
 

 

Eten met Jezus | 1 

Op het menu: vergeving 
 

 

Er zijn nogal wat mensen schulden hebben. Ze konden 

op een gegeven moment de rekeningen niet betalen en 

kregen daarvoor een boete. En dan gaat het snel; de 

schuld wordt groter en groter. Je zou willen dat er ie-

mand was die je alles kwijtschold! 

 Jezus vertelt over een geldschieter die twee mensen 

van schulden vrij maakt. Waarom doet Hij dat? Wie is 

die geldschieter? En wie zijn die mensen van wie de 

schuld wordt kwijtgescholden? 
 

1 

Jezus is bij een farizeeër thuis. Lucas heeft even eerder 

verteld dat farizeeën niets van Jezus moesten hebben 

(vers 30), maar Simon lijkt een uitzondering: hij is be-

zig met de vraag wie Jezus is (zie vers 39) en heeft Hem 

uitgenodigd voor een maaltijd. 

 Er komt een vrouw in de eetzaal, een zondares. Ze 

hoeft geen prostituee geweest te zijn. Ze had van Jezus 

gehoord (zie vers 29) en Hem leren kennen als de God 

die haar kan redden. Nu zoekt ze Hem op; ze wil Hem 

aanbidden. 

 Twee mensen ontmoeten Jezus. Maar er is een groot 

verschil tussen Simon en de vrouw: hij blijft op afstand, 

zij komt dichtbij. Hoe is dat met jou? Hoe sta jij ten op-

zichte van Jezus? 
 

2 

Simon is belangstellend, maar gereserveerd. Jezus con-

fronteert hem ermee: er was geen water om de voeten te 

wassen, geen kus als welkom, geen olie ter verfrissing. 

Het was allemaal niet verplicht, maar wel gebruikelijk. 

Simon ontving Jezus niet van harte. 

 Hoe anders doet de vrouw! Ze komt huilend bij Jezus: 

ze huilt tranen van ontroering, over wie Jezus is en wat 

Hij voor haar betekent. Ze droogt Jezus’ voeten met 

haar, wat een heel intiem gebaar is. Ze uit haar liefde 

ook door Jezus’ voeten te kussen en te zalven met olie. 

Alles geeft ze Hem: haar hart, haar liefde, haar kapitaal. 

 Zie je Simon en die vrouw? In wie van die twee her-

ken jij je het meest? Aanbid je Jezus met reserves of in 

volle toewijding? Geef je iets of geef je alles aan Hem? 
 

3 

Jezus, die Simon en de vrouw ziet, vertelt een gelijke-

nis, over twee mensen die een schuld hadden bij een 

geldschieter. De hoogte van de schulden verschilde, 

maar ze konden beiden niet betalen. Maar het wonder 

gebeurt: de schuld wordt hen kwijtgescholden! 

 De geldschieter is Jezus zelf. Hij betaalt de schuld die 

ieder mens tegenover God heeft en die we nooit kunnen 

vereffenen. Jezus was bereid de kosten te dragen: Hij 

ging ervoor aan het kruis. Er is vergeving, bij Jezus! 

 Misschien zijn jouw zonden te vergelijken met die van 

de vrouw uit Lucas 7: iedereen weet ervan. Ga ermee 

 

 

naar Jezus. Je vindt in Hem een God die van je houdt, 

die je het leven geeft. 

 Misschien liggen je zonden meer op het vlak van de 

farizeeër: een naar trekje in je karakter, hoogmoed, de 

neiging om te oordelen. Denk niet: het valt met mij nog 

wel mee. Ook jij kunt je schuld niet betalen. Jezus wel. 
 

4 

Als een ander jouw schuld betaalt, ben je hem ongeloof-

lijk dankbaar. Hoe blij ben jij met de geldschieter? Hoe 

lief heb je Jezus? Wie besef heeft van veel schuld, gaat 

veel liefde betonen. 

 En dat is precies wat je ziet in het huis van Simon. De 

vrouw gaf Jezus al haar liefde, omdat ze weet dat Hij al 

haar zonden vergeven heeft. Als wij de vergeving van 

onze zonden werkelijk in ons leven ontvangen, gaan we 

onszelf ook helemaal aan Jezus geven. 

 Jezus maakt de vrouw tot een voorbeeld voor Simon 

en ons. ‘Zie je deze vrouw?’ zegt Hij (vers 44). Zij kan 

ons leren ook ons lichaam in te zetten bij de aanbidding 

van Jezus. Eer Hem door te knielen, door je letterlijk 

(met je armen omhoog) uit te strekken naar Hem, door 

je tranen te laten zien. Wie veel vergeven is, toont veel 

liefde. 
 

Slot 

Hoe het met Simon verder is gegaan, weten we niet. Hij 

heeft, hopelijk, zijn afstandelijke houding laten varen en 

is ook hij dichter bij Jezus gekomen. 

 Jezus wil ook jouw schuld vergeven. Ga naar Hem 

toe, belijd Hem je zonden, ontvang vergeving en leef 

een leven van aanbidding. 

 

 

OM OVER NA TE DENKEN: 

 

1 Jezus zat regelmatig bij mensen aan tafel, zo lezen 

we in de evangeliën. Wat heeft ons dat te zeggen? 

Is Hij welkom in jouw huis? 
 

2 Simon en de vrouw verschillen in hun kijk op 

zichzelf en dus ook in hun benadering van Jezus. 

In wie van de twee herken jij jezelf het meest? 
 

3 Heb jij besef van de grootte van je schuld? Ken jij 

Jezus als de God die graag je zonden vergeeft? 

Hoe zou je hierin kunnen groeien? 
 

4 Simon wordt bij zijn naam genoemd, de zondares 

blijft anoniem. Waarom zou dat zijn, denk je? 

Lucas 7, 36-50 
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