

In het leven van die nu zeer oude joodse vrouw Edith Eva Eger, waar Heleen ons op wijst,  wordt het 
allemaal op het allerscherpst gesteld. 
Het gaat dan niet om welkom heten en samen eten 
maar wel om een open ruimte in jezelf maken – ondanks alles wat er is gebeurd – 
waardoor je verder kunt. Verder kunt leven en dus ook samenleven 
met alles en iedereen die je tegenstaat, 
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die niet leeft in respectvolle wederkerigheid met jou. 
Ik lees het citaat nogmaals:

'Je moet sterk zijn om te vergeven. 
Vergeven is niet kwijtschelden of rechtvaardigen. 
Vergiffenis heeft niks te maken met gerechtigheid. 
Vergiffenis is een egoïstische daad 
om jezelf te bevrijden van de beheersing van het verleden.'
Edith Eva Eger wil en kan niet verder als zij beheerst wordt door de angst voor de ander. 
Hoe reëel die angst in haar leven ook is. 

 ‘Heb je vijanden lief en bidt voor wie je vervolgen’ (naar Matteüs 5: 44) 
deze centrale evangelische geloofsuitspraak 
betekent niet dat er opeens geen vijanden meer zijn, en dat de vervolging ophoudt. 
Juist ín die scherpte, in die tegenstellingen, mét die vijanden en mét die vervolging,
ín die momenten van afkeer en haat, spant het er om. 
Op die momenten en plaatsen, de angst overwinnen en te durven onderscheid te maken 
tussen de dáád van de vijand en de méns die nu je vijand is geworden. 
Onderscheid te maken tussen de dáád van de vervolging 
en de méns die jou nu vervolgt. 
Onderscheid te durven maken tussen mijn afkeer, mijn walging, mijn woede 
en de mede-mens die ik kan zijn, en God sta me bij, de mede mens die ik weer mag worden.

In de ontmoeting en in het samen eten gaat Jezus een onbekend pad. 
Het is als het alleen achterlaten laten van de 99 schapen om dat éne te zoeken. 
Het achter je laten van de 99 persoonlijke zekerheden  

om het toch te proberen met die weerspannige ander. 
Het voor nu en hier opgeven van de 99 namen van God, 
de 99 formulieren des geloofs, 
de 99 wetten van de economie, 
de 99 regels van ons-soort-mensen, 
de 99 vanzelfsprekendheden van de linkse kerk, 
de 99 kenmerken van onze identiteit 
en op zoek te gaan naar wat we in onze zekerheden waren kwijtgeraakt.

Oefenen in het maken van een open ruimte. Ruimhartigheid.
Een ruimte waar de hoop wordt . gekoesterd en . beproefd en . gevoed.
De hoop dat we elkaar als medemensen verstaan. 
Dat is wat anders dan een politieke discussie, 
die vaak ontaardt in een soort wedstrijd met winnaars en verliezers. 
Waarin we juichen voor het eigen standpunt 
maar waar het vinden van het gemeenschappelijke en het zoeken naar de waarheid 
al snel het loodje leggen. 
Open ruimte waar je leert ‘anders denken’, 
door eerst de standpunten en de gevoelens van de ander je eigen te maken. 
Volgens mij is een kerk, een gemeente, een Dominicus is– op haar beste momenten – 
een plaats van hoop. Een open ruimte. Waar de angst niet regeert. 
Waar argumenten en gevoelens in vrijheid worden gedeeld, 
waar het taboe wordt doorbroken. 
Waar ze tollenaars en zondaars welkom heten en met ze eten.

Is er een plek waar wij elkaar kunnen ontmoeten?
Jij en ik
De plek in het midden
Het niemandsland
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Waar we de grens overgaan
Waar jij gelijk hebt
En ik ook gelijk heb
En waar we beiden ongelijk hebben
en ons beiden onrecht is aangedaan
Kunnen we elkaar daar ontmoeten?
En op zoek gaan naar de plek waar het pad begint
Het pad dat eindigt wanneer we vergeven. [ D. en M. Tutu]

Dat die plek hier mag zijn. 
Paul van der Harst

Bij het maken van deze overweging heb ik veel gehad aan 

 ‘Koninkrijk van de angst, een filosofische blik op angst als politiek emotie’ van Martha Nussbaum (2018)
 ‘De onverharde weg’, een ontroerende documentaire over verzoeningspoging in een dorpje in Colombia 

https://www.2doc.nl/documentaires/series/2doc/2019/mei/onverharde-weg-naar-vrede.html
 ‘Zwarte Socrates, gesprekken over recht, tijd en verzoening’ van prof. Bert van Roermund met daarin gefingeerde 

verslagen van echte gesprekken met mensen uit Rwanda, Zuid-Afrika, Colombia en Palestina-Israël. 2018
 Het boek van Eva Eger waar Heleen naar verwijst heet: ‘De keuze, leven in vrijheid’,  2018.

Voorbeden
Gij, Eeuwige

Wat moeten we? 
Met de klimaatcatastrofe als bron van conflicten
Met een groter wordende nucleaire dreiging
Met landen waar mensen nog steeds hopeloos tegenover elkaar staan
Palestina- Israel, Syrie, Irak, Venezuela 
Met wereldleiders waar we grote twijfels bij hebben
Wat moeten we?
Met onszelf, als de moed ons in de schoenen zakt
De wereld ons te groot is

Ergens moeten er toch plekken zijn
Waar mensen elkaar wel bereiken
Samen eten, elkaar vinden
De kier naar ruimte open zetten
Dat ook wij die ruimte scheppen
In onze buurt, in deze stad

Dat wij de hoop op verbinding levend houden
Beschuldigingen laten gaan
Onszelf vergeven
Ruimte maken in ons hart
En wat ons tegenstaat in de ander
liefdevol tegemoet treden
Dat wij de ander heel kunnen houden
Over alle grenzen heen

Dat we vertrouwen op onszelf
Op nieuwe moed
Op ons vermogen tot compassie
Op onze bijdrage aan vrede

Nemen we dan nu een moment van stilte voor alles wat onszelf ter harte gaat 
en voor de intenties die aan het voorbedenboek zijn toevertrouwd.
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