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Je woorden op een goudschaaltje moeten leggen. 
 
Beste mensen! 
 
Deze uitdrukking hoorde ik van iemand over zijn werksituatie. Hij zei “ieder woord wat ik zeg wordt 
gewikt en gewogen, geoordeeld, eerder veroordeeld. Dat voelt niet goed”. De situatie houd me 
bezig. 
Zou het met deze tijd te maken hebben? Woorden krijgen ook een andere betekenis. We zijn blij in 
deze corona tijd als we negatief zijn. Ben je positief is het niet goed met je gezondheid. Met deze 
formuleringen draaien we het gangbare om. Wie snapt er nog iets van? Later op de avond voor de TV 
zie je alleen praatprogramma’s waarbij vaak de een in de valstrik van de ander terecht komt. De 
debatten vanuit Den Haag zijn niet veel beter. Lost deze manier van communicatie onze problemen 
op? 
In de tijd van Jezus was het blijkbaar niet anders. De Farizeeën en de  Schriftgeleerden hadden nu 
een vraag waarbij hij altijd zou hangen. Uiteindelijk zorgen ze ervoor dat hij de kruisdood moet 
sterven. Is het geoorloofd belasting aan de keizer te betalen of niet? 
Als Jezus ja zegt, valt hij zijn eigen volk af, dat onder het juk van de Romeinse bezetter moet leven. 
De bezetting kun je vergelijken met de situatie van W.O. II. Als Jezus nee zegt, kunnen ze hem 
aanklagen als iemand die het volk opruit. 
Jezus zal de bal hard terugkaatsen. Ze zullen hem voelen in hun maag. Geef aan de keizer wat de 
keizer toekomt en aan God wat God toekomt. 
Dit antwoord kan ons hier en nu ook aan het denken zetten. Wat is er mis met belasting, al betalen 
we dat niet graag? Als niemand zou betalen, valt ons sociale stelsel weg. Onze samenleving is dan: 
Ieder voor zich en God voor ons allen, tenminste al je in God gelooft. Anders is het alleen: Ieder voor 
zich. Dus belasting betalen is noodzakelijk voor een humane wereld. 
Hoe weten we wat we aan God moeten geven? Hiervoor komen we bij de ,mensen terecht. We zijn 
immers naar zijn beeld en gelijkenis geschapen. Jezus is het meest unieke beeld van God. 
Zijn boodschap geeft leiding aan ons handelen. De rode draad is een oproep om op te komen voor de 
kleine en kwetsbare medemens. We worden uitgedaagd om over onze horizon heen te kijken. 
Vandaag op Wereldmissiedag is dat onze roeping en zending. Bij ons staat Afrika centraal. Het geloof 
zit heel diep . Ze uiten het in muziek en dans en kijken niet naar de tijd. We zijn heel anders, veel 
ingetogener. Ze kunnen gemakkelijk van hun armoede delen. Hun manier van leven kan ons hoop 
geven. Hun steunen met materiele middelen mag geen aalmoes zijn, maar een teken van oprechte 
verbondenheid als broers en zussen van elkaar, zoals paus Franciscus verwoordt in zijn nieuwe 
encycliek: “Allemaal broeders “ Vijf jaar eerder deelde de paus zijn zorg over de uitbuiting van 
Moeder Aarde en het klimaat in zijn encycliek: Laudato si. NU roept hij op om te groeien naar een 
nieuwe verbondenheid met elkaar. Schep een veiligheid, waardoor je woorden niet op een 
goudschaal worden gelegd, maar waarbij je elkaar de hand reikt ( In deze tijd symbolisch, maar niet 
minder oprecht) 
Amen.   


