
zondag 18 oktober 2020 in het Kruispunt 
(corona-condities) 

 
 

 

 

 

 
 
 
lezing oude testament (lector) Jesaja 45, 1-7 

Jesaja 45, 1-7 
1  Dit zegt de HEER tegen Cyrus, zijn gezalfde,  
die hij bij de rechterhand neemt,  
aan wie hij volken onderwerpt,  
voor wie hij koningen ontwapent,  
voor wie hij deuren opent- 
geen poort blijft gesloten:  
2  Ik zal voor je uit gaan,  
ik zal ringmuren slechten,  
bronzen deuren verbrijzelen,  
ijzeren grendels stukbreken.  
3  Ik zal je verborgen schatten schenken,  
diep weggeborgen rijkdommen.  
Dan zul je weten dat ik de HEER ben,  
de God van Israël, die jou bij je naam roept.  
4  Omwille van mijn dienaar Jakob,  
van Israël, dat ik heb uitgekozen,  
heb ik je bij je naam geroepen  
en je met een erenaam getooid,  
ofschoon je me niet kende.  
5  Ik ben de HEER, er is geen ander,  
buiten mij is er geen god.  
Ik heb je omgord met wapens,  
ofschoon je me niet kende.  
6  Zo zal iedereen, van oost tot west,  
weten dat er niets is buiten mij.  
Ik ben de HEER, er is geen ander 
7  die het licht vormt en het donker schept,  
die vrede maakt en onheil schept.  
Ik ben het, de HEER, die al deze dingen doet.  
 
orgel/zanggroep Liedboek 513   God heeft het eerste woord... 
 
lezing nieuwe testament (lector) Matteus 22, 15-22 

Matteüs 22, 15-22 
15  Nu trokken de Farizeeën zich terug om zich erop te beraden hoe ze hem met een uitspraak in 

de val konden lokken. 
16  Ze stuurden enkele van hun leerlingen samen met een aantal Herodianen naar hem toe, met 

de vraag: ‘Meester, wij weten dat u oprecht bent en in alle oprechtheid onderricht geeft over 
de weg van God. We weten dat u zich aan niemand iets gelegen laat liggen, u kijkt immers 
niemand naar de ogen. 

17  Zeg ons daarom wat u vindt: is het toegestaan de keizer belasting te betalen of niet?’ 



18  Maar Jezus had hun boze opzet door en zei: ‘Waarom stelt u me op de proef, huichelaars? 
19  Laat me de belastingmunt zien.’ Ze reikten hem een denarie aan. 
20  Hij vroeg hun: ‘Van wie is dit een afbeelding en van wie is het opschrift?’ 
21  Ze antwoordden: ‘Van de keizer.’ Daarop zei hij tegen hen: ‘Geef dan wat van de keizer is aan 

de keizer, en geef aan God wat God toebehoort.’ 
22  Ze waren zeer verbaasd toen ze dit hoorden. Ze lieten hem staan en gingen weg. 
 
orgel/zanggroep Liedboek 912, 1.4.5.6.   Neem mijn leven... 
 
uitleg en overweging 
 
 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

---gehoorzaam--- 

 

Als de overheid in Duitsland zegt: zet een mondkapje op  

- dan zetten ze mondkapjes op. 

Als de overheid in Nederland zegt: zet een mondkapje op  

- dan gaan ze discussie voeren over mondkapjes.  

 

Zo stond het in de krant de afgelopen week,  

ik verzin het niet zelf,  

maar ik voel wel wat er mee bedoeld is.  

 

Hoe gehoorzaam zijn we aan de overheid? 

 

En er is tenslotte ook nog een gehoorzaamheid  

die je niet moet willen.  

Zonder enig nadenken en  

zonder enig besef van  

persoonlijke verantwoordelijkheid doen  

wat je opgedragen wordt, "Befehl ist Befehl".  

Ook dat is ooit sterk geweest in Duitsland.  

 

Dat moet je niet willen.  

 

Mag de overheid alles van ons vragen?  

Kan die mondkapjes verplicht stellen?  

En ons allerlei andere beperkingen opleggen  

om de verspreiding van het virus in te dammen?  

 

Het speelt in onze dagen,  

er zijn maatregelen waar we ons aan moeten houden,  

alles wat gevraagd wordt  

wordt ook weer betwijfeld,  

er is verzet en er is ook weer ergernis over dat verzet.  

 



Er is verbondenheid tussen mensen, lotgenoten,  

er is solidariteit - en er zijn ook veel gelegenheden  

om onbegrip en ergernis voeding te geven.  

