
Teksten bij de 29ste zondag door het jaar, 18 oktober 
 
 
Twee keuzes, één weg! 
 
Geeft dan aan de keizer 
wat de keizer toekomt, 
en aan God wat God toekomt. 
Matteüs 22, 21b 
 
 
Inleiding op de viering 
 
Ook in dit weekend krijgen we de gelegenheid om de Heer te ontmoeten in de Eucharistie. In 
Woord en Sacrament. Weliswaar kunnen we maar in kleinere groepen van gelovigen samen 
komen, maar toch: het kan.  
Zo zijn we samen in gebed, in verbondenheid met velen.  
De lezingen van de zondag laten ons weten dat God maar één ding van ons vraagt: dat we 
in Hem geloven en op Hem vertrouwen. Niet uit dwang, maar van harte. Hij vraagt ons om 
Hem toe te laten in ons hart, om zo steeds meer beeld van God te zijn. 
 
 
Om vergeving 
 
Het diepe besef dat wij Christus toebehoren is niet zo gemakkelijk in daden om te zetten. 
En met daden bewijzen hoe goed we zijn, hoe christelijk is dat? 
Laten we ons in stilte bezinnen op onszelf en op de vraag hoe wij ons geloof leven, hoe onze 
daden getuigen van Gods liefde - of niet.  
We mogen daarbij vertrouwen dat God zich over ons ontfermt, over al ons doen en laten. 
Heer ontferm U over ons. 
 
De lezingen van de zondag 
 
Jesaja 45, 1.4-6 
Zo spreekt Jahwe tot Kores zijn gezalfde, die Ik bij de rechterhand heb genomen, om volken 
voor hem neer te leggen en koningen de gordels van de heupen te rukken, en voor hij komt 
de deuren te ontsluiten, zonder dat een poort gesloten blijft:  
4Omwille van Jakob mijn dienstknecht, om Israël mijn uitverkorene, heb Ik u bij uw naam 
geroepen, u een erenaam gegeven - en gij kende Mij niet.  5Ik ben Jahwe en niemand 
anders, buiten Mij is er geen god; Ik omgord u, - en gij kent Mij niet.  6Zo zullen zij erkennen, 
van de opgang der zon tot aan haar ondergang, dat er niemand anders is dan Ik alleen: Ik 
ben Jahwe, en niemand anders.   
 
 
 
 
 
1 Tessalonicenzen 1, 1-5b 

VAN PAULUS, Silvánus en Timóteüs aan de christengemeente van Tessalonica, die is in 

God de Vader en de Heer Jezus Christus. 

Genade voor u en vrede!  
Wij zeggen God dank voor u allen, telkens wanneer wij uw naam noemen in onze 
gebeden. Onophoudelijk gedenken wij voor het aanschijn van God, onze Vader, uw 
werkdadig geloof, uw onvermoeibare liefde en uw standvastige hoop op onze Heer Jezus 



Christus. Wij weten, broeders, dat God u liefheeft en dat gij door Hem zijt uitverkoren, want 
wij hebben u het evangelie verkondigd niet alleen met woorden maar met kracht en heilige 
Geest en volle overtuiging. Gij weet trouwens zelf wel hoe ons optreden bij u is geweest: het 
was gericht op uw heil.  
 
Matteüs 22, 15-21 
Toen gingen de Farizeeën onder elkaar beraadslagen hoe ze Hem in de val konden laten 
lopen. Zij stuurden hun leerlingen met de Herodianen op Hem af met de vraag: “Meester, wij 
weten dat Gij oprecht zijt en de weg van God in oprechtheid leert; en Gij stoort U aan 
niemand, want Gij ziet de mensen niet naar de ogen. Zegt ons daarom: Wat dunkt U, is het 
geoorloofd belasting te betalen aan de keizer of niet?” Maar Jezus doorzag hun valsheid en 
zei: “Waarom probeert gij Mij te vangen, gij huichelaars? Laat Mij de belastingmunt eens 
zien.” Zij hielden Hem een denarie voor. Hij vroeg hun: “Van wie is deze beeldenaar en het 
opschrift?’’ 
Zij antwoordden: “Van de keizer.” Daarop sprak Hij tot hen: “Geeft dan aan de keizer wat de 
keizer toekomt, en aan God wat God toekomt.”   
 
Woorden ter overweging 
 
In de evangelielezing wordt Jezus het vuur aan de schenen gelegd: Hij moet kiezen tussen 
gehoorzaamheid aan de wetten van het joodse volk en aan de Romeinse overheid. Hij kiest 
er echter voor om voor beiden te kiezen, maar wel duidelijk te maken dat God enig en uniek 
is. Hij kiest vanuit zijn diepe en intieme verbondenheid met God. Jezus kan niet anders: 
Jezus ís God! 
En hoe is dit voor ons? Welke keuzes krijgen wij in ons dagelijkse leven voorgelegd? Kiezen 
wij voor geld en macht, of voor vaste gegevens, omdat het nu eenmaal zo is? Of laten we 
onze keuze bepalen door onze verbondenheid met God? Zoals Jezus eigenlijk niet anders 
zou kunnen dan dit te doen, omdat Hij God is, zo zouden ook wij eigenlijk niet anders 
moeten kunnen; wij zijn immers geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. We mogen ons bij 
de lezingen van deze zondag best afvragen door wat, of beter nog: door wie (Wie) we onze 
keuzes laten bepalen. 
God heeft ons lief, zo zegt ons Paulus in de tweede lezing, Hij heeft ons uitverkoren om zijn 
evangelie te verkondigen in woorden, maar meer nog in ons handelen in het dagelijkse 
leven. We krijgen vele keuzes, maar er is één weg die ons wordt voorgehouden. Een weg 
die ons uiteindelijk echt gelukkig kan maken. Deze zondag zullen wij bidden dat God ons in 
beweging brengt om die weg te gaan, met de Heer, in de kracht van de heilige Geest. 
 
 
Woorden tot slot 
 
Woorden van eeuwen worden ons aangereikt. 
Kunnen we ons toevertrouwen aan God? 
De goede wensen van Paulus verstaan? 
Het verrassende antwoord van Jezus, 
waarin Hij uiteenlegt wat de wereldse overheid toebehoort en wat God toekomt? 
Laten we proberen ons hart en onze oren te openen, want ze kunnen richting geven voor 
onze weg doorheen het leven.  
 
 
Ton Baeten o.praem, Geloven in het visioen 
 
In ons kerk-zijn moet de levende Christus centraal staan. Niet de structuren, de regels en de 
wetten, maar de beweging van mens tot mens, van mens tot God en omgekeerd. Onze 
woorden en daden moeten het leven van Christus voortzetten. Christenen zijn geroepen 
Hem te realiseren in de wereld van onze tijd. Alleen op deze manier worden we het levend 



lichaam van Christus en zijn we van betekenis voor deze wereld. Het gaat niet primair om 
het overeind houden van het instituut, het gaat allereerst om het in stand houden van de 
beweging. Levend lichaam van Christus zijn is de kern van ons kerk-zijn. In ons 
gemeenschappelijk vieren en bidden, in onze omgang met elkaar, in onze inzet voor 
anderen. Of anders gezegd: in de totaliteit van ons leven zal zo zichtbaar worden wie Jezus 
voor de wereld wilde zijn. Noodzakelijk daartoe is dat er een levende relatie bestaat tussen 
Jezus en ons. Hij draagt ons, wij dragen Hem en slechts op die wijze zal er een groeiende 
eenheid ontstaan tussen Hem en ons. 
 
 
 


