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Kruis of munt
Psalm 96 en Matteus 22,15-22
Inleiding
Ere wie ere toekomt! Psalm 96 roept op om een nieuw lied te zingen voor de Eeuwige die alle eer
toekomt en er geen idolen op na te houden. Wie zichzelf een beetje kent, weet dat geld kan snel je
afgod kan zijn…
In Matteus 22 lezen we hoe Jezus de strikvraag krijgt over omgaan met geld en belasting. Maar er
speelt daar meer dan de klinkende munt: waar strikvragen worden gesteld lopen mensen gevaar los te
raken van de waarheid.
Jezus wijst als ware beelddrager van God een weg die ook ons in onze waarde schat en ons wil
herstellen als we die zelfwaarde misschien zijn kwijtgeraakt.
We gaan vandaag een nieuw lied meezingen met de cantorij, op de tekst van dezelfde Psalm 96, een
liefdesgedicht dat aan God alle eer wil geven van ons bestaan en zijn waarheid.
In onze economie heeft een munt heeft kruiskant, oftewel de kop en een muntkant, de waarde.
Maar wij gaan vandaag lezen en stilstaan bij de evangelische achtergrond van de vraag: kruis of munt?

-strikvragen :
een tijdje geleden zei Freek op de Exodus Bijbelstudie: er bestaan geen foute vragen, maar
wel foute antwoorden…. Dat is zeker iets om langer over na te denken, maar vandaag hebben
we in het Schriftgedeelte te maken met een Strik-vraag: als je die beantwoordt loopt je
regelrecht in de val. Er is zelfs een Psalm die gaat over de strik, de val waarin je ziel kan
terecht komen: Psalm 124:7 Onze ziel is ontkomen, als een vogel uit den strik der
vogelvangers; de strik is gebroken, en wij zijn ontkomen.

In mijn werk in de bajes hoor ik vaak over strikvragen (techniek van recherche): 'had u het
wapen thuis verstopt'? ja of nee is altijd fout, je erkent dat je een wapen had, je moet slim zijn
en om de vraag heengaan… een strikvraag is bedoeld om er altijd schuldig uit te komen..
- belang van de farizeen:
In de lezing uit Matteus valt de huichelarij en oneerlijkheid (of is het toch angst?) jegens
Jezus (vs 15 ze overleggen hoe ze Hem kunnen vangen, er is samenwerking met herodianen
de aanhangers van de gevreesde koning Herodes, die trouw was aan de bezetter dus een
romeinen-vriend, het was dus samenwerken met politieke tegenstanders met hetzelfde doel:
Jezus vangen! Ze huren getuigen in, hun eigen leerlingen voor het Joodse belang en
herodianen voor Romeins belang, klaar om te vangen) :
als Jezus zegt geen belasting te betalen, dan wordt hij gearresteerd (vaker belastingopstanden
geweest)
als Jezus zegt wel te betalen, dan is hij geen bevrijder messias, maar heult met de bezetter..
Andere vertaling: wij weten dat u de waarheid bent en de weg van God leert en oprecht
eerlijk bent… twee weken geleden over de waarheidsvraag, Jezus als weg, waarheid en leven
(Joh 14,6): hun compliment aan Jezus is hier een schijn getuigenis, oneerlijk…
Je voelt de dreiging, een arrestatie kan elk moment worden georganiseerd, voor ons die
terugkijken op de geschiedenis kunnen we zeggen: het kruis komt in zicht…
-vraag om de munt:

