
Inleiding 

Een gemeenschappelijke vijand verbindt. Het wordt makkelijker om over 

onderlinge verschillen heen te stappen, als je een gezamenlijke 

tegenstander hebt. Dat zien we in het gedeelte wat we lazen en ook in 

de rest van hoofdstuk 12. Hogepriesters, schriftgeleerden, oudsten, 

Farizeeën, Herodianen en Sadduceeën, allemaal vormen ze één front. 

Tegen een gezamenlijke dreiging. Jezus van Nazareth. 

 

Ze proberen hem uit de weg te ruimen. Maar omdat hij populair is bij het 

gewone volk moeten ze dat voorzichtig doen. Met een list. En daarom 

komen ze bij Jezus en zeggen: ‘Meester, we weten dat u oprecht bent 

en dat u zich aan niemand iets gelegen laat liggen. U kijkt niemand naar 

de ogen, maar geeft in alle oprechtheid onderricht over de weg van 

God.’ Dat is allemaal heel beleefd. Maar dan de vraag: ‘Is het 

toegestaan belasting te betalen aan de keizer of niet? Moeten we 

betalen of niet?’ 

 

Het is een valse vraag, want dit was een enorm beladen onderwerp in 

het joodse land in die tijd. De Joden werden overheerst door de 

Romeinen en die overheersing haatten ze. Het was een vernedering, en 

de belasting die naar Rome moest worden overgemaakt woog hen 

zwaar. Als Jezus dus zou zeggen: Ja, we moeten betalen. Dan zou hij 

zijn populariteit bij het volk verliezen. Ze zouden hem een huichelaar 

vinden, die heult met de vijand en die zijn rug niet recht durft te houden. 

Maar als Jezus zou zeggen: Nee, we moeten niet betalen, dan zou hij er 

een illegale visie op nahouden en zou hij door de Romeinen worden 

gearresteerd. 

 

We hoorden wat Jezus toen deed. Hij heeft door dat het een strikvraag 

is, maar toch gaat hij erop in. Hij loopt niet boos weg, maar hij geeft een 

antwoord. Een antwoord wat niemand echt verwachtte. De mensen die 

de vraag stelden, dachten dat ze alle mogelijke antwoorden wel wisten 

en dat alle antwoorden slecht zouden uitpakken voor Jezus. Maar Jezus 

geeft hen een echt inhoudelijk goed antwoord wat ook nog eens politiek 

correct is voor alle partijen. Hij zegt hen een munt te pakken en die te 

bekijken. Op die munt staat de afbeelding van de keizer. En Jezus zegt 

dan: Geef wat van de keizer is aan de keizer en geef aan God wat God 



toebehoort.’ En de mensen om hem heen die verbazen zich over dat 

antwoord. 

 

Dubbel burgerschap 

Het is een mooie zin die Jezus zegt en het geeft veel om over na te 

denken. Wat bedoelt Jezus?  

Jezus laat de mensen zien dat ze de munten van de keizer allemaal op 

zak hebben. Ze doen eigenlijk al helemaal mee in de politiek en de 

economie van het Romeinse rijk. En dat is prima. Dat moeten ze 

gewoon doen. Ze moeten als burgers meedoen aan de maatschappij, 

ook al is het geen hemels koninkrijk, of paradijs. Het is gewoon een 

aardse samenleving, met fouten en gebreken. Een rijk of staat op aarde, 

zal altijd fouten en gebreken hebben en zal nooit volledig rechtvaardig 

zijn voor iedereen. Ook al is de politiek en economie niet ideaal, doe wel 

mee, als een goede burger. 

 

Maar dat is niet alles wat Jezus zegt. Hij zegt er iets verrassends bij. En 

dat is wat de mensen niet hadden verwacht: Geef aan God wat God 

toebehoort. Jezus buigt door dit antwoord het gesprek een andere kant 

op. Weg van de politiek correcte antwoorden. Hij brengt het gesprek op 

een dieper niveau door de vraag naar God te stellen aan het hart van 

ieder mens. 

 

Wat van God is 

Wat behoort er toe aan God? … Ja, wat behoort eigenlijk niet toe aan 

God? Hij heeft alles gemaakt, alle materie en alle energie. Hij geeft ons 

het leven, de adem in onze neus. Hij is onze Schepper en alles wat we 

hebben kregen we van hem. Heel ons leven behoort hem toe. En 

daarmee wordt die macht van de keizer wel gerelativeerd. We lopen niet 

als makke schapen achter de overheid aan. We doen niet zomaar 

willoos overal aan mee. Onze eerste loyaliteit ligt bij de God die ons 

schiep, en daarna zetten we ons in voor de samenleving. De geboden 

van God en zijn woorden geven richting aan ons leven. En met die 

woorden in ons hart zijn we burgers van onze samenleving. Ook 

vandaag in Nederland. 

 



Jezus zegt verderop nog meer over wat toebehoort aan God. Hij is dan 

in een ander gesprek met een schriftgeleerde. Jezus zegt daar: het 

belangrijkste gebod is: “Luister Israël! De Heer, onze God, is de enige 

Heer; heb de Heer, uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en 

met heel uw verstand en met heel uw kracht.” Het op een na 

belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf”. 

