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Zondag 19 oktober 2014 

 vijfde van de herfst  

 

 

Lezing uit de Torah: Genesis 18,1-15 

 

Lied: “Kom zing het lied van Eva”: lied 738 

 

Evangelielezing: Matteüs 22,15-22 

 

Lied: “Christus, Gij zijt het licht”: lied 284 

Eerst een keer allemaal samen, daarna tweemaal in 

canon – 

eerste groep: allen die in januari t/m april jarig zijn; 

tweede groep: allen die in mei t/m augustus jarig zijn; 

derde groep: allen die in sept. t/m dec. jarig zijn. 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Wist u dat een doodgewone vlieg vier keer zoveel 

ziet als wij? 

Zo’n klein beestje. Vier keer zoveel! 

Je kunt het vergelijken met een film van een 

kolibrie. Hebben we misschien allemaal wel eens 

gezien: een kolibrie die, als het ware zwevend in 

de lucht, nectar uit een bloem drinkt. Wordt de film 

getoond in real time, dan zien we alleen een waas 

op de plek waar de vleugels bewegen. Zien we de 

film in slow motion, dan zien we ineens vleugels 

die sierlijk van boven naar beneden en terug 

flapperen. De details die wij zien in een film, die in 

slow motion wordt getoond, die details ziet een 

vlieg permanent. Vandaar ook dat het zo moeilijk is 

een vlieg dood te slaan. 

 

Over zien gaat het in de verhalen van vanmorgen. 

Wat zien we? Wat zien we niet? 

“De HEER verscheen opnieuw aan Abraham”, 

begint het verhaal in Genesis. Eigenlijk staat hier 

vijf keer achter elkaar het woord ‘zien’. In vertaling 

van de Naardense Bijbel: 

“Dan laat de Ene zich aan hem zien,  

bij de godseiken van Mamree,-  

   die wordt gezien,  

terwijl hij in het heetst van de dag  

   is gezeten in de ingang van de tent. 

Hij heft zijn ogen op en ziet:  

ziedaar, drie mannen  

bij hem geposteerd;  

hij ziet dat,  

snelt vanuit de ingang van de tent  

   hen tegemoet  

en buigt zich ter aarde.” 

 

Zien en zien zijn niet hetzelfde. We kijken altijd 

selectief. Zijn we in gedachten verzonken, dan 

kunnen we allerlei bekenden tegenkomen en 

niemand zien. En dan kan het gebeuren dat degene 

die niet gezien wordt, denkt: “Zou ze kwaad op me 

zijn? Zou ik iets verkeerd hebben gedaan of 

gezegd?” Ook dat is een selectieve manier van zien. 

Je ziet dan spoken en dat doen we allemaal wel 

eens – want de meesten van ons hebben de neiging 

zichzelf te zien als centrum van het universum en 

dus de dingen die gebeuren op zichzelf te 

betrekken. Terwijl er op dat moment tien andere 

redenen kunnen zijn waarom de ander je niet groet. 

 

Abraham ziet. En hij ziet met ogen die meer zien 

dan het alledaagse. Drie mensen ziet hij. Of is het 

er nou één? Het ene moment lijkt het om één 

persoon te gaan, het andere zijn het er ineens drie. 

‘Heer’, noemt Abraham de vreemdeling. Hij buigt 

diep. Het lijkt haast een herhaling van een visioen, 

dat hij eerder heeft gehad. Ook toen boog hij diep. 

Ook toen klonk die belofte van een zoon. 

 

Die andere keer, in dat visioen, lachte Abraham. 

Deze keer lacht Sara. Want wat je ziet, of hoort, 

kan te bizar zijn voor woorden. Het kan te ver 

buiten je blikveld vallen. Dat je het dan überhaupt 

hebt gezien, mag haast een wonder heten. 

Doorgaans beperkt ons inzicht zich tot de dingen die 

we kennen. Er is een verhaal van mensen uit het 

binnenland van Irian Jaya, die door antropologen 

meegenomen waren naar New York. Daar liepen ze 

een dag rond. Een cameraploeg nam alles op wat ze 

bekeken en bezochten. Aan het eind van de dag 

vroegen de antropologen aan de mensen uit het 

binnenland van Irian Jaya: en… wat hebben jullie 

gezien? Ze antwoordden: twee kippen. De 

antropologen begrepen er niets van. Tot ze de film 

van die dag terugzagen. Inderdaad was er één keer 

een man te zien met een kooi waarin twee kippen 
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zaten. Die hadden ze gezien. Ze hadden gezien wat 

ze kenden en konden plaatsen. 

