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Gelezen: Jesaja 45:1-7 en Matteüs 22:15-22 
Titel: Bevrijding uit ballingschap 5 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus. 
Mijn studietijd heb ik doorgebracht in de stad Groningen. In het centrum van die stad 
staat een voormalig goudkantoor. Een pand waar men in vroeger tijd belastingen kon 
of liever gezegd moest betalen. Op dit pand staat een boeiende spreuk: Geef aan de 
keizer wat van de keizer is. Het staat er in het Latijn en is op die manier zo 10 
weggelopen uit de tekst van het evangelie naar Matteüs, het gedeelte van 
vanmorgen. Een weggelopen tekst, vertaald naar het Latijn, en voorbeeld van 
misbruik van een bijbeltekst. Want deze bijbeltekst komt de machthebber wel heel 
goed uit, in weggelopen vorm dan. Betaal je belastingen, zo gebruikt de 
machthebber deze woorden van Jesus, betaal je  belastingen. Terwijl Jesus dat 15 
helemaal niet zegt.  
Jesus zegt niet dat je belastingen moet betalen, Jesus zegt ook niet dat je geen 
belastingen moet betalen. Jesus wijst zijn gesprekspartners op het feit dat zij al 
helemaal in het systeem zitten van belastingen betalen aan de keizer van het 
romeinse rijk. Ze hebben namelijk de belastingmunten al op zak. De munten waarop 20 
het beeld van de keizer. En die munten zouden ze niet in het offerblok in de voorhof 
van de tempel mogen werpen. Nee, dan moet er eerst gewisseld worden naar joods 
geld, koosjer geld als het ware. Deze belastingmunt is als een entreekaartje voor één 
of ander evenement. En stel, je hebt de voucher al op zak voor dat evenement en 
dan ga je vragen of het wel goed is om er naar toe te gaan, het is wat hypocriet. 25 
Bovendien, de vragenstellers aan Jesus, zijn gesprekspartners, zijn voor een deel 
herodianen. Zij horen bij de partij van Herodes, die het heel goed kon vinden met de 
Romeinen en die ook nooit gezegd zou hebben dat zijn volksgenoten geen belasting 
moesten betalen. En….dit gesprek, deze vraagstelling is ook geen echt gesprek, het 
is geen echte vraag. Men wil Jesus in een val lokken met een uitspraak. Men zoekt 30 
hem klem te zetten. En de machthebber die een bijbeltekst misbruikt om aan te 
zetten tot het betalen van belasting, zoekt ook een weg om mensen klem te zetten.  
Men zoekt een weg om Jesus klem te zetten en dat lukt niet, nu nog niet. Verderop in 
het evangelie wel, totdat ook daar een einde aan komt.  
Klemzetten, de mens die klem zit. In de ballingschap zat het volk Israël ook op een 35 
manier klem. Niet allen, niet het hele volk wellicht, maar een deel wel. Klem op een 
plaats, in een land, dat men niet had uitgekozen. Klem in een land waar men naar 
toe was gevoerd, onvrijwillig, dus gedwongen, door een machthebber die wil 
heersen, wil overheersen. En waar mensen willen overheersen ontstaat onvrijheid.  
Daar waar het systeem belangrijker is dan de mens, ontstaat onvrijheid. In de 40 
ballingschap ontstaat trouwens ook veel moois. Grote delen van de Thora zijn 
aaneengevoegd in die ballingschap. Men ging de eigen geschiedenis overdenken 
ook om te leren van fouten en om te zien hoe het verbond met God ondanks alles 
toch bleef bestaan. Psalmen zijn geschreven in de ballingschap of naar aanleiding 
van de ballingschap. Ballingschap is niet alleen maar negatief, al is het maar om de 45 
woorden van Jesaja die spreekt over en namens God. Hij spreekt over het 
doorbreken van muren, het openen van deuren, koperen of bronzen deuren worden  
verbrijzelfd, ijzeren grendels stukgebroken. Het hang-en sluitwerk gaat eraan. En 



God is degene die al dit sloopwerk doet, om ruimte te geven aan Cyrus, koning 
Kores die als bevrijder gezien wordt en als bevrijder komt en het volk uit ballingschap 50 
weg laat gaan, voor wie wil. Cyrus is de machthebber die in deze geschiedenis 
bevrijder is. Een machthebber kan mensen klem zetten, een machthebber kan 
bevrijden. Zoals een systeem klemmend kan zijn en beklemmend. Zoals een 
systeem de mens juist de ruimte kan geven om te zijn wie zij of hij is.  