een denarie met beeltenis van keizer Tiberius, opschrift : 'hoogverheven zoon van de
hoogverheven god'
geld met zulke woorden er op is vloeken in de tempel, verboden op het tempelplein, het moest
daar eerst worden omgewisseld voor tempelgeld met afbeeldingen van symbolen en planten,
als tegenover van dit heidense romeinse geld met godslasterende woorden…
Jezus antwoord: romeins geld is dus eigendom van de keizer, dit geld en de eer die daarop
staat komt hem toe!
-geef God wat Hem toekomt:
wat draagt Zijn afbeelding en opschrift ? of beter:
wie draagt zijn beeld en waar lezen we welke eer Hem toekomt?
1 . Genesis 1 : de mens als beeld/ ikoon van God
2 . Paulus in 2 Kor 4 : Christus als beeld van God
Kolosse brief 1:13-15
Christus = "zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze
zonden. Beeld van God, de onzichtbare, is Hij, eerstgeborene van heel de schepping…”
(Petrus 1, 18 vrijgekocht met bloed, 1 Kor 6 gekocht en betaald )
De gedachte dat Jezus zelf de munt, de belastingmunt van God zelf is, is misschien nieuw,
maar in de brieven gaan de apostelen steeds meer daar van uit…
Vraag van Jezus
is dus eigenlijk of de joodse Bijbelgeleerden / farizeeen
a. Hem erkennen als beeld van God en
b. ze worden gewezen op hun schijngedrag:
Romeinse munten werden wel gebruikt en gedragen, gaven de eer van alle leven aan de
keizer. Die mochten niet in tempel komen, maar Jezus als Gods munt moet worden
opgeofferd, verwijderd…
Vragen voor ons als Zijn gemeente: hoe zien wij Jezus?
1. zien wij in Jezus een mooi voorbeeld, een echte protesterende protestant die er niet voor
terugdeinsde om het gezag van de tempel en van de Romeinen te tarten (zoals Luther dat deed
500 jaar geleden met het gezag van de paus), of
2. zien wij in Jezus als beeld van God, dat wij in zijn woorden en daden God leren kennen?
3. zien wij terugkijkend op de geschiedenis dat het oneerlijke proces en kruis van Jezus
eigenlijk de munt is die betaald werd voor onze vrijheid?
We hebben een lied daarover, dat we niet zo vaak in Silo zingen: (Opwekking 544 )
Meer dan zilver, meer dan goud,
meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd,
meer dan dat, zo eindeloos veel meer
was de prijs die U betaalde Heer.

de mens als beeld van God (Genesis 1)

wat het beeld van de keizer draagt, komt keizer toe,
wat beeld van God draagt, komt Hem toe..
Hoe kunnen wij als beelddragers van Hem, ook echt terug geven wat God toekomt?
De joodse gelovigen hadden hun psalmen, die regelmatig werden gezongen in de liturgie,
zoals psalm 96 die aan de God van hemel en aarde alle eer toezingt.
Wij als gelovigen van na Pinksteren hebben Gods Geest in ons hart aangereikt gekregen, dus
dan gaat het niet meer om geld (ook al is het fijn als steeds in Silo de collectezakken vol zijn
voor alle goede doelen)
Maar het gaat om ons hart… en de vruchten van de Gods Geest van na Pinksteren!
(Galaten 5 Vreugde, liefde, geduld, zachtmoedigheid, zelfbeheersing..)
Zo kunnen wij Hem de eer geven de Hem toekomt, dat is het tegendeel van verkeerde
strikvragen stellen om God en geloven in onze tijd weg te werken uit ons leven …
Wij als gemeente zijn als munten van God:
aan de ene kant het kruis/de kop: de mens als beelddrager van God ,
maar ook de mens Christus, de beelddrager van de Eeuwige,
aan de andere kant de tekst: jij bent een kind van de hoogverheven God!
(Joh 1,12 wie Hem geloven heeft Hij voorrecht gegeven om kinderen van God te worden)
kruis of munt
wij als kinderen van God hoeven dus niet te kiezen als bij een strikvraag over kop/kruis of
munt/waarde.
In de ruimte van de onze erediensten zingen en bidden we, danken we, belijden wij:
-dat Jezus als beeld van God zelf voor ons aan het kruis een prijs heeft betaald, die ons ruimte
om te leven geeft
-dat wij zelf als beelddragers van Gods Geest mogen leren en oefenen in liefde, vrede,
goedheid..
-dat wij zelf de klinkende munten van Gods koninkrijk mogen zijn, die zingen, steeds weer met
nieuwe liederen over wat God doet in de schepping, in de geschiedenis, in ons leven en
eerbied kunnen hebben voor wat Jezus deed en wat ons nog tijd van leven geeft en om van
alles wat ons overkomt…
Natuurlijk moeten we dat nog veel oefenen bv om niet alleen te vragen in onze gebeden.
God zegenen ligt ons niet op de lippen, de joodse liturgie heeft daar veel meer ervaring mee.
In plaats van: Heer geef ons brood, te bidden: Heer, U geeft ons brood, gezegend is Uw naam
In plaats van: Heer maak mij gezond, te bidden: Heer, U kunt genezen, gezegend is Uw naam

Dat leren we in en met de psalmen, die liefdesgedichten van het Eerste Testament,
zoals psalm 96 zegt: zegen zijn naam!
Die ons spreekt over zijn beloofde trouw aan mensen, omwille van zijn naam.
Die ons toezingt dat Hij trouw blijft waar wij elkaar en onszelf het leven zwaar maken,
waar wij door frustratie of angst aan God zelf strikvragen stellen en zo de waarheid en Gods
waarheid geen recht doen…
Laten we maar vaak samen die psalmen zingen, ze leren ons, net als Jezus dat deed:
Ere wie ere toekomt !

