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Jezus heeft vaak gelijkenissen gebruikt, verhalen die geestelijke waarheden verduidelijken. 
Lukas 18:9-14 begint aldus: 9 Hij sprak ook met het oog op sommigen, die van zichzelf 
vertrouwden, dat zij rechtvaardig waren en al de anderen verachtten, deze gelijkenis: Jezus 
richtte zich dus op een bepaald publiek: diegenen die op zichzelf vertrouwden dat zij 
rechtvaardig waren en die op alle anderen neerkeken. Hij vertelde deze gelijkenis aan deze 
mensen die hun vertrouwen stelden op de dingen die zij deden. We kunnen hen de 
zelfgerechtigden noemen, omdat dat was waar Jezus het over had toen Hij zei dat zij op al de 
anderen neerkeken en zeiden: ‘Ik ben beter dan jij!’ 
 
In vers 10 zegt Jezus: ‘10 Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden; de één was 
een Farizeeër, de ander een tollenaar. In moderne taal zouden wij zeggen dat ze naar de kerk 
gingen om te bidden en dat de ene een Farizeeër was. Een Farizeeër was een zeer religieus 
persoon. Het woord betekent feitelijk ‘de afgescheidene’, iemand die zó religieus was dat ze 
in zekere zin zeiden: ‘Bevuil mij niet! Kom niet te dicht bij mij. Ik ben niet zoals andere 
mensen! Ik ben beter dan ieder ander!’ De andere mens die Jezus noemde was een tollenaar. 
Tollenaars waren belastinginners en stonden erom bekend dat ze zeer slechte zondige mensen 
waren die anderen bedrogen en oplichtten. Zij inden belasting op iedere mogelijke manier en 
stopten heel veel geld in hun eigen zakken, en gaven maar een deel aan de Romeinse 
overheid. Daarom werden ze door hun volksgenoten veracht.  
 
Het verhaal gaat verder in vers 11: ‘11 De Farizeeër stond en bad dit bij zichzelf: O God, ik 
dank U, dat ik niet zó ben als de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers, of 
ook als deze tollenaar;’ Merk eens op tegen wie hij stond te bidden? In feite bad hij tot 
zichzelf, ook al gebruikte hij het woordje ‘God’ en al sprak hij de juiste woorden uit. God 
erkende zijn gebed helemaal niet en verderop zien we waarom dat zo was. Merk op dat hij 
bad: ‘God, ik dank U dat ik niet ben zoals andere mensen.’ Deze Farizeeër, deze religieuze 
man zei: ‘Ik ben niet zoals andere mensen. Ik ben niet zondig, ik ben geen afperser, niet 
onrechtvaardig, geen overspelige, en ik ben niet zoals die tollenaar daar die ook komt bidden.’ 
Je ziet dat hij anderen verachtte en op hen neer keek omdat hij dacht dat hij beter was dan zij. 
In vers 12 zei de Farizeeër: 12 ik vast tweemaal per week, ik geef tienden van al mijn 
inkomsten. Hij zei: ‘Kijk eens wat ik allemaal doe?’ Weet je wat het betekent om te vasten? 
Het betekent in feite niet eten. Hij gaf ook geld aan de kerk. Hij was een van die mensen die 
zou zeggen: ‘Je hoeft mij niets te vertellen! Ik leef heel goed! Ik geef aan goede doelen! Ik 
geef geld aan de kerk!’ 
 
Vervolgens komen we dan bij de belastinginner bij vers 13: 13 De tollenaar stond van verre 
en wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel, maar hij sloeg zich op de borst en zeide: 
O God, wees mij, zondaar, genadig!’ Let eens op zijn lichaamstaal: ‘Stond van verre’. Hij 
durfde niet eens de kerk binnen te gaan. Hij schaamde zich zo over zijn eigen leven en de 
dingen die hij had gedaan dat hij ver weg bleef staan, en durfde zelfs niet op te kijken naar 
God en sloeg op zijn borst. Als de Bijbel in het Oude Testament spreekt over het op de borst 
slaan, scheurden mensen daarbij vaak ook hun kleren, als een manier om te zeggen: ‘God, ik 
heb zo’n spijt van wat ik heb gedaan!’ Het was een teken van berouw, van een verbroken hart 
en een verbroken geest, die God nooit zal verachten. Deze belastinginner, zo zondig als hij 
was, riep uit tot God en bad: ‘O God, wees mij zondaar genadig!’ 