 

De werkelijkheid die we kennen beperkt ons. 

Beperkt onze visie, onze kennis, ons blikveld, ons 

inzicht. Willen we ons minder laten beperken, dan 

vergt dat heel wat inspanning. 

Soms kan het zo zijn dat we alleen tegenstellingen 

zien; dingen die elkaar uitsluiten. Zoals Abraham 

en Sara: hoge leeftijd en kinderen krijgen – dat 

gaat niet samen. 

Zoals ook de farizeeën en herodianen. Ze leggen 

een punt aan Jezus voor dat onmogelijk op te 

lossen is. Althans, in hun ogen. “Is het toegestaan 

de keizer belasting te betalen of niet?” Een heel 

lastige kwestie. Een soort patstelling waar je je 

maar beter niet hardop over kunt uitlaten.  

Zegt Jezus ‘ja’, dan kunnen ze hem voor het joodse 

gerecht dagen. Dat zou betekenen dat hij vreemd 

gezag erkent naast God. Gezag van de Romeinse 

keizer die zichzelf als God laat vereren. 

Zegt Jezus ‘nee’, dan kunnen ze hem bij de 

Romeinen aangeven. Dan is hij een aanstichter van 

oproer, een opstandeling. 

 

“Wie is dat daar, op die munt?” vraagt Jezus. Tja – 

de keizer natuurlijk. Dan zegt hij: “Geef dan wat 

van de keizer is aan de keizer, en geef wat van 

God is aan God.” 

Verbazing en verwondering brengt hij teweeg. 

Want hoe moeten we dit nu zien? 

De grap is dat dat niet duidelijk is. Je kunt hier op 

allerlei manieren naar kijken. 

Een manier is, dat God en de keizer ieder op een 

ander gebied actief zijn. De keizer in de publieke 

sector. God in de religieuze sector. 

Een andere is, dat alles wat met de keizer te 

maken heeft verwerpelijk is. Geef hem zijn vieze 

geld maar, en houd God en religie buiten de 

bezoedelde wereld van de belastingen. 

Nog een andere: de keizer en zijn belastingen 

vormen samen een klein wereldje. God omvat 

alles, óók de keizer en zijn wereld. God gaat boven 

alles uit. Je kunt de keizer dus zonder problemen 

respecteren. Zijn gezag blijft altijd betrekkelijk 

binnen de alomvattende orde van God. 

 

Hoe kijk je? Wat zie je? 

De Bijbelverhalen doen hun best om te morrelen 

aan onze beperkte en gekokerde visie. Telkens weer 

wordt op zijn kop gezet wat wij zien. Telkens ook 

wordt duidelijk dat wij als mens beperkt zijn in wat 

we ontwaren. Keer op keer wordt omgekeerd wat 

we dachten te begrijpen. Misschien is dat wel de 

voornaamste reden waarom we hier in de kerk zijn 

en steeds weer de verhalen lezen: om op het 

andere been te worden gezet. 

 

Want het is de omkering die ruimte geeft. 

Losgemaakt worden uit vaste patronen werkt 

bevrijdend. Het haalt ons weg uit een eenzijdige 

kokervisie. Het brengt ons dichter bij de 

werkelijkheid – en de werkelijkheid maakt vrij. 

Soms ervaren we dat indringend aan de grenzen 

van het leven. Tijdens gebeurtenissen waarvan je 

op voorhand denkt dat ze erg verdrietig zullen zijn, 

kun je de mooiste momenten beleven. 

 

Gisteren en eergisteren vonden er begrafenissen 

plaats hier in Hoevelaken. Daar was een aantal van 

ons aanwezig. Er zijn toen verschillende van die 

momenten geweest. 

Zelf ervoer ik ze in verbondenheid. Van de kinderen 

van Jansje van Altena en hun gezinnen. Van de 

kinderen van Tini Jonker en hun gezinnen. 

Verbondenheid met elkaar en met anderen die 

verdriet, maar ook respect en compassie en 

dankbaarheid met je delen. Verbondenheid ervaar ik 

ook persoonlijk – in de blijken van meeleven met 

het overlijden van mijn aangetrouwde moeder. 

 

Hoe kijk je? Wat zie je? 

 

 

Lied: “Wek mijn zachtheid weer”: lied 925, 

tweemaal 


