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Beste luisteraar, jongeren en ouderen, van harte welkom!  

Gisteren was aan de beurt om te lezen Mattheus 22:15-22. In hoofdstuk 22, vóór het gedeelte 

van afgelopen donderdag, hebben we gelezen dat de Heere Jezus de gelijkenis vertelt over 

de koninklijke bruiloft. De farizeeën weten heel goed dat de Heere Jezus hen daarmee 

bedoeld. Ze gaan samen overleggen hoe ze Hem in de val kunnen lokken. Ze gaan de Heere 

Jezus een strikvraag stellen, maar eerst beginnen ze Hem schijnheilig te prijzen. 

Vervolgens vragen ze: Is het toegestaan om belasting aan de keizer te betalen? De Heere 

Jezus weet dat dit een strikvraag is. Als Hij 'ja' zegt dan zullen de Joden Hem haten en van 

Zich afkeren omdat het lijkt dat Hij op de hand van de Romeinen is. Als de Heere Jezus 'nee' 

zegt, kunnen ze Hem aanklagen bij de Romeinen omdat Hij mensen oproept tot 

opstandigheid tegenover Rome. De Farizeeën en Herodianen staan anders lijnrecht 

tegenover elkaar, maar spannen nu samen. De godsdienst en de politiek samen in 

vijandschap tegen de Heere Jezus. We lezen dat de Heere Jezus een munt neemt en vraagt 

wie op de munt staat afgebeeld. De afbeelding is van de keizer en Hij zegt dat de keizer 

gegeven moet worden wat hem toekomt en dat God gegeven moet worden wat Gode 

toekomt. De mannen zijn verwonderd om Zijn wijze antwoorden en verlaten Hem. 

Wat leert dit gedeelte mij over God?  

In vers 17 en 18 lezen we -  Zeg ons dan: wat dunkt U? Is het geoorloofd, den keizer 
schatting te geven of niet? Maar Jezus, bekennende hun boosheid. In dit vers wordt aan de 

Heere Jezus een strikvraag gesteld. Deze strikvraag was een verzoeking voor de Heere 

Jezus, net als de verzoeking in de woestijn door de duivel. In vers 18 lezen dat de Heere 

Jezus de mannen doorheeft. Hij prikt er dwars doorheen en weet dat deze vraag bedoeld is 

als strikvraag. De Heere Jezus is God en Mens tegelijk. Hij is daarom véél wijzer dan de 

mensen. In Zondag 47 vraag 122 lezen we – Welke is de eerste bede? Antw. Uw Naam worde 
geheiligd. Dat is: Geef ons eerstelijk dat wij U recht kennen, en U in al Uw werken, in welke 
Uw almachtigheid, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk 
schijnt, heiligen, roemen en prijzen; daarna ook dat wij al ons leven, gedachten, woorden en 
werken, alzo schikken en richten, dat Uw Naam om onzentwil niet gelasterd, maar geëerd 
en geprezen worde. We lezen dat God almachtig en wijs is. Geen mens is machtiger en 

wijzer dan de Heere Jezus. In Mattheus 28:18 staat ook zo mooi geschreven – En Jezus bij 
hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Zal 

Hij Die God en Mens tegelijk is, door een strikvraag gevangengenomen kunnen worden? 

Wat leert dit gedeelte mij over de mens?  

In vers 15 en 16 lezen we - Toen gingen de Farizeën heen, en hielden tezamen raad, hoe zij 
Hem verstrikken zouden in Zijn rede. En zij zonden uit tot Hem hun discipelen, met de 
Herodianen, zeggende: Meester! wij weten, dat Gij waarachtig zijt, en den weg Gods in der 
waarheid leert, en naar niemand vraagt; want Gij ziet den persoon der mensen niet aan. Zie 

je hoe huichelachtig ze tot de Heere Jezus naderen? Eerst wordt de Heere Jezus met 

vleiende woorden geprezen. Wij zouden zeggen: “ze gaan eerst een beetje slijmen”. Ze 

menen niets van de woorden - Meester! wij weten, dat Gij waarachtig zijt, en den weg Gods 
in der waarheid leert, en naar niemand vraagt; want Gij ziet den persoon der mensen niet 
aan. Ze hebben Zijn werken (daden) gezien en Hem geprobeerd te vangen op het 'aren 

plukken op de sabbat', de 'genezing van de man met de dorre hand op de sabbat' maar het is 

hen niet gelukt om Hem op Zijn werken te 'vangen'. Nu proberen ze Hem te vangen op Zijn 

