
 

 

Fonteinkerk, 27 augustus 2017 

Lezingen: Job 7:9 – 8:6 en Lucas 18:9-14 

 

Eén van de nadelen van een “staycation” is, dat je méér naar de televisie zit te kijken dan goed 
voor je is. Even voor de ouderen: een staycation is een vakantie waarin je gewoon thuis blijft. 

Even voor de jongeren: een televisie is een heel grote smartphone, waarmee je naar films en 

programma’s kijkt die je NIET zelf hebt aangeklikt. Laat ik nou altijd gedacht hebben dat de 
mensen op televisie steeds “echter” waren geworden: met echte tranen, echte boosheid, echte 
emoties. Nou, dat viel tegen. Ik kwam al zappend een hoop “nep” tegen, niet zozeer “fake 
news” maar wel “fake people”. Zo zag ik fragmenten van series als “Ex on the beach” en 
“Temptation Island”. Even voor de culturele elite: dat zijn programma’s waarin ze een tiental 
jongeren (met een wat ondefinieerbaar IQ) in een groot huis stoppen, met de opdracht om 

elkaar het leven zo zuur mogelijk te maken. Voortdurend geruzie, voortdurend gedoe. Je ziet 

gewoon dat al dat geruzie voor een groot deel nep is; waarschijnlijk krijgen ze per conflict een 

flinke bonus. Maar ook de mensen zelf zijn nep: de jongens zitten van top tot teen onder de 

tatoeages, praten in zinnen van maximaal vijf woorden en hebben al hun geld aan de sport-

school besteed, de meiden kunnen alleen maar schreeuwen en hebben duidelijk op de tafel 

van foute plastisch chirurgen gelegen. Het gaat alleen maar om imago, houding en uiterlijke 

schijn. Nou had ik voor deze jongeren nog wel begrip, want ik was als tiener ook erg onzeker, 

en als er in mijn tijd operaties waren geweest voor een kleinere neus, smallere voeten en wat 

minder verlegenheid, dan was ik toen wellicht óók onder het mes gegaan. Maar ik kwam op 

het scherm veel méér “nep” tegen: tientallen bekende Nederlanders die aan hun lichaam of 
gezicht hebben laten sleutelen, vaak met deerniswekkend resultaat. Al die presentatoren en 

presentatrices die in hun talkshow zó vrolijk en ad rem zitten te wezen, dat je er doodmoe van 

wordt. Al die reclame waarin ons een nepwereld wordt voorgespiegeld. Ik stuitte al tv-kijkend 

op een merkwaardige paradox: overal om ons heen krijgen we te horen dat we vooral echt en 

authentiek moeten zijn, dat we onze dromen moeten najagen en onze eigen individuele weg 

moeten gaan, en op de televisie krijgen we vooral mensen te zien die een rol spelen, een 

houding laten zien, ons beduvelen met een illusie van echtheid. 

 

Jezus vertelt een verhaal over een Farizeeër en een tollenaar. Die gaan naar de tempel om te 

bidden. De Farizeeër is nogal met zichzelf ingenomen. Hij houdt zich trouw en stipt aan alle 

wetten en voorschriften, en kijkt neer op de mensen die dat niet kunnen of willen. “God, ik 
dank U dat ik niet ben als de andere mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig 

zijn, en dat ik ook niet ben als die tollenaar…” Die tollenaar kan alleen maar zuchten en 

smeken: “God, mijn leven zit op een verkeerd spoor; wees mij zondaar genadig!”  
Ik moet zeggen dat ik dit verhaal altijd gelezen heb door een moralistische bril. Hoe moet je 

als mens zijn, hoe moet je je voelen en gedragen? Het was dan helder dat de Farizeeër op een 

fout pad liep; ongetwijfeld hield hij zich keurig aan de Wet, maar dat gaf hem niet het recht 

om op anderen neer te kijken. De tollenaar had een goed inzicht in zijn status van zondaar, en 

maakte zichzelf niet mooier dan hij was. Lezend door mijn moralistische bril maakte ik van 

de houding van de tollenaar een norm: wij allemaal moeten onze fouten en tekorten beseffen, 

en weten dat alleen Gods genade ons nog kan redden. Daarom werd ik van dit verhaal altijd 

erg moe en moedeloos; natuurlijk sta ik soms wel stil bij mijn tekortkomingen, maar dat doe 

ik niet dagelijks en ook niet wekelijks. Het idee dat ik mij altijd zondaar moest voelen, alsof 

dat de norm was, stond me tegen en maakte me moe. En ook wel een beetje boos. 