 

U hebt in het nieuws kunnen volgen  

dat er kerken zijn die niet - zoals wij -  

de dringende adviezen van de overheid opvolgen  

wat betreft het aantal mensen.  

Wat mag de overheid van je vragen en wat niet? 

 

 

Moet je je voegen naar de eisen van de keizer of niet?  

Zo klinkt de vraag vanuit het evangelie.  

 

Is het toegestaan de keizer belasting te betalen of niet? 

 

 

---denar--- 

 

De vraag die aan Jezus wordt gesteld, is een strikvraag,  

met dank aan de politieke situatie van dat moment,  

het is van belang om je dat te realiseren.  

 

Want de vraag naar de loyaliteit jegens de keizer in Rome, 

de bezettende macht,  

was in die dagen een hot item. 

 

Er waren verschillende groepen in de samenleving, 

en ze gingen verschillend ver in de vraag,  

hoe zwaar het juk van de bezetter mocht zijn 

om nog volgehouden te worden. 

 

Mag je de keizer belasting betalen of niet?  

 

Om dat te vragen hebben de farizeeërs  

(die vonden dat dat niet mocht)  

hun leerlingen gestuurd om te vragen  

en ze hebben een groep Herodianen meegenomen  

(die vonden dat dat wel mocht). 

 

Ze sturen leerlingen, want dat maakt de confrontatie  

minder heftig dan wanneer je  

met de vertegenwoordigers zelf te maken hebt. 

 

De keizer was de bezetter,  

de belasting herinnerde je er aan  

dat je in bezet land leefde.  



 

En voor de wetsgetrouwe jood was die denar,  

de munt die hier ter sprake komt,  

nu juist het voorwerp  

waar dat in uitgedrukt werd: 

 

er stond het hoofd van Tiberius op,  

en het randschrift luidde:  

Tiberius, zoon van de goddelijke keizer Augustus. 

 

 

Dat was een klap tegen het eerste en het tweede gebod tegelijk:  

geen andere goden en hen niet vereren - en:  

geen beeld van maken om te vereren. 

 

"Niet aanraken die munt en niet eens naar kijken!"  

was het devies van de vrome joden.  

 

Belasting betalen of niet?  

Zegt u het maar, rabbi Jezus... 

 

Dat is handig gespeeld,  

want als hij zegt dat hij er tegen is  

- schrijven de kranten de volgende dag 

  dat hij het staatsgezag ondermijnt 

en als hij zegt dat hij er vóór is  

- dan heeft hij daarmee het vertrouwen van de  

  bevolking verspeeld. 

 

 

Huichelaars, zegt Jezus. 

 

Deze mensen die wetsgetrouw heten te zijn  

hebben deze munt op zak. 

Zij krijgen hun salaris er in uitbetaald,  

en zij betalen er mee op de markt. 

Vanzelfsprekend allemaal.  

 

Bij de handel en wandel stoort het beeld van de keizer niet, 

en bij het belastingbetalen ineens wel...? 

 

 

 

---tempelplein--- 

 

Op het tempelplein 

mocht je die munt helemaal niet hebben.  



 

Die moest je inruilen voor tempelmunten. 

Maar met tempelmunten kon je  

alleen maar iets doen voor offers.  

 

Maar met de denar die in het hele romeinse rijk gold  

kon je natuurlijk beter zaken doen.  

 

"Huichelaars" zegt hij omdat ze zo driftig in de weer zijn  

met dat geld waar de keizer beslag op legt en 

 

 - staande op het tempelplein -  

 

niet met de vraag of er ook iets is  

waar God beslag op legt. 

 

 

Ja. Er is ook iets waar God beslag op legt.  

 

Dat lijkt in deze gesprekspartners helemaal  

niet op te komen terwijl ze toch  

op een plek zijn waar het om de dingen van God gaat.  

 

We vergeten zo gauw wat de plek waar je je bevindt van ons vraagt.  

Zij waren gekomen om Jezus  

een strikvraag te stellen.  

Maar dat is niet waarvoor je deze plek moet opzoeken?  

 

Is het zo dat wij dat ook gauw vergeten,  

de dingen van God?  

Als we spannende of boeiende vragen stellen,  

dat we dan vergeten dat we mensen van God zijn?  

 

 

Als we dit vers horen:  

‘Geef dan wat van de keizer is aan de keizer,  

en geef aan God wat God toebehoort.’ 

 

- dan gaat al onze aandacht toch naar de eerste helft van die zin?  

 

Dan gaan we denken aan en praten over  

geld, belasting, voorschriften,  

dringend advies of verplichting,  

allemaal dingen die gaan over de eerste helft van de zin.  

