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Verrassend actueel is het evangelie vandaag: “Moeten we belasting betalen of niet?” Die 

vraag speelde dus al in Jezus’ tijd. Het ging daar echter niet om percentages maar meer om 

principes. Belasting betalen werd beschouwd als afgoderij.  

Jezus leefde in de tijd dat Israël werd bezet door de Romeinen. De belastinggelden vloeiden 

dan ook, via de zgn. tollenaars, in de Romeinse schatkist. Daardoor werden de Joden er 

constant aan herinnerd dat ze politiek afhankelijk waren. Tegelijk was dit ook een 

godsdienstig probleem. De Romeinse keizer beschouwde zichzelf als een god. De Zeloten 

wezen de belasting af omdat ze buiten God geen enkele sterfelijke machthebber mochten 

gehoorzamen. De Farizeeën, als wetsgetrouwe religieuze leiders, ervoeren de belasting als 

een zware last, maar hadden uit opportunisme besloten om de belasting wel te betalen en 

zo te overleven onder het vreemde bewind. De Herodianen namen een dubbele houding aan 

jegens de Romeinen, maar sympathiseerden met de Farizeeën. Zij allen waren er op uit om 

Jezus op grond van zijn uitlatingen uit de weg te kunnen ruimen. 

“Is het geoorloofd belasting te betalen aan de keizer, of niet?” De vraag is zo geformuleerd 

dat ze eigenlijk alleen maar met ‘ja’ of ‘nee’ beantwoord kan worden. In beide gevallen zou 

Jezus in de problemen komen. Sprak Hij zich uit tegen de betaling dan kon Hij aangeklaagd 

worden wegens opstandigheid jegens het burgerlijk gezag. Sprak Hij zich uit vóór belasting 

betalen aan de keizer dan zou Hem het verwijt treffen dat Hij de heerschappij van God niet 

boven alles stelde. Een echte strikvraag dus. 

Hoe vaak zien wij ons, als christenen, in het leven van alledag ook niet geconfronteerd met 

soortgelijke ‘strikvragen’? En dan niet zozeer met betrekking tot het betalen van belasting. 

We willen trouw leven volgens onze geloofsovertuiging, maar tevens zien we ons geplaatst 

in een wereld die zich aan God noch gebod iets gelegen lijkt te laten liggen. Van ons wordt 

burgerlijke gehoorzaamheid geëist, maar daarbij moeten we steeds vaker ons geweten 

geweld aandoen en de gehoorzaamheid aan Gods gebod verloochenen.  

De scheiding van Kerk en staat is een goede zaak, maar hoe vrij is eigenlijk de beleving van 

de godsdienst binnen onze samenleving? Mag God alleen ter sprake komen binnen de kerk- 

of moskeemuren of achter de voordeur? Sluiten godsdienst en burgerplicht elkaar dan uit? 

Niemand kan twee heren dienen, heeft Jezus zelf gezegd. Moeten we kiezen voor het een en 

tegen het ander of moeten we een compromis sluiten? 

In de vraag van de Farizeeën aan Jezus ligt inderdaad een onuitgesproken tegenstelling 

besloten: God versus keizer. Maar deze tegenstelling is vals. Jezus toont dit aan door in zijn 

antwoord boven de gestelde vraag uit te gaan: “geeft aan de keizer wat de keizer toekomt; 

en aan God wat God toekomt.” De keizer en God zijn niet uitwisselbaar: ze zijn niet elkaars 

gelijken, maar evenmin concurrenten. Jezus bevestigt dat de staat rechtmatige eisen stelt 

aan de burger, waaraan gehoorzaamd moet worden. Maar tevens geeft Hij duidelijk de 



grenzen aan van dit gezag door te stellen dat aan God gegeven moet worden wat Hem 

toekomt.  

Op het geld staat de beeldenaar van het staatshoofd. Maar de mens is geschapen naar Gods 

beeld en gelijkenis. Wij allen dragen in onze ziel, in ons diepste wezen, de beeldenaar van 

God, onze Schepper. De overheid vraagt slechts een percentage van ons inkomen, maar God 

vraagt ons onszélf geheel en al aan Hem te geven. Hij is de Schepper van hemel en aarde. 

Aan Hem behoren wij toe. In Jezus’ antwoord ligt dus een onmiskenbare rangorde, waarbij 

God de prioriteit geniet, zonder dat de keizer tekort gedaan wordt.  

In wezen staan God en het aardse gezag dus noch als gelijken naast elkaar noch als 

concurrenten tegenover elkaar. Het aardse gezag staat in dienst van God. Dit is de essentie 

van Jezus’ antwoord. “Van God is de aarde en al wat zij draagt, de wereld en wie haar 

bevolken” getuigt de psalmist. Ook bij de profeet Jesaja, in de eerste lezing, hoorden we hier 

een voorbeeld van. De Perzische vorst Cyrus werd –zonder dat hij het zelf wist- door de Heer 

gezalfd om de volkeren te verslaan die Israël, Gods uitverkoren volk, bedreigden. Deze 

ongelovige heerser had nog nooit van God gehoord, maar toch werd hij –in de beleving van 

het Joodse volk- een werktuig in Gods hand tot eer van Zijn Naam en tot heil van het volk. 

Vanuit de diepe overtuiging dat er buiten God geen god is. “Ik ben de Heer, en niemand 

anders!” hoorden we Jesaja getuigen. 

De vraag is of wij altijd vanuit die overtuiging leven. Er zijn in ons leven vaak zovele heren, 

zovele machthebbers. Niet alleen om ons heen. Ook in ons eigen hart strijden allerlei 

krachten om de voorrang. We worden van alle kanten aangesproken, uitgedaagd, bekoord 

en verleid ook, om het aardse een hogere plaats te geven, ten koste van God, om mensen 

meer te gehoorzamen dan God. De raad van Jezus “Geeft aan de keizer wat de keizer 

toekomt, en aan God wat God toekomt” kan ons dan helpen om verantwoorde keuzes te 

maken.  

God heeft alles ordelijk geschapen. Wie deze orde respecteert zal steeds een goed en gerust 

geweten hebben, omdat hij noch het aardse gezag noch de Heer te kort doet. Deze orde 

bestaat hierin dat we altijd éérst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid moeten 

zoeken. Scheiding van kerk en staat betekent niet dat de godsdienst uit het openbare leven 

moet worden gebannen, maar dat ze er, in alle vrijheid en beschermd door het recht, het 

kloppende hart van zou moeten zijn. In een tijd dat godsdienst meer dan eens wordt 

gebruikt om mensen en samenlevingen tegen elkaar op te zetten of, soms letterlijk, op te 

blazen, is vandaag de boodschap van het evangelie een positieve en opbouwende: “Geeft 

aan de keizer wat de keizer toekomt, en aan God wat God toekomt.” Amen. 

 

 


