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In de boekhandels liggen de nieuwe agenda’s 2021. 
Wat opvalt is dat ze allemaal beginnen met de maandag. 
Geen christelijke telling van de week. 
De agenda wordt bepaald door de werkweek, door de economie. 
Hoewel werkweek een zorgelijke betekenis heeft in deze corona-tijd – 
met al die sluitingen van bedrijven en ontslagen van personeel.   
Wat ik met die agenda-inhoud wil zeggen is: 
speelt God nog een rol in het openbare leven. 
 
God en kerk komen wel even in het nieuws  
door dat enkele  van onze zusterkerken 
met veel mensen bijeen en hun psalmgezang   
de gemoederen behoorlijk hebben verhit, 
maar juist vandaag - lieten ze weten -  
voegen ze zich naar wat voor ieder geldt. 
 
Vaak is het toch zo dat God en godsdienst  
tot het persoonlijke leven zijn teruggebracht. 
Godsdienst hoort achter de voordeur, is een persoonlijke keuze. 
 
Wat God doet in het openbare leven kunnen wij eigenlijk niet weten. 
Waar is God in onze wereld?  
 
Die vraag ligt zwaar op ons hart 
bij de grote crisis waar we wereldwijd onder zuchten.  
  
Of het nu gaat om de zoektocht naar een vaccin tegen het coronavirus 
of 0m een staakt het vuren in Nagorno Karabach……  
of het bestrijden van de honger – 
daar bepaalde de Nobel voor de vrede voor het WFP van de  VN ons weer bij …………... 
 
steeds stuiten we op de weerbarstigheden 
van de natuur of de menselijke aard….. 
de barst in de schepping lijkt steeds groter  
maakt angstig, machteloos of opstandig . 
 
Maar wat wij zelf doen met God, met ons geloof -  
hoe we daarmee in de wereld staan…….. 
daar kan wel wat over gezegd worden.   
En daar gaat het denk ik vanmorgen over.  
 
In Matteus 22 gaat het op het einde aan, het eind van het evangelie,  
maar ook hoe het met Jezus zal aflopen, zijn lijden en sterven. 
Hij is niet meer een rondzwervende rabbi in het land,  
maar hij is in de hoofdstad aangekomen,  
en is nu dagelijks in de tempel. 
Zijn intocht in de stad is niet onopgemerkt gebleven, 
en hoe hij het tempelplein schoon veegtde, 
tafels van de geldwisselaars omkeert en de handelaren wegjaagt. 
Daar zullen aardig wat muntjes gerold hebben. 
 
Dat was een actie die behoorlijk kwaad bloed zette, 
bij de leiders vh volk, hogepriesters, Farizeeën, Sadduceeën. 



Allemaal groepen met eigen godsdienstige opvattingen, ruim of streng… 
Het wordt steeds duidelijker dat Jezus in hun ogen  
een gevaarlijke influencer is, bij het volk veel te geliefd is. 
Al die critici van Jezus wachten op een moment om hem te pakken. 
 
Hier spannen er twee samen en bedenken een strikvraag,  
in de hoop dat hij met zijn antwoord in hun val loopt. 
 
Samen met de Herodianen gaan de Farizeeën op Jezus af. 
Hun inleiding is vriendelijk en complimenteus, gewoon over de top  
– en dat krijgen ze van Jezus terug: Huichelaars! 
 
Het is een vraag uit het leven gegrepen, vinden ze zelf. 
De mensen leven in bezet gebied.   
De romeinen waren de baas in het land, 
overal in de stad soldaten die de orde desnoods met geweld moesten bewaren 
overal vaandels en beelden van Romeinse goden, helden en leiders. 
Het officiële betaalmiddel was de Romeinse munt. 
 
Belasting betalen was een brandende kwestie:  
Herodianen (volgelingen van koning Herodes):  
zeer nationalistisch, anti Romeins, dus: geen belasting betalen.  
Door dat wel te doen erkende het gezag van de keizer. 
Als je dus heel principieel was had je ook geen Romeins geld bij je, 
want op die munt staat het beeld van de keizer met een randschrift: 
Tiberius, Augustus, Caesar… Tiberius, de verhevene, de keizer  
dat was een gruwel, alleen God is zo hoog verheven.  
 
Er waren ook minder strenge opvattingen, van de Farizeeën bijv,  
zij konden ermee leven dat de Romeinen  
de joodse godsdienst en de tempelrituelen met rust lieten.  
En dat binnen de muren van het tempelplein  
met Joodse munt betaald werd, 
de offerdieren bijv., vandaar die geldwisselaars. 
 
En dan komt hun strikvraag: 
Is het toegestaan de keizer belasting te betalen of niet? 
 
Als hij Ja zegt – wel  belasting betalen 
 dan krijgt hij de ene partij tegen zich (de Herodianen) 
als hij Nee zegt - geen belasting -  de andere partij (Farizeeën): 
 
Jezus heeft ze wel door  
Waarom stellen jullie mij op de proef – huichelaars. 
Laat  mij eens een munt zien? 
En ja, er is altijd wel iemand die een Romeinse munt op zak heeft…… 
Dus zo principieel waren ze ook niet. 
 
Wiens beeld staat er op? Ja, van de keizer.  
 
