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Zondag 30 maart 2014 

 Vierde van de veertig dagen: 

Laetare 

 

 

Lezing uit het Eerste Testament: Psalm 110 

 

Evangelielezing: Matteüs 22,41-46 

 

Acclamatie: lied 339g 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Aan de liederen rond de lezingen kun je het een 

beetje zien, vandaag: dat we niet goed raad 

wisten. Na psalm 110 volgt geen lied. Na het 

evangelie een acclamatie – die past altijd. En na de 

uitleg het derde vers van een lied waarmee we de 

dienst zijn begonnen. Daar kun je je ook geen buil 

aan vallen. 

 

We wisten er niet goed raad mee, met het 

evangelie van vandaag. Niet in het liturgisch 

werkoverleg, waar we de liederen hebben gekozen. 

En niet in de symbolische schikgroep. 

We zaten ermee in onze maag. Waar gaat het 

over…? 

Het stukje dat we lazen is de afsluiting van een 

hele reeks gesprekken. Van Farizeeën en 

Sadduceeën en allerlei theologen met Jezus. Ze 

stellen hem voortdurend vragen. En telkens 

bedenkt Jezus een antwoord waar ze niet van 

terug hebben. 

Vandaag stelt Jezus een vraag. De Farizeeën geven 

een antwoord. Jezus laat hen de onhoudbaarheid 

van hun antwoord zien. En wat is het eind van het 

liedje: opnieuw hebben ze niet terug van wat hij 

zegt. 

 

Wat wil Jezus met dit gesprek? Het lijkt wel of hij 

vijandigheid wil kweken. Is het zijn bedoeling om 

zijn gesprekspartners van zich af te stoten? Speelt 

hij een spelletje met hen? En als dit gesprek een 

diepere laag heeft, wat is die dan? Hoe moeten we 

dit gesprek verstaan? 

 

Het is een nogal rare vraag die hij stelt. “Van wie is 

de messias een zoon”? 

Een vraag naar de bekende weg. Elke gezalfde, 

elke koning, komt uit het huis van David. Dat is de 

koninklijke familie. Zoals bij ons het huis Van 

Oranje. Een vraag naar de bekende weg, dat riekt 

naar een valstrik. 

“Hoe kan David hem dan, geïnspireerd door de 

Geest, Heer noemen?”, vraagt Jezus hen. “Want 

hij zegt: “De Heer sprak tot mijn Heer: ‘Neem 

plaats aan mijn rechterhand, tot ik je vijanden 

onder je voeten heb gelegd.’” Als David hem dus 

Heer noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn?” 

 

We hebben psalm 110 gelezen; we weten nu dat 

Jezus díe citeert. Het is een nogal heftig strijdlied. 

Een psalm van David, staat erboven. Maar dat zegt 

niet zoveel – veel psalmen worden aan David 

toegeschreven. Het lijkt een lied te zijn dat door 

het volk werd gezongen. “Uw volk staat klaar op 

de dag dat u ten strijde trekt”, zingen de soldaten 

loyaal hun koning toe. Een lied, vlak voor de strijd. 

Misschien is het wel een soort volkslied geweest. 

Zo zingen wij het Wilhelmus: “Wilhelmus van 

Nassouwe ben ik van duitsen bloed”. Dat gaat 

helemaal niet over ons. Maar dat geeft niet want 

het is een ritueel lied. Het is het volkslied. 

Psalm 110 is de meest geciteerde tekst in het 

nieuwe testament. Iedereen kende die. Je kunt het 

je voorstellen in een tijd van bezetting. Misschien 

werd het lied wel in het geheim gezongen. Of 

waren de eerste regels als een herkenningstune. 

Zoals de vijfde symfonie van Beethoven in de 

Tweede Wereldoorlog. 

 

“De HEER spreekt tot mijn heer” – eigenlijk staat 

er: “God, de Eeuwige spreekt tot mijn heer”. En 

Jezus argumenteert: hoe kan David nou deze 

messias, deze gezalfde koning aan wie de psalm 

lijkt te zijn opgedragen en wiens kracht de psalm 

bezingt, als ‘mijn heer’ aanspreken als hij een 

zoon van hem is? 

 

Nou, als ik een van die Farizeeën was geweest, 

had ik daar wel wat op weten te zeggen. 

Bijvoorbeeld: ook al is elke koning een 

afstammeling van David, als de langverwachte 

messias, de bevrijder komt zal ook David hem 

‘heer’ noemen; hij is immers meer dan zomaar een 

koning? Of, vanuit de gedachte dat dit een 

volkslied is: het is het volk dat hier de koning 

aanspreekt met ‘heer’, niet David. 

 

Maar de Farizeeën zeggen niets. Ze doen er het 

zwijgen toe. Sterker nog, vanaf die dag durft 

niemand hem nog een vraag te stellen! 