 
Vers 14 zegt: ‘14 Ik zeg u: Deze keerde, in tegenstelling met de ander, gerechtvaardigd naar 
huis terug. Want een ieder, die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, doch wie zichzelf 
vernedert, zal verhoogd worden.’ De tollenaar ging gerechtvaardigd naar huis. Hij werd 
rechtvaardig verklaard voor God, gerechtvaardigd voor God, door God vergeven. Waarom 
werd hij vergeven? Waarom ging híj gerechtvaardigd voor God naar huis terug en de 
religieuze farizeeër niet? Dat kwam omdat de farizeeër zichzelf verhoogde door te zeggen: ‘Ik 
ben beter dan andere mensen, ik ben niet zondig zoals anderen!’ Terwijl de belastinginner 
wist dat hij voor God staande Hem niets te bieden had. Hij was een zondig persoon. De Bijbel 
zegt dat Jezus niet gekomen is om rechtvaardigen te redden, maar zondaren, en wij hebben 
allemaal gezondigd en schieten tekort in de glorie van God. Deze belastinginner vernederde 
zichzelf en ontving vergeving en genade.   

 
We hebben het over behoud, redding uit genade. Genade is een prachtig woord en ik wil je 
een algemeen aanvaarde definitie geven van wat het betekent. Maar genade betekent véél 
meer. In de Griekse taal waarin het Nieuwe Testament is geschreven is het woord dat als 
genade wordt vertaald ‘charis’.  Een algemeen aanvaarde definitie van genade is deze: 
‘vrijwillig gegeven, niet verdiende gunst van God, gegeven aan mensen die het niet 
verdienen.’ Deze belastinginner verdiende helemaal niets van God, maar hij ontving Gods 
gunstbewijs omdat hij zichzelf vernederde. Er is een ander Grieks woord, charisma, dat is het 
woordje ‘charis’ met de toevoeging ‘ma’ aan het einde. Dat betekent een specifieke 
manifestatie of een bepaalde vorm van Gods genade, en deze belastinginner ontving 
rechtvaardiging, rechtvaardig zijn in de ogen van God als geschenk. 
 
Romeinen 5:17 zegt: ...zij, die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid 
ontvangen, zullen leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus.’ God biedt jou 
en mij rechtvaardig zijn in Zijn ogen aan als geschenk en volgens ons bijbelvers, ontving de 
belastingontvanger dat geschenk van rechtvaardiging, dat geschenk van rechtvaardig 
verklaard worden, dat alleen mogelijk is door Jezus Christus. De Bijbel zegt in Johannes 1:17 
‘want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus 
gekomen.’  
 
Deze genade wordt maar aan één soort mens aangeboden – degenen die zichzelf vernederen 
en weten dat ze niets hebben te bieden, voor God staan en vragen om Gods genade. Déze 
mensen zullen Gods genade en vergeving ontvangen. 
 
 
 
 

Discipelschap vragen 
1. Lees Lukas 18:9. Wat is een gelijkenis? 
2. Lees Lukas 18:9. Tot wie richtte Jezus deze gelijkenis? 
3. Lees Lukas 18:9 (het laatste deel van dit vers). Mensen die zelfgerechtigd zijn vertonen 
altijd een bepaalde houding tegenover anderen. Wat is volgens Lukas 18:9 die houding? 
   A – ze vinden andere mensen aardig 
   B – Ze verachten anderen of kijken op hen neer 
   C – Zij hebben andere mensen lief 



4. Lees Lukas 18:10. Twee mensen gingen bidden. Waar gingen zij bidden als je dat in de tijd 
van nu zou plaatsen? 
5. Lees Lukas 18:10. Wie waren deze mensen? 
6. Lees Lukas 18:11. Wat was het gebed van de Farizeeër?     
7. Lees Lukas 18:12. Wat betekent vasten precies? 
8. Lees Lukas 18:12. Wat betekent het geven van tienden? 
9. Lees Lukas 18:13. Waar stond de belastinginner? Waarom? 
10. Lees Lukas 18:13. Waarom liet de belastinginner zijn hoofd hangen en wilde niet omhoog 
kijken? 
11. Lees Lukas 18:13. Wat was het gebed van de belastinginner? 
12. Lees Lukas 18:14. Welke van deze mannen werd door God als rechtvaardig beschouwd 
toen hij naar huis ging? 
13. Lees Lukas 18:14. Waarom werd de tollenaar rechtvaardig verklaard en niet de Farizeeër?  
14. Lees Lukas 18:14. Vergaf God deze tollenaar? 
15. Lees Romeinen 10:13. Als jij nu op jouw knieën zou gaan en God uit de grond van je hart 
zou vragen; ‘God, wees mij zondaar genadig’, zou God jou op dezelfde manier behandelen als 
de tollenaar? 
 
