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Van tijd tot tijd overkomt het je, dat je het gevoel hebt, dat je van het kastje naar de muur
wordt gestuurd. Je staat geduldig te wachten in de rij voor een loket en als je dan
eindelijk aan de beurt bent, wordt je gezegd: “Sorry, u bent verkeerd. Hier kan ik u niet
helpen. U moet naar een afdeling boven in het gebouw.” Je gaat dan op weg naar het
andere loket, waar je weer teruggestuurd wordt naar het loket waar je vandaan komt.
Dan wordt het moeilijk om vriendelijk te blijven. Je voelt je niet serieus genomen. Je
protesteert. Misschien, dat de parabel van de weduwe en de rechter ons juist daarom
aanspreekt, omdat er eveneens iets dergelijks achter zit. Een weduwe voelt zich door
een rechter niet serieus genomen, want het is ook maar een weduwe.
Een weduwe is in een hopeloos gevecht gewikkeld met het gerechtelijke apparaat. Voor
de joden is een weduwe het symbool van een ellende en rechteloosheid. Er zijn geen
sociale voorzieningen en een weduwe moet daarom maar zien, hoe zij rond komt in haar
gezin. Alleen hard werken is haar lot. Bovendien heeft zo'n vrouw geen enkele status,
want vrouwen ontlenen de status in de joodse wereld aan hun man. In het openbaar mag
een vrouw ook geen stem laten horen. Niet zonder reden kiest Jezus partij van deze
groep rechtelozen. Om te overleven, moesten weduwen zich vaak als een terriër
verdedigen. Doorbijten en niet opgeven. Zo ook de weduwe in het evangelie, ook al staat
zij tegenover een rechter. Die rechter staat hoog op de maatschappelijke ladder. Zij
hebben een machtspositie. Hij spreekt recht en de mensen zijn van hem afhankelijk.
Daarvan zijn ze zich bewust. Een weduwe heeft een rechter ook niets te bieden, want die
zijn arm.
Maar wat deze weduwe aan invloed tekort komt, dat vult zij aan met vasthoudendheid.
Dag na dag, in eindeloze bezoeken, blijft ze koppig volhouden. Ze loopt de deur bij de
rechter plat. Voor de rechter moet ze een vervelende wesp zijn, die om zijn hoofd blijft
zoemen. Hij wil af van dat lastige mens. Hij wil niet langer door zo'n waardeloos mens
lastig gevallen worden. Maar op haar argumenten gaat de rechter niet in. "Al bekommer
ik mij om God noch gebod, toch zal ik die weduwe recht verschaffen om niet langer
geplaagd te worden door haar eindeloze bezoeken." Het is dus niet vanwege de
rechtvaardigheid of de gerechtigheid, dat de rechter aandacht heeft voor deze vrouw.
Tijdens deze missiemaand stellen wij ons de vraag: "Is onze aandacht voor het zuidelijk
halfrond bij ons oprecht vanuit onze behoefte om gerechtigheid te realiseren, of om niet
langer geplaagd te worden door de klagende stemmen vanuit de hongergebieden uit
Afrika, van de straatkinderen in India of van de indianen in Zuid-Amerika." Wij herkennen
onszelf in de onrechtvaardige rechter, bij wie zoveel menselijk opzicht, zoveel
eigenbelang in zijn oordeel meespeelt. Wij staan tegenover zovele mensen in een
belangenstrijd. Wij laten zoveel onrecht voortbestaan, want dat onrecht dient onze
belangen.
De parabel is een woord van Jezus. Het is een oproep tot gebed, waarbij wij ook wel
eens het gevoel hebben, dat er niet naar ons geluisterd wordt. Maar als een rechter die
zich bekommerde om God noch gebod, wel de weduwe recht verschaft, hoeveel te meer
dan de hemelse Vader die de rechtvaardigheid zelve is. Hij is het die tot ons spreekt door
de woorden van Jezus om ons hart te veranderen en ons tot nieuwe mensen te maken.
Maar, en zo eindigt het evangelie van deze zondag: "Zal de mensenzoon bij zijn komst
het geloof op aarde vinden?" Dat geloof, waar God in onze harten mag leven en dat ons

tot nieuwe mensen maakt: mensen van liefde en solidariteit, van vertrouwen en hoop.
Maar zal de mensenzoon bij zijn komst het geloof op aarde vinden? Amen.

