
29ste zondag door het jaar – A 
Mt. 22,15-21 
 
Goede vrienden, 
Om dit verhaal goed te kunnen begrijpen moeten we eerst de spelers bekijken. 
De eerste groep zijn de Farizeeën 
Vrome joden, die heel goed de wet kenden en die stipt wilden beleven. Ze zagen de 
Romeinse bezetting als een straf van God en wensten de onafhankelijkheid van het joodse 
volk. Belasting betalen aan de keizer stond voor hen gelijk aan: God verraden en meeheulen 
met de bezetter. 
De tweede groep zijn de Herodianen 
Deze ‘aanhangers van Herodes’ stonden nogal gunstig tegenover de Romeinse bezetters en 
hun wetten. (Deze Herodes Antipas was de zoon van Herodes de Grote, die prachtige 
bouwwerken in zijn land liet uitvoeren, maar ook een echt wrede heerser was. Over hem 
schrijft Matteüs dat hij de kinderen in Betlehem liet vermoorden) 
De Herodianen wilden het vroegere rijk van koning Herodes de Grote herstellen en maakten 
er geen probleem van om eventueel een overeenkomst met de Romeinen te sluiten als hun 
dat dichter bij die wens bracht. 
En dan komt dus de vraag: Belasting betalen aan de keizer of niet? 
Wie belasting betaalde aan de keizer, gaf zo te kennen dat hij de keizer aanvaardde als 
heerser over het land. Die belasting bestond uit een denarie per persoon, wat neerkwam op 
het loon van één dag arbeid. 
Laten we het hebben over de Belastingmunt 
Ten tijde van Jezus kenden de joden voor elke soort belasting een andere munt. Zo werd de 
belasting voor de tempel betaald in Tyrische munt. Omdat die niet meer in omloop was, 
stonden daarvoor in de tempel geldwisselaars. De belasting voor de keizer van Rome moest 
met denariën, Romeinse munten, betaald worden. Wie zo’n munt bij zich had, gaf 
onrechtstreeks aan dat hij geen problemen had met de aanwezigheid van de Romeinen en 
erkende zo de heerschappij van de vorst. 
Op de Romeinse munten was toen geschreven: ‘Tiberius Caesar, zoon van de verheven 
Augustus’. 
De toenmalige keizer van Rome was keizer Tiberius, zoon van keizer Augustus. Hij regeerde 
van 14 tot 37 na Christus. 
En nu hun valstrik. 
De Herodianen wilden graag dat Jezus zou zeggen dat men geen belastingen moest betalen 
en de leerlingen van de Farizeeën hadden graag van Jezus gehoord dat men wél  belasting 
moest betalen aan de keizer. Want dan hadden beide een argument om Jezus uit de weg te 
ruimen: de Herodianen konden bij een ‘neen’ zeggen dat Jezus tegen de Romeinen was, 
terwijl zij zelf voordelen zagen in een samenwerking met die Romeinen. De Farizeeën 
konden bij een ‘ja’, zeggen dat Jezus tegen de joodse wetgeving was. Want de wet van 
Mozes laat geen inmenging van een andere bevolkingsgroep toe. 
Maar Jezus zegt: ‘Geef aan de keizer wat je van de keizer hebt, en geef aan God wat van God 
is.’  
Dé vraag die bedoeld was om Hem te strikken, buigt Jezus zo om, dat duidelijk wordt dat 
God een centrale plaats moet krijgen in het denken en handelen van mensen. Dé manier om 
het Rijk van God te realiseren. 



Er zijn van die vragen die je doen achterovervallen. Maar er bestaan ook zulke antwoorden! 
Zoals dat antwoord van Jezus aan de man die Hem probeerde klem te rijden met de netelige 
vraag of ze verplicht waren om aan de keizer van Rome - de bezetter! - belasting te betalen. 
De man kreeg uiteindelijk te horen: 'Geef aan de keizer wat de keizer toekomt en aan God 
wat God toekomt'. Een heerlijke vondst van Jezus - en weer was Hij aan hun strikken 
ontsnapt. 
Zou de vraagsteller diezelfde avond nog bij dat antwoord hebben stilgestaan? Of liet hij dit 
over aan wie dat verhaal heeft doorverteld, aan wie dat verhaal naderhand hoorde 
vertellen? Aan ons bijvoorbeeld? 
Eén ding is zeker: de keizer is hiermee onttroond, en na hem iedereen die hier op aarde het 
hoogste gezag claimt. Want boven elke keizer, boven elke gezagsdrager, staat God! En wat 
komt die God toe? Wat vraagt Hij? Och iedereen die Jezus een beetje kent weet het wel ...  
Barmhartigheid vraagt Hij, en geen offers. 
Dat we niet in een boog om onze medemens in nood zouden heenlopen. 
Dat we Hem zouden herkennen in iedere mens op onze weg: 'Wat je aan de minste van mijn 
broeders (en zusters) hebt gedaan, dat heb je aan Mij gedaan'. Dat we God bovenaan 
zouden plaatsen - en bijgevolg onze naaste even belangrijk zouden vinden als onszelf. Een 
uitdaging in deze coronatijd. Amen 