Waarom eindigt dit gesprek zó? Het klopt niet. Dat 

ze geen vragen meer durven stellen is niet zo best. 

Waar geen vragen meer worden gesteld, is geloof 
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dood, volgens het Jodendom. Het is niet erg iets 

niet te weten of om iets in twijfel te trekken. Het is 

wel erg om er niet meer over te spreken. Om te 

stoppen met vragen. Want dan zet je elke 

ontwikkeling stil. Alleen waar vragen en twijfels 

zijn, is geloof in ontwikkeling. 

 

En is het zo niet altijd? 

Waar het gesprek stokt, staat de ontwikkeling stil. 

We kennen het uit vastgelopen relaties. Een 

conflict tussen mensen kan soms jaren oud zijn. En 

er kan soms jaren niet over gesproken worden. In 

die jaren heeft de ontwikkeling stilgestaan. Soms 

heeft zelfs de hele relatie stilgestaan en hebben 

mensen elkaar sinds de ruzie ontstond niet meer 

gesproken. Geloof verdwijnt daarmee ook. Hoe 

langer het duurt, hoe kleiner het geloof wordt dat 

het ooit goed kan komen. 

 

We dachten na over het gestokte gesprek met de 

vrouwen van de symbolische schikgroep. “Laten we 

het mysterieuze van het verhaal uitdrukken,” zei 

iemand. Door een doorzichtige doek te gebruiken, 

waardoorheen je het hout ziet schemeren: vaag, 

onduidelijk. Of door een vraagteken in de holte van 

het hout te plaatsen. 

Tenslotte is dit het geworden. Stilte van witte voile. 

Alleen het hout. En… een spiegel. Die nodigt uit om 

naar jezelf te kijken. Heeft een gesprek dat stokt 

niet altijd ook met jezelf te maken? … 

 

Toch lijkt het zwijgen van de Farizeeërs één 

duidelijke betekenis te hebben. Al die gesprekken 

tussen Jezus enerzijds en de godgeleerden 

anderzijds – Matteüs lijkt ze te beschrijven om te 

laten zien dat Jezus wint. Steeds is hij de 

theologen te slim af. Dat verklaart waarom de 

Farizeeën nu niets meer zeggen. Matteüs laat 

nadrukkelijk zien: tegen Jezus kunnen ze niet op. 

Het gaat dus niet om de inhoud van het gesprek. 

Het gaat om wat het teweeg brengt: een mond vol 

tanden. 

 

Zou het zwijgen nog een andere lading hebben? 

Na dit gedeelte volgen woorden van Jezus aan zijn 

leerlingen en anderen die het horen willen. Zijn 

felheid tegen de Schriftgeleerden en Farizeeën lijkt 

heviger dan ooit. In de gesprekken was hij het niet 

met hen eens. Maar zou dit zwijgen voor hem 

soms veel erger zijn dan alle tegengas bij elkaar? 

Zou dit voor hem de grootste teleurstelling zijn? 

 

Ieder van ons kent wel zo’n situatie. Waarin je wilt 

praten, maar de ander weigert. Of waarin je zèlf 

gewoon niet in staat bent het gesprek aan te gaan 

– terwijl je wel zou willen. Maar je weet niet hoe. 

Of je durft niet. Bang voor… tja, waarvoor 

eigenlijk? 

 

Als we het evangelie op deze manier bekijken, 

houdt het ons een spiegel voor. Het laat ons onze 

eigen beperktheid zien. Onze onmacht. Ons falen 

op momenten waarop wij zwijgen zoals de 

Farizeeën doen. 

 

De Farizeeën trekken zich terug. Ze kijken niet in 

de spiegel. Ze wijzen alleen van zich af. Niet wij 

zijn fout, nee – hij is fout! Hij is hier de bedreiging. 

Hem moeten we kwijt zien te raken. 

Zo kan het gaan, als je een doek voor de spiegel 

hangt. Als je weigert naar jezelf te kijken. 

 

Het kan ook anders. Wanneer je het conflict onder 

ogen durft te zien. Als je je eigen angst durft te 

onderkennen. En je afweer die maakt dat je het 

gesprek ontvlucht. Dat je de naakte waarheid wilt 

zien – hoe kaal en vol vragen ook, zoals het kale 

hout vandaag uitdrukt. 

Misschien gebeurt dan wel wat daarbij als tekst 

werd gekozen: 

Wanneer wij stil naar binnen keren 

ontdekken wij de vraag van die ander; 

het brengt ons innerlijk in beweging. 

 

“Eens was u duisternis,” schrijft Paulus aan de 

christenen in Efeze. “Maar nu bent u licht, door uw 

bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen 

van het licht.” (Ef.5,8) Laten we daarvan zingen. 

 

Lied: vers 3 van “Wij komen als geroepen” 