 

 



 

 

Het verhaal wordt voor mij inzichtelijker als ik lees door een bril die echtheid en oprechtheid 

ziet. De Farizeeër hult zich in een houding van onaantastbaarheid: ik ben vroom, ik ben wets-

getrouw, ik ben rechtvaardig. Hij ziet zijn eigen donkere kanten, zijn schaduwen en tekorten 

over het hoofd. Dat maakt zijn gedrag krampachtig, onoprecht, nep. Je bent niet eerlijk als je 

van jezelf alleen maar de goede, en van de ander alleen maar de foute dingen ziet. Maar de 

tollenaar is oprecht: hij erkent zijn verkeerde beslissingen en zijn foute levensweg. En hij 

smeekt God om genade: “Dit is wat ik nu ben. Ik wou dat het anders was, maar op dit moment 

is het niet anders. Alstublieft: aanvaard mij!” En God wordt geraakt door zijn eerlijkheid.  
Het verhaal van Job vind ik een prachtige aanvulling: Job maakt ons duidelijk dat het beslist 

niet de bedoeling is dat wij in ons gebed voortdurend om genade smeken. De drie vrienden 

van Job doen hun uiterste best om Job daarin te laten geloven: “Jouw ongeluk komt niet 
zomaar uit de lucht vallen, Job! Je hebt iets op je geweten, je wordt gestraft. Smeek God om 

genade, en dan zal Hij zich wel weer over je ontfermen.” Maar Job wil daar niets van horen; 
hij blijft God aanklagen en ter verantwoording roepen. God zegt dan tegen de drie vrienden,  

aan het einde van het boek: “Ik ben in woede ontstoken tegen jou en je twee vrienden, omdat 
jullie NIET juist over Mij hebben gesproken, zoals mijn dienaar Job.” De drie vrienden, die 
vurig de rechtvaardigheid van God hebben verdedigd, krijgen een veeg uit de pan. En Job, die 

zijn lijden als oneerlijk en onrechtvaardig beschouwde, en dat ook tegenover God bleef vol-

houden, wordt geprezen om zijn houding. Ik hoor daarin de uitnodiging om in het contact met 

God eerlijk te zijn. Je moet niet bidden wat je denkt te móéten bidden, omdat je vrienden of je 

kerk dat voorschrijven. Je moet bidden wat je werkelijk denkt en voelt. Blijkbaar stelt God 

onze eerlijkheid op prijs, misschien wel omdat alleen eerlijkheid een echte ontmoeting geeft. 

Stel nu eens dat het zo is: dat het in ons contact met God niet zozeer draait om onze vroom-

heid en plichtsgetrouwheid, en ook niet om onze nederigheid en ons zondebesef, maar vooral 

om onze oprechtheid! Stel nu eens dat God juist dat het liefste ziet: “Kom bij Mij zoals je bent 
en zoals je je voelt. Smeek als de tollenaar en klaag Mij aan zoals Job, wees bij Mij oprecht! 

Mijn liefde is onvoorwaardelijk, en Ik aanvaard jou zoals je bent.” Stel nu eens dat het dáár-
om gaat, - wat zou dat betekenen voor de kerk? Zou de kerk een plek kunnen zijn waar je mag 

binnenkomen zoals je bent, in alle eerlijkheid? Ik hoor nog steeds veel vooroordelen over de 

kerk. Ik hoor mensen zeggen: “In de kerk mag je juist NIET jezelf zijn. In de kerk moet je aan 
allerlei regels voldoen, en wordt er van alles van je verwacht. Je moet je aanpassen aan het 

geloof van de groep, dus je kunt er niet vrij zijn.” Dat soort dingen hoor ik mensen zeggen, en 
daar hebben we het in de afgelopen paar eeuwen blijkbaar naar gemaakt. Dus nogmaals: kan 

de kerk een plek zijn waar je mag binnenlopen zoals je bent? 

 

Ik heb het niet wetenschappelijk onderzocht, maar ik kan mij zo indenken dat talloos veel 

mensen snakken naar een plek waar je, te midden van alle namaak en nep in deze samen-

leving, eindelijk echt en jezelf mag zijn. En ik vind in alle bescheidenheid dat de Fonteinkerk 

in veel opzichten allang zo’n plek ís. Wij hebben een talent ontwikkeld om elkaar de ruimte te 

geven: mensen met heel verschillende geloofsopvattingen respecteren en accepteren elkaar. 

Ook bieden we een veilige plek aan mensen die “anders” zijn: anders in geaardheid of anders 
in gedrag. Er is in deze gemeente ook veel ruimte voor je zorgen of je verdriet; er is altijd wel 

iemand die je aanspreekt of opvangt. Ik heb ook zelf ervaren dat ik hier “mezelf” kan zijn; ik 
kwam hier in 2003 met een totaal andere persoonlijkheid en aanpak dan mijn voorganger, en 

jullie hebben mij de ruimte gegeven om mij te ontwikkelen op mijn eigen manier. 

