
Zondag 18 Oktober 

29e Zondag door het Jaar 

Wat is voor de keizer, wat voor God? 

  

 

In de tijd van Jezus, zijn de Romeinen de baas. 

Vandaag komen leerlingen van de Farizeeën en aanhangers van Herodes bij Jezus. 

Ze stellen Hem een lastige vraag. 

Als Hij ‘Ja’ zegt, lijkt het of Hij de keizer belangrijker vindt dan God. 

Met dat antwoord zullen de leerlingen van de Farizeeën niet blij zijn. 

Als Hij ‘Nee’ zegt, is dat niet wat de aanhangers van Herodes willen horen. 

Hoe zal Jezus dat oplossen?  

 

Kom, dan gaan we lezen wat hierover in het Evangelie staat. 

 



In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen. 

Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.  

(Mat. 22, 15-21) 

Verteller: Op een dag overlegden de Farizeeën met elkaar 

hoe ze Jezus met zijn eigen woorden konden vangen.  

Zij stuurden hun leerlingen 

samen met de Herodianen* op Hem af met de vraag: 

Leerling:  "Meester, wij weten dat U eerlijk bent 

en de weg van God in eerlijkheid leert.  

U trekt zich van niemand wat aan, 

want U kijkt de mensen niet naar de ogen.  

Zeg ons daarom wat U meent. 

Is het toegestaan belasting te betalen aan de keizer of niet ?' 

Verteller: Maar Jezus begreep hun valsheid en zei 

Jezus:  "Waarom proberen jullie Mij te vangen, jullie huichelaars ? 

Laat mij de belastingsmunt eens zien."  

Verteller: Ze hielden Hem een geldstuk voor.  

Hij vroeg hun: 

Jezus:  "Van wie is deze afbeelding en het opschrift?"  

Verteller:  Zij antwoordden: 

Leerling: "Van de keizer."  

Verteller:  Daarop zei Hij tegen hen: 

Jezus:  "Geef dan aan de keizer wat van de keizer is,  

en geef aan God wat van God is." 

Verteller: Woord van de Heer. 

* Herodianen zijn aanhangers van Herodes de Grote 

 

Om te doen 

Gesprekje  Wat is er allemaal van God?  

Wat kun jij aan Hem geven?   

Bidden  Lieve Jezus,  

U heeft ons in alles het beeld van God laten zien: 

Een God die van ons houdt en naar ons omziet. 

God heeft ons geschapen naar zijn beeld. 

Maar het lukt ons niet altijd om dat te laten zien. 

Help ons elke dag te leven zoals U, want dat ziet God zo graag.  
 



Zingen DANK U VOOR DE WOND’REN 

Dank U voor de wond’-ren die gebeuren; 
Dank U voor de bloemen in het veld. 
Dank U dat Uw schepping vol met kleuren  
Van Uw liefde voor een mens vertelt. 
 

Refrein Dank, dank, dank o Heer, 
U blijft altijd bij ons Heer. 
Amen, amen, amen. 

 
Dank U voor die duizend mooie dingen; 
Dank U voor Uw liefde elke dag. 
Dank U dat als zorgen mij omringen 
ik eenvoudig bij U komen mag. 
      
Dank U voor het zonlicht in de straten 
Dank U voor de sterren in de nacht. 
Dank U dat als vrienden mij verlaten 
U vanuit de hemel naar mij lacht.  
   
Dank U voor het wonder in mijn leven; 
Dank U voor Uw Geest en voor Uw kracht. 
Dank U dat U alles hebt gegeven, 
Dat U alles voor mij hebt volbracht   
     
Dit lied is te beluisteren via https://www.youtube.com/watch?v=B8arisR1yP0  
 

Tip van de week 

 
  
 

       

Er is veel waarvoor je God kunt danken. 

Probeer  de komende week eens elke dag  

om God voor iets of iemand te bedanken. 

https://www.youtube.com/watch?v=B8arisR1yP0