Als Jezus het muntje teruggeeft,  
geeft hij eigenlijk gelijk de vraag terug: 
Geef dan aan de keizer wat van de keizer is… 
en ……….geef aan God wat van God is. 
Dat krijgen ze er ongevraagd bij. 



 
En dat is dan ook de verrassing hier: 
Geef aan God wat van God is.   Daar gaat het om - 
niet om Jezus’ politieke standpunt 
voor of tegen de keizer. 
Wij krijgen hier ook geen les in politiek 
of in belastingmoraal. 
Of in de verhouding tussen kerk en staat. 
We krijgen wel een levensles: 
 
God maakt aanspraak op het hele leven. 
Dat geeft voor ons aan dit verhaal  
eigenlijk dezelfde betekenis en boodschap  
als voor de hoorders van toen.  
 
Aan wie zijn jullie schatplichtig? 
Met welk beeld leven jullie? 
Ja……… met wiens beeld op zak leven wij eigenlijk? 
 
Jezus’ vraag roept op tot bezinning: 
hoe wij in het gewone alledaagse leven staan -   
boodschappen doen, belasting betalen, eten kopen en koken – 
ik denk ook aan alle beelden via de sociale media  
die veel volgers en likers in hun macht hebben.,  
 
Ons alledaagse doen en laten  -  
daar gaat een hoop aandacht en energie, tijd en geld naar toe. 
En dat is veel ook terecht, maar is dit alles? 
Er is toch meer …….?. 
 
Dat is wat ik in Jezus’ vraag hoor. 
Geven we ook aan God wat van God is? 
En wat betekent dat dan? 
Want even terug naar het begin van mijn preek: 
Waar is God? 
Zo duidelijk is het niet om God te vinden of te ervaren   
in onze wereld, in ons eigen leven ook. 
 
Ja, we hoorden hoe Jesaja daarover spreekt: 
God als de Schepper van hemel en aarde. 
Iedereen moet weten dat er niets is buiten hem. 
Alles behoort hem toe.  
Het lijkt of God de hele wereld in zijn hand heeft 
en koningen en politici inschakelt om zijn doel te bereiken… 
 
Het is een verhaal van 2500 jaar geleden 
Israël is in ballingschap in Babylon, 
maar dan verschuiven de politieke  verhoudingen  
Cyrus, koning van de Perzen, verovert Babylon 
en verordonneert dat de ballingen vrij zijn 
en terug mogen naar hun land. 
Voor het geloof van Israël was het zonneklaar 
dat God niet verlaat wat zijn hand begonnen was. 
Ook als mensen daarmee in het geheel niet rekenen 
kan God er toch zijn. 



Daarvan is Cyrus een voorbeeld. 
Misschien was Cyrus zich dat ook niet bewust, 
misschien heeft een dankbare Joodse balling  
bezongen als een Godsgeschenk voor het Joodse volk.. 
Zo naar je eigen - / wereld -geschiedenis kijken  
en daarin aan te wijzen daar is God  
gaat ons niet altijd makkelijk af. 
 
God is niet afhankelijk van ons inzicht 
op welke wijze Hij betrokken is bij de dingen 
of om God te zijn zoals Hij dat wil. 
Ik ben de Heer, er is geen ander, 
die het licht vormt en het donker schept, 
die vrede maakt en onheil schept. 
Ik ben het, de Heer, die al deze dingen doet. 
 
Het klinkt heel soeverein en almachtig. 
Maar ik hoor er dit in:  
Dit is de God van de eerste bladzij van de bijbel, 
die licht en donker schept, water en aarde – alles een plaats wijst,  
om een plek te maken waar de mensen kunnen leven. 
 
Het is ook het verhaal van de mens die geschapen wordt  
naar het beeld van God,.  
als beelddrager van God in de wereld wordt gezet. 
 
De plot van het scheppingsverhaal is  
dat de mensen gemaakt zijn om op God te lijken, 
dat ze als het ware de kunst van het scheppen van God afkijken… 
De vraag aan ons is dan niet of we dat kunnen,   
maar of we het wíllen……en zullen doen.. 
 
En dat gaat dan over hoe te leven in de wereld,  
ook in deze aangevochten wereld,  
waar de gewone dingen toch door gaan:  
belasting betalen, boodschappen doen, 
naar het werk gaan ook als dat nu weer vanuit huis gebeurt, 
herfstvakantie anders dan anders….. 
en tussen alles door: omzien naar elkaar  -  
ook als het meer moeite kost om elkaar te bereiken.  
  
Naar Gods beeld geschapen te zijn betekent 
weet hebben van barmhartigheid, rechtvaardigheid,  
zorg voor de schepping,  
de ander ook te zien als beelddrager van God…. 
 
Neem mijn leven, Heer - mijn handen , mijn voeten,  
mijn verstand, mijn wil, mijn hart…. 
 
Dat lied zingen we zo, lied 912, 
het wijst vooruit naar wat in ditzelfde hoofdstuk 22 van Mt staat: 
het grote gebod – God liefhebben en de naaste als jezelf.    
Het is mij te moede alsof in deze onrustige en onzekere tijden 
wij zo’n grondwoorden van ons geloof  
opnieuw moeten horen en verstaan.   Amen  