Een systeem kan klem zetten, een systeem kan ruimte geven. Bijvoorbeeld een 55 
burgerlijke stand. Als je bij een burgerlijke stand het geslacht aan moet geven en er 
is alleen de keuze tussen vrouwelijk en mannelijk, dan is dat klemmend. Als er een 
derde genderkeuze is, dan geeft dat ruimte. Als ik bel met een bedrijf en ik kom in 
een keuzemenu, dan is het klemmend als ik moet kiezen tussen een beperkt aantal 
vragen. Het geeft ruimte als er ook een mogelijkheid is om te kiezen voor een andere 60 
vraag dan is genoemd. En ik meen dat onze kerkelijke ledenadministratie ruimte 
geeft aan de mens om te zijn wie deze mens is. Daar hoeven geen ijzeren grendels 
opengebroken te worden.   
Een systeem kan klemzetten, zoals ballingschap klem kan zetten. Jesus komt op 
vergaande wijze in ballingschap, totdat ijzeren grendels worden opengebroken. Want 65 
dat mag het perspectief zijn, dat de ballingschap het einde niet is. Ook al duurt het 
zeventig jaar en niet elke ballingschap duurt 70 jaar.  
Ballingschap kent overigens verschillende gezichten. Dat van sommige systemen die 
mensen beklemmen. Je kunt daarbij denken aan totalitaire regimes, voorbeelden 
genoeg ook in de  geschiedenis. Maar ook de rouw kan het gezicht van ballingschap 70 
hebben. Iemand zei kortgeleden dat zij een deel van haarzelf kwijt was. Rouw kan 
maken dat je jezelf terug moet vinden als de mens die je bent. Rouw kan maken dat 
je je niet op je plaats voelt. Ballingschap. De tijd waarin mensen complottheorieën 
aanhangen, de tijd waarin mensen elkaar niet kunnen zien zoals ze zijn en niet meer 
kunnen zien of iemand lacht of niet, de tijd waarin je elkaar niet meer bemoedigend 75 
een hand op de schouder kunt geven, die tijd is ook ballingschap. En ik denk dat de 
mensen die op de vlucht zijn of niet meer kunnen vluchten, waar dan heen, ook in 
ballingschap zijn.  
En nogmaals, ballingschap brengt ook vruchten voort, zoals al genoemd en zoals we 
kunnen zien in de geschiedenis van het joodse volk en zeker in de geschiedenis en 80 
de levensweg van die ene Jood, de rabbi van Nazareth. Ballingschap brengt ook 
vruchten voort, ook te zien en te beleven in de levens van anderen en de 
geschiedenis van volken en de mensheid in het algemeen.  
En er is meer. Jesaja, die profeet in de ballingschap zag het en hoorde de stem van 
de Ene, die spreekt over het stukbreken van ijzeren grendels, van die ijzeren 85 
grendels die klemmen en beknellen. IJzeren grendels, die ijzeren grendels en die 
koperen deuren, ze gaan kapot, ze worden verbroken, stukgeslagen, de ballingschap 
heeft het laatste woord niet. Klemmende en beklemmende systemen, ze hebben het 
laatste woord niet. Er is een weg verder, een weg die als het moet opengebroken 
wordt. En wie dat doet? Jesaja noemt God, als de Heer, als de enige God, als 90 
degene die het licht vormt en het duister schept, als de nacht en als de dag als ritme 
in de tijd, als systeem dat leven doet. Jesaja noemt God als degene die alles doet. 
Maar hij noemt ook de mens, de mens Cyrus. En hoe zou God anders kunnen 
werken dan door de hand van wat leeft?  
Bevrijding uit ballingschap, het is er. Het was er, het is er, het zal er zijn. Vanwege 95 
God, vanwege Jesus, vanwege profeten, vanwege al die mensen die vrede zoeken, 
recht zoeken, naaste zijn als in één grote beweging. De denkers en de doeners, de 



mensen die op hun plaats de ruimte geven, bevrijding uit ballingschap, in naam van 
de Eeuwige. Amen.  
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