
Overweging Eshof 18 oktober 2020 

Broeders en zusters, jongens en meisjes, 

 

De strikvraag aan Jezus dient vooral dit doel: Jezus na zijn tempelreiniging, waarmee hij 

veel kwaad bloed heeft gezet, uit de weg ruimen. In een dictatuur is dat niet zo moeilijk. 

De keizer van Rome en zijn vazallen in Israël, Pilatus en Herodes, zijn tirannen. Wie niet 

voor hen buigen, gaan eraan. Joodse partizanen, die geen Romeinse belasting betalen, 

zelfs weigeren de munt van de bezetter te gebruiken maar handel drijven met het eigen 

Joodse geld, lopen gevaar. Dat gevaar loopt nu ook Jezus als hij antwoord moet geven 

op de vraag of je de Romeinse belasting moet betalen of niet. Zegt hij: meedoen met het 

Romeinse stelstel, dan heult hij met de bezetter, is hij fout; een Joodse rechtbank zou 

hem kunnen veroordelen. Zegt hij: boycot de bezetter, dan kunnen de Herodianen, die 

juist voor deze strikvraag zijn meegenomen, meteen door naar Herodes. Wie in onze tijd 

in gevangenissen van dictators zitten - ook met hen zijn dit soort spelletjes gespeeld. 

 

Jezus ziet wie hij voor zich heeft en vraagt hen een munt te laten zien. Uiteraard hebben 

ze Romeinse munten op zak. Wie staat erop: de keizer, zijn afbeelding en zijn titel. Dan 

komt die bekende uitspraak: geef de keizer wat van hem is, en geef God wat aan God 

toekomt. Daarmee wordt het gesprek op een ander nivo getild. Jezus is niet de bedreigde 

leraar die opgepakt wordt als hij fout antwoordt, maar de rabbi die hen leert hoe ze 

moeten leven: geef de keizer zijn eigen dingen terug, en die van God aan God.  

 

Dit antwoord is op allerlei manieren uitgelegd in de loop van de tijd. Als braafheid, blinde 

gehoorzaamheid: de keizer of de Duitse bezetter, voor elke overheid moet je buigen. Dat 

staat er niet. Je kunt het ook kritisch lezen: geef de keizer terug wat van hem is; als dat 

respect is krijgt hij respect terug, als het geweld is krijgt hij geweld terug. Laat hem zijn 

eigen trekken thuiskrijgen, goede of kwade. Hij zal oogsten wat hij zaait. Een zorgzame 

overheid bevordert een zorgzame samenleving; willekeur en harde hand bevorderen 

chaos en agressie. Geef de keizer terug wat bij hem hoort. Kijk hoe deze overheid het 

doet en bepaal dan je reactie. Goede leiding verdient een goede respons. 

 

Dat bedoelt ook Paulus als hij de Romeinen oproept tot gehoorzaamheid aan de overheid 

als instelling van God. Romeinen 13 is gebruikt om slaafse onderwerping te prediken. 

Maar hij zegt, dat alleen boosdoeners iets te vrezen hebben van een door God gewilde 

overheid. Als je goed doet hoef je niet bang te zijn, dan zal de overheid je prijzen, want 

ze staat in dienst van God en is er voor ieders welzijn (daar mag je hen op beoordelen). 

Letterlijk noemt hij het wettelijk gezag een diaken van God, jou ten goede (13:4). Dus 

als willekeur heerst en wie goed doet geen lof wacht maar arrestatie en marteling, dan is 

dit geen overheid zoals God die wil, geen diaken van God jou ten goede, maar andersom. 

In dat geval is ook het tegenovergestelde van gehoorzaamheid geboden, namelijk verzet. 

En hulp en steun aan wie zomaar opgepakt worden. 

 

Intussen heeft Jezus’ antwoord nog een tweede helft. Geef de keizer zijn dingen terug, 

en geef de dingen van God aan God terug. Dat is een geloofsuitspraak: zoveel krijgen we 

van God, wat ziet de Eeuwige ervan terug? Dat gaat over dankbaar leven, beseffen aan 

wie je alles te danken hebt - en dat laten blijken, in hoe je leeft voor God en je naaste. 

Iets verderop in dit evangelie zegt Christus: als je mensen helpt, hen voedt of kleedt, of 

voor hen zorgt als ze ziek zijn, dan heb je dat voor Mij gedaan. Laten wij altijd bereid zijn 

om te worden ingeschakeld. Denk overigens niet dat God alleen òns heeft, ‘geen andere 

handen dan de onze’. Een fraaie volzin, maar een tikkeltje hoogmoedig. Ongezond om je 

onmisbaar te voelen. God heeft wel meer pijlen op zijn boog. Het is veel eenvoudiger: als 

wij delen met elkaar, ontvangen wij wat Hij ons wil geven. Tot onze verwondering en 

dankbaarheid, ja tot ons loflied. Bezingen wij die grootheid waar wij klein van worden, de 

verrassende vindingrijkheid waar wij vrolijk en vindingrijk van worden, onverwachtse 

wendingen die ons doen lachen, ons opluchten en ontspannen maken. Wij zijn niet God. 

Wel diakenen af en toe, dienaars van de Eeuwige. In alle bescheidenheid en vrolijkheid, 

als deel van een groter geheel. In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. 



Liturgieschema  18-10-2020 

 

 

Beurtspraak (‘Onze hulp’ en Drempelgebed) 

 

Psalm 92 : 1,2,7 

 
Smeekgebed  acclamatie 367d 

 

Schriftlezing Mat. 22 : 15-22 

 

Lied 994 

 

Overweging 

 

Lied 973 

 
Gebeden  acclamatie 16b 

 

Slotlied 1005 : 1,2,5 

 
Zegen  Amen 431b 