'woorden', maar de Heere Jezus heeft geen zonde gedaan en er is geen bedrog in Zijn mond 



gevonden. Hij kan zeggen: 'Wie van u overtuigt Mij van zonde?' (Johannes 8:46). Deze 

mannen doen zich anders voor dan ze zijn. Dit komt voort uit een bedrieglijk hart. In 

Jeremia 17:9 wordt het hart van de mens eerlijk verklaart – Arglistig is het hart, meer dan 
enig ding, ja, dodelijk is het, wie zal het kennen? 

Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer ik iets over een Bijbels thema?  

In vers 19 lezen we - Gij geveinsden, (gij hypocrieten) wat verzoekt gij Mij? Toont Mij de 
schattingpenning. En zij brachten Hem een penning. Hiermee hebben we het kernwoord 

‘veinzen’. De betekenis van veinzen is ‘hypocriet’ of ‘huichelen’ of ‘doen alsof’. De Heere 

Jezus weet dat de vraag een huichelachtige vraag is. In dit Bijbelgedeelte is er sprake van 

‘huichelen’ en ‘het doen alsof’. Jongelui, hoe is dit in het dagelijkse leven? Heb jij jezelf al 

leren kennen als een huichelaar? Binnen het kerkelijk leven kun je je godsdienstiger 

voordoen dan je in werkelijkheid bent. Of op social media kun je je gelukkiger voordoen dan 

je in werkelijkheid bent. Door filters en een programma zoals Photoshop kun je je mooier 

maken. Je presenteert jezelf naar buiten toe met een ander ‘gezicht’. Je kunt ook het ene 

moment de catechisatielessen volgen en dezelfde avond nog filmpjes bekijken waarvan je 

weet dat ze zondig zijn. Of dat je zondags in de kerk de psalmen meezingt en dat je 

doordeweeks liederen van een werelds artiest meezingt. Dan heb je twee gezichten en leef 

je in twee werelden. In vers 19 lezen we dat de Heere Jezus het woord ‘geveinsden’ 
gebruikt. Wat zal de Heere Jezus van jou moeten zeggen? Heb je door Gods Geest geleerd 

dat je ook een geveinsde bent? 

Welk ander Bijbelgedeelte heeft raakvlakken bij het gelezen gedeelte?  

In vers 22 staat geschreven - En zij, dit horende, verwonderden zich, en Hem verlatende, 
zijn zij weggegaan. Ze zijn verwonderd. Helaas lezen we niet dat ze zich verwonderen en 

Hem volgen. Nee, ze zijn verwonderd en verlaten Hem. Dit heeft raakvlakken met Johannes 

6. In Johannes 6:66 lezen we – Van toen af gingen velen Zijner discipelen terug, en 
wandelden niet meer met Hem. De Heere Jezus heeft naast de twaalf discipelen nog veel 

andere volgelingen. Ze zijn getuige geweest van de wonderbare spijziging. Dat heeft veel 

indruk gemaakt. En toch zijn de volgelingen hierdoor geen oprechte volgeling van de Heere 

Jezus geworden. Veel volgelingen haken af en zijn weggegaan. Veel volgelingen kennen het 

ware geloof niet. Door het ware geloof word je een ware volgeling van de Heere Jezus. 

Door het ware geloof word je aan Christus verbonden. In de NGB Artikel 22 lezen we heel 

onderwijzend – Wij geloven dat, om ware kennis dezer grote verborgenheid te bekomen, de 
Heilige Geest in onze harten ontsteekt een oprecht geloof, hetwelk… de Heere Jezus 

verlaat? Nee! …hetwelk Jezus Christus met al Zijn verdiensten omhelst, Hem eigen maakt, 
en niets anders meer buiten Hem zoekt. Jongeren en ouderen, wanneer de Heilige Geest in 

het hart het oprechte geloof ontsteekt, dan krijg je een hartelijke begeerte om Hem te 

volgen. Is dit ook jouw begeerte? 
 

