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Gemeente van Jezus Christus, 

 

Ons verhaal van vanmorgen speelt zich af nadat Jezus in Jeruzalem is 

aangekomen. 

Hij heeft daar meteen in de tempel orde op zaken gesteld en daardoor ook 

meteen de aandacht op zich gevestigd van de religieuze en wereldlijke elite.   

Uit deze actie en zijn optreden daarna blijkt immers dat hij niet van plan is om 

zich te voegen naar de heersende ideeën en mee te gaan in de gewoonten en 

gebruiken daar.  

En het is dan ook niet verwonderlijk dat die elite wil weten wat voor vlees ze in 

de kuip heeft. 

En daarom legt ze hem een aantal vragen voor. 

Is het geoorloofd om de keizer belasting te betalen? 

Hoe denkt u over de opstanding? 

En dan tenslotte deze vraag van de Farizeeën, de dominees van die tijd: meester, 

wat is het grootste gebod in de wet.  

Het is lastig om te zien waarom ook deze vraag voor Jezus een beproeving zou 

zijn. Ik heb daar geen bevredigend antwoord op kunnen vinden.  

In het Grieks vraagt de Farizeeër weliswaar: meester welk gebod is groot in de 

wet. Maar dat maakt nou ook weer niet zo veel uit. 

Misschien is dat de vraag gesteld wordt een beproeving voor Jezus. 

Hoe dan ook, uit zijn antwoord zal blijken wat Jezus belangrijk vindt. 

En Jezus antwoordt met Deuteronomium 6 vers 5: heb de Heer uw God lief met 

geheel uw hart, met geheel uw ziel en met heel uw verstand.  

En daarna citeert hij uit Leviticus 19:18 heb  je naaste lief als jezelf. 

Welk antwoord zou hij hen anders hebben kunnen geven?  

Voor hen klinkt niet alleen dat ene zinnetje, maar het hele citaat mee.  

Hoor Israël, de Heer is onze God, de Heer is één.  
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En de naaste liefhebben als jezelf is een samenvatting van de andere geboden: 

niet moorden, niet stelen, niet jaloers zijn enz.  

Met deze twee zinnen vat Jezus de hele wet samen. 

En nu die Farizeeën er toch zijn heeft Jezus voor hen ook nog een vraag: wat 

denken  jullie over de christus? Wiens zoon is hij?  

De vertaler vertaalt de christus met Messias, omdat hij bang is dat we anders 

niet weten waar het over gaat.  

De Messias is, net als de christus, de gezalfde.  

En de gezalfde is de koning van Godswege.  

De koning die door God is aangesteld om koning over het volk te zijn.  

Saul was zo’n koning, David was er zo een, maar met de erfopvolging raakte dat 

in onbruik.  

Hoe dan ook, de Messias is voor de Farizeeën een afstammeling van koning 

David. En dat zeggen ze dan ook.  

Het is vanuit hun gezien gewoon een goed antwoord.  

Maar Jezus zet hen helemaal op het verkeerde been door dat plotseling in 

verband te brengen met Psalm 110: de Heer zegt tot mijn Heer: neem plaats aan 

mijn rechterhand tot ik je vijanden onder je voeten heb gelegd. 

Nu staan ze met hun mond vol tanden. Daar hebben ze geen antwoord op.  

Zo hadden ze het nooit gezien.  

En nou kan je de Farizeeën verwijten daarover maken, maar toen ik die vraag 

van Jezus las bij de voorbereiding van deze overdenking, had ik ook geen 

antwoord.   

Ik zou net als zij met mijn mond vol tanden hebben gestaan.  

En misschien vindt u dat wel reuze stom van mij, want, zegt u, Jézus is toch die 

zoon van David, híj is toch de Messias?  

Ik zal dat niet ontkennen, dat leren we over Jezus, dat hij de Messias is.  

Maar heel duidelijk is dat op dat moment nog niet.   

Het is vooral iets wat de evangelist zegt.  
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Hij noemt Jezus de zoon van David.  

Jezus de zoon van David, Jezus de Messias, dat is een geloofsgetuigenis 

achteraf.  

Dat Hij het is, is voor die Farizeeën niet duidelijk.  

Jezus komt helemaal niet overeen met het beeld dat zij daarvan hebben.  

Want de Farizeeën verwachten de Messias in een aardse situatie.  

Die heilstijd die met de komst van de Messias aanbreekt ligt in de toekomst, 

maar wel in de tijd.  

Maar Jezus verkondigt het koninkrijk van God of het koninkrijk der hemelen.  

Dat richt de blik weliswaar op de toekomst, maar ook omhoog.  

Het is niet het koninkrijk van een menselijke koning maar van God. 

Die Messias, die zoon van David gaat de koning ver te boven. 

Dus Jezus heeft met zijn verkondiging de spelregels veranderd, de blikrichting 

veranderd, de verwachting veranderd, eigenlijk de toekomst in een heel ander 

perspectief gezet.  

We kunnen het de Farizeeën niet kwalijk nemen dat zij daar niet zo maar in mee  

gaan. 

Maar er is nog iets, wat wij vanuit het evangelie naar Mattheus wel weten, maar 

de Farizeeën niet en dat is dit: 

De Messias van de Farizeeën zal het volk bevrijden van een aardse bezetter, 

terwijl de evangelist van Jezus zegt dat Hij komt om het volk te redden van de 

zonde.  

Die bevrijder, die redder zit niet hoog te paard, maar is nederig en barmhartig en 

gaat uitsluitend te voet.  