 
 

Bijbelgedeelten nodig voor deze vragen.  
 
Lukas 18:9 Hij sprak ook met het oog op sommigen, die van zichzelf vertrouwden, dat zij 
rechtvaardig waren en al de anderen verachtten, deze gelijkenis: 10 Twee mensen gingen op 
naar de tempel om te bidden; de één was een Farizeeër, de ander een tollenaar. 11 De 
Farizeeër stond en bad dit bij zichzelf: O God, ik dank U, dat ik niet zó ben als de andere 
mensen, rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers, of ook als deze tollenaar; 12 ik vast tweemaal 
per week, ik geef tienden van al mijn inkomsten. 13 De tollenaar stond van verre en wilde 
zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel, maar hij sloeg zich op de borst en zeide: O God, 
wees mij, zondaar, genadig! 14 Ik zeg u: Deze keerde, in tegenstelling met de ander, 
gerechtvaardigd naar huis terug. Want een ieder, die zichzelf verhoogt, zal vernederd 
worden, doch wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.  
 
Romeinen 10: want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden. 
 
1 Johannes 1: 8 Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de 
waarheid is in ons niet. 9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om 
ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 
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Antwoorden 
1. Lees Lukas 18:9. Wat is een gelijkenis? Een Bijbelse gelijkenis is een verhaaltje dat een 
geestelijke waarheid duidelijk maakt.  
2. Lees Lukas 18:9. Tot wie richtte Jezus deze gelijkenis? Tot degenen die zichzelf als 
rechtvaardig beschouwden. Dat betekent dat zij zelfgerechtigd waren.  
3. Lees Lukas 18:9 (het laatste deel van dit vers). Mensen die zelf gerechtigd zijn vertonen 
altijd een bepaalde houding tegenover anderen. Wat is volgens Lukas 18:9 die houding? 
B – Ze verachten anderen of kijken op hen neer 
4. Lees Lukas 18:10. Twee mensen gingen bidden. Waar gingen zij bidden als je dat in de tijd 
van nu zou plaatsen? Naar de kerk 
5. Lees Lukas 18:10. Wie waren deze mensen? Een Farizeeër en een tollenaar / belastinginner 
6. Lees Lukas 18:11. Wat was het gebed van de Farizeeër?  ‘God, ik dank U, dat ik niet zoals 
andere mensen ben (ik ben geen zondaar). Ik ben geen oplichter, oneerlijk, overspelige of 
zelfs zoals die tollenaar daar.  
7. Lees Lukas 18:12. Wat betekent vasten precies? Het een poosje zonder eten stellen.  
8. Lees Lukas 18:12. Wat betekent het geven van tienden? 10% van je inkomsten geven.  
9. Lees Lukas 18:13. Waar stond de belastinginner? Ver weg. 
Waarom? Hij schaamde zich om de kerk (of de tempel) binnen te gaan omdat hij zo’n 
vreselijke zondaar was, daarom bleef hij buiten staan.  
10. Lees Lukas 18:13. Waarom liet de belastinginner zijn hoofd hangen en wilde niet omhoog 
kijken? Hij schaamde zich. Heb jij wel eens iets zo verkeerd gedaan dat je iemand niet durfde 
aankijken? 
11. Lees Lukas 18:13. Wat was het gebed van de belastinginner? God, wees mij genadig, ik 
ben een zondaar! 
12. Lees Lukas 18:14. Welke van deze mannen werd door God als rechtvaardig beschouwd 
toen hij naar huis ging? De tollenaar. 
13. Lees Lukas 18:14. Waarom werd de tollenaar rechtvaardig verklaard en niet de Farizeeër? 
Omdat hij zichzelf voor God vernederde. De Farizeeër zat vol trots; hij dacht dat hij geen 
Redder nodig had.  
14. Lees Lukas 18:14. Vergaf God deze tollenaar? Ja 
15. Lees Romeinen 10:13. Als jij nu op jouw knieën zou gaan en God uit de grond van je hart 
zou vragen: ‘God, wees mij zondaar genadig’, zou God jou op dezelfde manier behandelen als 
de tollenaar? Ja, dat zal Hij. Hij zal mij vergeven en mij reinigen van alle ongerechtigheid. Zie 
ook 1 Johannes 1:8-9.  

 
 
 
 
 

 
 