 

De Heer, onze God, is de enige Heer. Dat geeft een soort vrijheid ten 

opzichte van heren en dames die de leiding hebben. De heersers en de 

leiders hebben nooit absolute macht over ons. De echte macht over ons 

hart ligt bij God. Maar daarna herhaald Jezus ook deze woorden uit het 

Oude Testament: je zult liefhebben. 

 

Het zijn natuurlijk overbekende woorden. Zeker dat laatste: je zult je 

naaste liefhebben als jezelf. Prachtig en heel belangrijk. Dat eerste 

gebod is ook heel bekend, God liefhebben boven alles. Maar het is 

misschien wel zo bekend dat we er niet meer echt over nadenken. Je 

hoort er ook niet vaak over volgens mij. Dat we God moeten liefhebben. 

We doen van alles met God, in hem geloven, op hem vertrouwen, 

gehoorzamen, volgen, eren en prijzen, bidden en danken, respect tonen. 

Het zijn allemaal woorden die we gebruiken om te zeggen hoe we met 

God omgaan. Maar wat zegt God zelf? Hij zegt: ‘Het belangrijkste is dat 

je me liefhebt. Dat vind ik het belangrijkste’. Het belangrijkste in ons 

leven wat God toebehoort is liefde. 

 

God liefhebben 

Eigenlijk is dit een vreemd gebod. Hoe kan je iemand nou gebieden om 

lief te hebben? Dat gaat toch niet echt samen, een gebod en liefde. 

Liefde moet toch iets vrijwilligs hebben. Liefde kan je niet dwingen, ze is 

vrij. 

Dit is het belangrijkste gebod, maar ook het zwakste. God komt hier wel 

dichtbij en je zou misschien zelfs kunnen zeggen: Hij stelt zich 

kwetsbaar op. Hij zegt niet: gehoorzaam mij, maar hij zegt, heb me lief. 

En dat is wel iets anders. Het is geen instructie van een heerser, maar 

het laat zien hoe het zou moeten zijn tussen de Schepper en zijn 

schepping. Wat Gods bedoeling en zijn verlangen is. 



Het duidelijkst zien we dat bij Jezus. Jezus had God echt lief. Hij 

noemde hem geen God, of Heer, of Koning, maar Hij noemde Hem 

Vader. Daar zat liefde in, in hoe Hij dat zei. Vader. En de Vader zei: Mijn 

zoon. Zoals er in de wereld vaak liefde is tussen ouders en hun kind, zo 

wil God ook dat het is tussen Hem en ons, dat er liefde is. Uiteindelijk 

vraagt God niet alleen geloof van ons, maar ook liefde. Aan ons wordt 

gevraagd om niet alleen gelovigen te zijn, maar ook liefhebbers. 

Geliefden van God. Want uiteindelijk is dit wat toebehoort aan God, de 

liefde van ons hart. 

 

Maar hoe dan? Hoe kan je God liefhebben? Geloven dat er ergens een 

God is die Schepper is, okee. Erop vertrouwen dat hij voor je zorgt, 

luisteren naar de woorden in de Bijbel en daarnaar leven zulk soort 

dingen zijn al lastig genoeg. Maar Hem liefhebben, Hem die je nooit hebt 

gezien, die je niet kan omhelzen, voelen en ruiken. God liefhebben is 

wel wat anders, groter. Omvattender dan we ons misschien vaak 

realiseren als gelovigen. Ik denk wel dat het de kern is van het geloof. 

De wortel, of de bron. God vindt het niet voor niets het belangrijkst. Het 

is de vlam die ons geloof brandend houdt, ook in moeilijke tijden, van 

dingen die ons overkomen en waar we het moeilijk mee hebben. Een 

vlam die blijft gloeien, ook al om ons heen mensen niet meer geloven, of 

niet geloven. Als het geloof lijkt uit te doven, in rook te verdwijnen. Als 

ons geloof heel klein wordt, middenin deze grote wereld, waar we zo 

weinig van begrijpen. Dan is het dit wat blijft leven, de liefde. Geloof en 

hoop die vergaan ons soms, maar de liefde blijft. De liefde is dieper in 

ons hart. 

 

Het is moeilijk om daar goede woorden voor te vinden. Want woorden 

maken het vaak anders dan het echt is. Maar nu hier toch wat woorden, 

oude woorden van Augustinus. Die zei dit tegen God 

 

Laat heb ik u lief gekregen, 

o schoonheid, zo oud en zo nieuw, 

laat heb ik u lief gekregen! 

 

En U was binnen, en ik was buiten, 

en daar zocht ik u, 



en ik rende, wanstaltig als ik was, 

op de mooie dingen af die door U gemaakt zijn. 

U was bij mij en ik niet bij u. 

Ik werd ver van u gehouden 

door dingen die niet bestaan zouden hebben, 

als ze niet in u bestaan hadden. 

Geroepen hebt u, 

geschreeuwd en mijn doofheid doorbroken; 

gestraald hebt u, 

geschitterd en mijn blindheid verjaagd; 

gegeurd hebt u 

en ik heb ingeademd en snak nu naar u; 

geproefd heb ik 

en nu honger ik en dorst ik; 

aangeraakt hebt u mij 

en ik ben ontvlamd naar uw vrede 

 

Amen 
 