 

 

Ik denk dat Jezus juist de nadruk op de tweede helft wilde leggen. 



Geef aan God wat hem toekomt! 

 

 

Jesaja:  

er is maar een God,  

dat betekent meteen:  

wees kritisch op alles wat zich als goddelijk presenteert.  

 

Je bent er niet voor de goden,  

je bent er om verbinding te hebben  

met de God van je leven. 

 

Het is ook datgene wat koning Cyrus  

hier de titel van gezalfde bezorgde.  

Hij wordt een Messias genoemd!  

 

In een tijd van grote spanningen, waar ook hij,  

net als alle koningen van zijn tijd,  

zijn gebied uitbreidde,  

was hij daarin anders dan de anderen:  

hij stond de volken die hij had onderworpen  

toe om hun godsdienst te behouden  

of te herstellen.  

 

Dit in tegenstelling tot de Babyloniërs.  

Zo gaf hij ook de ballingen uit Juda toestemming  

om terug te keren en in Jeruzalem  

de tempel weer op te bouwen.  

Door hem komt er een einde aan de ballingschap.  

 

Er zijn geen aanwijzingen dat hij minder honger  

naar macht had dan anderen,  

maar hij wist ruimte te maken  

voor de betekenis die godsdienst voor mensen heeft.  

 

En hij zag vreemde godsdiensten niet als bedreiging. 

 

 

Godsdienst - daar legt Jezus ook de nadruk op.  

Gebed, iets dat moet gebeuren  

ook in een tijd van spanning.  

Waar je gedachten naar zoveel dingen gaan  

die anders zijn dan je zou willen.  

 

Het geld stop je in je portefeuille.  

Of betaal je als belasting. 

 



Maar nu: waarvoor klopt je hart? 

Wat bezielt je? 

Wat zou je tegen God willen zeggen? 

 

We staan op het tempelplein. 

 

Wat geeft je de kracht om je leven,  

ook onder minder prettige omstandigheden,  

vol te houden?  

 

Wat zijn de bronnen die je hoop en kracht en moed geven?  

 

Wat zeg je tegen God?  

Je bent hier toch voor gebed gekomen?  

 

 

---corona--- 

 

Het land in de tijd van Jezus is bezet door de Romeinen.  

 

Onze gedachten, ons gedrag, is misschien wel bezet  

door een vijandig virus,  

onzichtbaar, ongrijpbaar.  

 

Hebben wij in deze spannende tijden ruimte voor God?  

 

Ervaren we de maatregelen en de beperkingen  

als beklemmend?  

Nemen ze de ruimte weg voor het besef  

wie we eigenlijk zijn?  

 

Drukt de tijd, de spanning, de maatregelen,  

de onduidelijkheid, de ergernissen  

het gebed en de stilte weg?  

 

Blijven wij bij onze kern, blijven we de mensen die we zijn? 

 

°°° 

 

Als er grote druk staat op maatschappelijke ontwikkelingen,  

verlies je gauw de aandacht en de speelruimte  

voor wie je ten diepste bent,  

de aandacht ook voor de waarde van de kleine dingen.  

 

Voor hoeveel je kan hebben aan elkaar.  

Voor wat een gesprek, een blik, een ontmoeting  

waard is ook al is die op afstand.  



Voor wat je kan betekenen voor elkaar;  

een klein stukje solidariteit laten zien,  

een klein stukje eenzaamheid delen en verlichten... 

 

°°° 

 

Ja, natuurlijk moet je doen wat de overheid vraagt in deze tijd.  

Maar je moet ook de verbinding open houden  

met de bronnen waaruit je leeft.  

 

En met degenen die je je daar aan helpen herinneren  

- en dat ook graag doen. 

 

 

Schepper van hemel en aarde,  

hebben we gezongen/horen zingen in de lofzang:  

gezegend die de wereld schept.  

De lof die God toekomt.  

De lof, de erkenning, dat we uit hem leven,  

mensen van hem, die we zijn,  

met elke nieuwe ademtocht.  

 

Leven dat van lijden weet en toch ook: liefde die geen einde heeft.  

De geest van God, de adem die ons gaande houdt. 

 

°°° 

 

Dat uit ons spreken en handelen  

niet het beeld van een of andere koning  

of keizer gaat oplichten,  

 

hetzij door volgzaamheid,  

hetzij door ergernis,  

 

maar dat het beeld van God gaat oplichten,  

God naar wiens beeld en gelijkenis  

wij zijn geschapen. 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 

 
 
 
stilte 
 
orgel/zanggroep Liedboek 823, 1.2.4.5.   Gij hebt, o vader van het leven... 
 