Als Johannes de Doper vraagt: ben jij het die we verwachten dan antwoordt 

Jezus: kijk om je heen, blinden zien, lammen lopen. De tekenen van het 

koninkrijk der hemelen.  

Maar de Farizeeën zegt dat niets, want zij hebben een heel ander beeld van de 

toekomst. 
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Wij geloven dat Jezus de Messias is, dat met zijn wederkomst het koninkrijk der 

hemelen aanbreekt. 

Toen ik nog studeerde was er één vraag belangrijk en dat is deze: Zou Jezus 

zichzelf als de Messias hebben geweten? Zou hij van binnen geweten hebben dat 

hij het was? zou Hij in zichzelf geloofd hebben.  

Dat is een belangrijke vraag, want als hij het niet is, wat geloven wij dan? 

Als hij weliswaar geweldige dingen deed die maken dat wij geloven dat hij de 

Messias is, maar dat zijn optreden niets met die heilstijd, met dat koninkrijk van 

God te maken heeft, wat geloven we dan?  

Dan is alles wat Jezus deed toch zonder enige betekenis en zijn opstanding een 

zinloos mirakel?  

Paulus noemt Jezus  in zijn brief zoon van David, na zijn opstanding met macht 

bekleed. Maar ook van hem is het een geloofsgetuigenis.  

We weten niet wat Jezus van zichzelf geloofde.  

Maar we weten wel iets anders, namelijk dat Hij God geloofde. 

Dat Hij God onverdeeld liefhad met zijn hele hart, zijn hele ziel en zijn hele 

verstand. Daar op geen enkele manier mee sjoemelde of het ermee op een 

akkoordje gooide en dat zijn naaste liefhad als zichzelf.   

Zijn hele leven is daar een getuigenis van. 

Maar de God die Hij geloofde is niet een verre, strenge God die je moet 

gehoorzamen, maar een God die nabij is en die Hij zijn Vader noemde.  

En wij mogen hem ook onze Vader noemen.  

Jezus was zijn geliefde zoon en vanwege Jezus zijn ook wij zijn geliefde 

kinderen. En ook dat is een kwestie van geloof. 

Ook dat is een nieuw perspectief om in te leven. 

Ik geloof dat als wij hem zoon van David noemen of Messias of zoon van God 

of mensenzoon, dat we er dan niet ver naast zitten. 

We kunnen ons alleen niet voorstellen wat dat betekent, ons blijft niets anders 

over dan het getuigenis vanuit de bijbel geloven.  
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Maar soms word je daarbij nog extra geholpen door een gebeurtenis in je leven 

die te wonderlijk is om waar te zijn bijvoorbeeld of een gebed dat verhoord 

wordt en zo heb ik een tijd geleden een droom gehad. 

Ik heb lang geaarzeld om hem te vertellen, maar ik heb besloten om hem niet 

voor mezelf te houden.  

Het was een droom tussen waken en slapen. Helder en niet mis te verstaan. 

Bijna echt en de droom ging zo: 

Ik stond langs de kant van de weg tussen allemaal mensen die op de paus 

stonden te wachten. 

Net toen ik me erover stond te verbazen dat ik daar stond, ik heb immers niets 

met de paus, stond er ineens een man voor mijn neus die rechtstreeks 

weggelopen kon zijn uit een kinderbijbel, maar dan één in kleur: wit krullend 

haar, een rood gezicht, een witte, lange mantel en hij droeg iets onder zijn arm. 

Maar wat mij het eerste opviel waren zijn fel blauwe ogen, waarmee hij me 

recht aankeek.  

Net op het moment dat ik dacht: waar gaat dit over, keek hij langs mij heen naar 

iets achter mij. Ik volgde zijn blik, keek over mijn schouder om te zien waarnaar 

hij keek en zag Christus. 

Ik wist meteen dat Hij het was. En ik wist ook ineens: alles draait om hem. 

Het heeft een tijdje geduurd eer ik daar verder over na kon denken. 

Wat had ik nou eigenlijk gezien en wat betekende dat?  

Ik zag hem altijd in de verhalen, te midden van de mensen. 

In mijn droom was hij er, maar maakte hij geen deel uit van de situatie. 

Al die mensen, wachtend op de paus, ikzelf achter dat dranghek… 

Hij was boven en achter de mensen en keek recht voor zich uit. 

In de verhalen in de bijbel staat hij in het licht, zelfs als het donker is.  

Maar in mijn droom was het donker, waar hij was. Een lichtloos donker. 

Hij stond daar niet in de openbaarheid, maar in de verborgenheid. 

En er was niets om hem heen.   
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Hij stond daar als een onomstotelijk feit. 

Los van alle verhalen, los van alle betekenissen, los van alle dogma’s, 

meningen, geloof en ongeloof, los van alles wat wij van hem vinden, los van 

alles was hij daar.  

Onaantastbaar en onwankelbaar.  

Toen ik mij afvroeg wat het voor mij betekende, dat ik hem zo zag, gaf het me 

rust en zekerheid. 

Wat er ook over hem  gezegd wordt, hij wordt daar niet anders van en wie hij is 

en wat hij betekent ook niet. 

In deze tijd, waarin alles wel op de helling lijkt te gaan en Christus ook uit het 

geloof lijkt te verdwijnen, hoeven we niet onzeker te worden of te twijfelen.  

Ons leven, de wereld, het universum, hij gaat dat alles te boven.  

Ook  oorlogen en geruchten van oorlogen veranderen niets aan hem. 

In heden, verleden en toekomst, alles draait om hem.  

Amen.  
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