Wat leert dit gedeelte mij voor persoonlijk hart en leven?  

In vers 20 en 21 staat geschreven - En Hij zeide tot hen: Wiens is dit beeld en het opschrift? 
Zij zeiden tot Hem: Des keizers. Toen zeide Hij tot hen: Geeft dan den keizer, dat des keizers 
is, en Gode, dat Gods is. De Heere Jezus heeft de sluwheid van de mannen meteen door. Hij 

antwoord niet met ‘ja’ of ‘nee’ maar vat het samen door te zeggen dat aan ieder gegeven 

moet worden wat hem toekomt. De Heere Jezus zegt dus dat er niets mis is met het betalen 

van belasting. Hoe ga je hiermee om? We zijn als Nederlanders verplicht belasting te 

betalen die de overheid van ons vraagt. We moeten deze periode weer onze 

belastingopgave doen. Vullen we het eerlijk in? Dit leert ons ook het negende gebod – Gij 
zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Dit betekent ook dat er niet gesjoemeld 



mag worden met de BTW. Hoe ga jij in het dagelijkse leven hier mee om? Probeer je in alle 

dingen eerlijk te zijn? Ook wanneer je iets waardevols op een oneerlijke manier kunt 

krijgen?  
 

Oude Bas kende een leven met de Heere. Het liep tegen de Kerst. Bas zat in zijn huisje en 

las in zijn Bijbel. Er werd op deur geklopt. De tuinman kwam binnen en had een juten zak in 

zijn hand. “Hier Bas, dit is voor jou”, zei de tuinman. Hij zette de zak op de grond en haalde 

er een konijn uit. “Mag ik je wat vragen”, vroeg Bas. “Hoe kom je aan dit konijn?” “Bas, je 

moet nooit naar de bekende weg vragen, maar aanpakken en opeten” zei de tuinman. Bas 

schrok en begreep dat de tuinman er niet op een eerlijke manier aan was gekomen. Bas zei 

heel beslist: “Ik pak niets aan en eet niets op als ik niet weet waar het vandaan komt”! De 

tuinman werd boos: “Hebben of niet?” Bas bleef kalm: “Dit konijn is in het geheim gestrikt en 

is niet van ons en daarom hoef ik hem niet”. De ogen van de tuinman spuwden vuur van 

woede. Na nog wat verwensingen gooide de tuinman de deur achter zich dicht. 
 

Jongeren en ouderen, we gaan afronden. Geef je je naaste wat hem of haar toekomt? Geef 

je de overheid wat de overheid toekomt? Geef je de Heere wat de Heere toekomt? Weet je 

dat de Heere jouw leven volledig wil hebben? Je bent geboren om je hele leven aan Hem te 

geven. Jouw leven komt de Heere toe. Door de zondeval is de trieste werkelijkheid totaal 

tegenovergesteld. Je geeft niet meer wat ‘Gode toekomt’. Om voor eeuwig te geven wat Hem 

toekomt heeft de Heere Zijn Zoon gegeven. Hij heeft Zijn Vader wel alles gegeven wat Hem 

toekomt. Hij heeft Gode gegeven wat Gods is. Door het geloof in Hem zul je voor eeuwig 

Hem volmaakt loven en prijzen. We lezen in Romeinen 8:32 – Die ook Zijn eigen Zoon niet 
gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, hoe zal Hij ons ook met Hem 
niet alle dingen schenken? De kanttekening leert bij – voor ons allen overgegeven – 
Namelijk die in Hem geloven, die Hem liefhebben, en naar Zijn voornemen geroepen zijn. 
Geloof jij in de Heere Jezus? Heb jij de Heere lief? Mag je weten geroepen te zijn tot de 

zaligheid? Jongeren en ouderen, met welk doel? Met dát doel dat je eeuwig Gode zult geven 

wat Hem toekomt! 
 

Heft Gode… blijde psalmen aan; 
Verhoogt, verhoogt voor Hem de baan; 
Laat al wat leeft Hem eren; 
Bereidt den weg, in Hem verblijd, 
Die door de vlakke velden rijdt; 
Zijn naam is HEER der heren. 
(Psalm 68:2) 

Met de woorden van Jakobus, indien de HEERE wil en wij leven zullen, graag tot de 

volgende keer! 

 

 


