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Geld, macht, listen. We horen het in de lezingen van vandaag, en we 

horen het iedere dag op het nieuws. Machtige mensen die de dienst 

uitmaken, die de wereld willen beheersen. Mensen die verscheidenheid 

brengen in plaats van eenheid. We kunnen hier allemaal voorbeelden van  

noemen, we zien het overal om ons heen. Op grote schaal tussen 

wereldleiders, maar ook op kleine schaal op het werk bijvoorbeeld of in de 

wijk waar je woont. Zelfs binnen families kunnen er conflicten ontstaan 

om allerlei redenen. 

 

Zolang er mensen rondlopen op aarde, zolang zijn er al conflicten. Om 

drinkwater, om eten. Later om landsgrenzen en grondstoffen. Het zit 

blijkbaar in de mens om zoveel mogelijk macht te vergaren, om rijk te 

worden, om zoveel mogelijk spullen te bezitten, veel meer dan je zelf ooit 

nodig zult hebben.  

We zien dit ook terug in de bijbel, conflicten tussen mensen.  De bijbel is 

wat dat betreft eigenlijk gewoon een afspiegeling van onze maatschappij, 

toen en nu nog steeds. Het laat zien hoe mensen in elkaar zitten. Net als 

nu, waren er toen ook mensen die anderen wilden onderdrukken, was er 

jaloezie, moord en doodslag. Oog om oog. Als jij mij iets aan doet, dan 

doe ik het terug en het liefst nog erger.  

En zo beland je in een vicieuze cirkel, een spiraal van geweld. Al vroeg in 

de bijbel horen we daar van. Er werd gevochten, mensen werden uit hun 

land gezet, werden verbannen. Koningen maakten de dienst uit, ook in de 

tijd van de profeet Jesaja. Sommige koningen vochten tegen alles en 

iedereen, maar anderen deden ook goede dingen. Zoals Cyrus, door God 

zelf uitgekozen, hij heeft de Joden toestemming gegeven om terug te 

keren uit hun ballingschap, en de tempel in Jerusalem weer op te bouwen.  

 

Het is dus niet allemaal oorlog en geweld onder de mensen. Gelukkig 

staan er ook talloze verhalen in de bijbel van mensen die het goede willen 

doen. Die op zoek zijn naar God, mensen die een rechtvaardig leven willen 

leiden, die op willen komen voor de armen en hulpbehoevenden. Mensen 

die niet leven om rijk of machtig te worden. Doodgewone mensen die zich 

inzetten voor een ander. Die niet meedoen in de oorlog maar zich er tegen 

verzetten. Die hoop blijven houden dat er ooit een andere tijd zal 

aanbreken. Mensen die geloven dat er vrede komt, vrede voor alle 



mensen. Dat honger en geweld niet langer aan de orde van de dag zullen 

zijn. Maar dat we eens in een eerlijke en rechtvaardige samenleving zullen 

wonen, wereldwijd. 

 

Jezus was zo iemand, met zo’n visie. Hij streefde geen macht na, geen 

geld. Hij wilde geen gewapende oorlog voeren. Hij wilde niet dat men in 

een spiraal van geweld terecht kwam. Maar hij zei: keer je andere wang 

toe. Hij zei: rijkdommen hier op aarde zijn niet belangrijk, je hebt geen 

geld nodig.  

Maar, net als nu, ook in de tijd van Jezus ontkom je er niet aan. Vandaag 

hoorden we dat een aantal leerlingen van de farizeeën en een aantal 

volgelingen van koning Herodes naar Jezus toe gaan en hem vragen wat 

hij vindt van belasting betalen aan de keizer. Ze proberen daarmee Jezus 

uit te lokken, ze hopen dat hij de keizer zal lasteren. Dat zou mooi zijn 

voor hen, want dan kunnen ze Jezus oppakken en uit de weg ruimen. 

 

Maar Jezus heeft precies in de gaten wat er aan hem gevraagd wordt. En 

hij geeft een heel onverwacht antwoord: geef aan de keizer wat de keizer 

toekomt en geef aan God wat God toekomt. Maar wat is dat dan? Wat God 

toekomt? Dat durven de leerlingen waarschijnlijk niet meer te vragen, 

althans, daar horen we niets over in de lezing. Misschien zijn ze 

afgedropen en gaan ze zich beraden op een nieuwe list. Of heeft dit 

antwoord hen aan het denken gezet? Gaan ze zich bezinnen en vragen ze 

zich af: geven zij eigenlijk wel aan God wat God toekomt? 

 

Dit zijn vragen die we ons nu, vandaag, hier in de deze viering, ook af 

kunnen vragen. Geef ik God wat God toekomt? Gewoon, in mijn dagelijkse 

leven, in de dingen waar ik voor sta, in de mensen waar ik dagelijks mee 

te maken krijg, in mijn werk. Van waaruit leef ik eigenlijk? Waardoor laat 

ik mij leiden? Wat vormt mij tot wie ik ben en wat ik doe? Wat geef ik 

eigenlijk aan God en aan mijn medemensen, en aan de aarde? Hoe werk 

ik mee aan vrede en eenheid op de wereld? 

 

Dit zijn pittige, maar ook hele wezenlijke vragen.  De antwoorden op deze 

vragen vormen namelijk het fundament van wie jij bent als mens en 

waarom je de dingen doet.  

 

Ik hoop dat wij van tijd tot tijd proberen stil te staan bij dit soort vragen 

en dat wij daardoor mogen groeien in ons mens-zijn.   

 