En toch: hoeveel ruimte bieden wij werkelijk? Iemand die als single door het leven gaat, en 

die zich weleens stoort aan alle aandacht voor kinderen en jongeren, - mag dat eerlijk gezegd 

worden? Iemand die zich grote zorgen maakt over de ontwikkeling van de Islam, en die een 



veel strenger vluchtelingenbeleid wenst, - kan dat openlijk aan de orde komen? Of iemand die 

gebukt gaat onder een doodgebloed huwelijk, - vindt die een plek om daarover te praten? 

 

Ik bedoel maar: als wij een plek willen zijn waar mensen mogen binnenlopen zoals ze zijn en 

zoals zij zich voelen, dan hebben wij vast wel een paar taboes en blinde vlekken om onder 

ogen te zien. Het zou ons wel dichter bij onze kern kunnen brengen: in dienst staan van een 

God die mensen onvoorwaardelijk liefheeft en aanvaardt… 

Ik heb jullie weleens verteld over het boek van Wil Derkse: Een levensregel voor beginners. 

In dat boek probeert hij de spiritualiteit van de Benedictijnse kloosterlingen toe te passen op 

ons dagelijkse leven. Ook in dit boek wordt de vraag gesteld: “Hoe kan ik “echt” zijn, hoe kan 
ik een authentiek, echt, werkelijk levend mens worden?” Op deze vraag reageert de schrijver 

met vijf opdrachten. Ik noem vandaag alleen de eerste. Die luidt: “Wees oplettend, wees 

aandachtig; luister goed naar wat zich aandient in je leven, en luister niet alleen maar naar wat 

jou toevallig goed uitkomt. Beluister wat de ander of wat de situatie van jou vraagt. Luister en 

leef met aandacht.”  
 

Goed luisteren is van grote invloed op de kwaliteit van ons leven. Als mijn dokter tijdens het 

luisteren naar mijn klachten ongeduldig op haar bureau zit te trommelen, dan voel ik mij niet 

serieus genomen. Maar als een dokter aandachtig en rustig luistert, dan voel ik mij gezien en 

erkend. Dan durf ik meer te zeggen en meer te vragen, dan doet het gesprek mij goed. En ik 

denk dat de dokter, door met aandacht te luisteren, eerder en beter weet wat er met mij aan de 

hand is. Daarom is luisteren méér dan alleen maar een gunst aan onze naasten. Als ik aan-

dachtig naar mijn kind luister, dan is dat niet alleen maar goed voor mijn kind, dat zich gezien 

en begrepen voelt. Het is óók goed voor mij, omdat ik door te luisteren meer van mijn kind en 

van het leven ga snappen. Als ik niet luister, leer ik niks: geen taal, geen muziek, geen vak, 

geen mensenkennis, geen levenservaring. Als ik niet luister, word ik een eilandbewoner die 

steeds verder van de werkelijkheid af komt te staan. Let eens op een baby, hoe die met een 

enorme aandacht alle geluiden en gebeurtenissen in zich opneemt. Een levensvoorwaarde: 

zonder aandacht zou je niets van het bestaan leren begrijpen. En dat geldt bij het ouder 

worden nog steeds: als je niet goed kijkt en luistert, dan leef je niet werkelijk. 

Dit zou kunnen werken: door méér te luisteren naar elkaar, zouden we kunnen groeien tot een 

plaats waar mensen werkelijk zichzelf kunnen zijn. Dat geldt voor onze omgang met elkaar 

als gemeenteleden, en dat geldt misschien nog wel des te meer voor onze omgang met gasten 

en mensen van buiten. Ook in mijzelf bespeur ik in de omgang met gasten en vreemdelingen 

een zekere krampachtigheid: fijn dat ze bij ons binnenlopen, voor muziek of een gespreks-

moment, maar moeten we niet een keer ons geloofsverhaal aan hen vertellen? Vandaag zeg ik: 

laten we eerst eens beginnen met vragen stellen en luisteren. Wie zijn deze gasten, hoe leven 

en denken zij, wat vinden zij waardevol en waar verlangen ze naar? Het zou zomaar kunnen 

dat wij door oprechte belangstelling en door aandachtig luisteren een plaats kunnen laten 

ontstaan waarvan mensen zeggen: “Ze zijn daar echt in je geïnteresseerd, je kunt daar gewoon 
jezelf zijn…” 

 

Geeft God niet het goede voorbeeld? Hij luistert naar de verontwaardigde, opstandige Job. Hij 

luistert naar de tollenaar in zijn vastgelopen bestaan. Hij luistert met aandacht, want Hij 

aanvaardt ons zoals we zijn. 

 


