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2. Petrus, geloofsheld met getuigenisvrees (2/3) - (Mat 17:22-27) 
 
We leven in roerige tijden. We zijn nog niet uit een pandemie of er woedt een 
heftige oorlog in Europa. En tussendoor scoorde Rotterdam historisch laag bij 
de verkiezingen voor de gemeenteraad. De rode draad in al deze verhalen is 
onze houding tegenover machten, de overheid, een regering, een dictator. 
Ook in de laatste verzen van Mattheus 17 lijkt het hierover te gaan. De inners 
van de tempelbelasting vragen aan Petrus: betaalt uw meester zijn 
tempelbelasting wel? 
Jezus maakt dit tekstgedeelte door Zijn antwoord niet makkelijker. Hij heeft 
net niet alleen over de belasting van gezagsdragers van de tempel, maar van 
alle heerser op aarde. Vervolgens wijst Jezus op het verschil van kinderen en 
anderen als het gaat om belasting betalen. En als derde geeft Jezus die 
bijzondere opdracht aan Petrus om de vis met het muntstuk in de bek te 
vangen. Waar gaat het over in dit gedeelte? 
Maar er zijn ook drie puzzelstukjes om dit moeilijke tekstgedeelte beter te 
begrijpen. Als we vanuit het tekstgedeelte van de vorige preek in Mattheus 16  
doorlezen komen we langs de belijdenis van Petrus: U bent de Messias, de 
zoon van de levende God. Niet veel later is Petrus getuige van de 
verheerlijking op de berg. Mozes en Elia verschijnen en er klinkt een stem: Dit 
is mijn geliefde Zoon. In Hem vind ik vreugde. Luister naar Hem. De vraag van 
de belastinginners klinkt na deze gebeurtenissen bijna zielig. Zijn ze een 
poging om tweedracht te zaaien?  
Als Jezus het heeft over de kinderen (eigenlijk staat er zonen) die vrijgesteld 
zijn van belasting, dan zit daar een diepe verwijzing naar zichzelf in. Moet Hij 
als zoon van de levende God belasting betalen voor de tempel van Zijn Vader? 
Dit is geen gesprek meer over geld, maar over de identiteit van Jezus!  
Dan maakt Jezus nog een draai met het gesprek. Hij geeft de wonderlijke 
opdracht tot het vangen van de vis met het muntstuk in zijn bek. Hij lijkt te 
zeggen: dat is lekker belangrijk. Petrus, betaal voor mij en voor jou. Laten we 
niemand voor het hoofd stoten. Geen struikelblok, aanstoot zijn voor 

anderen. Als kinderen van God mogen we ons vrij weten. Maar geef je 
aandacht aan wat echt belangrijk is in dit leven. En dat is de vraag: Wie is 
Jezus voor ons? Naar welke toekomst is Hij op weg door te sterven en op te 
staan? 
 
 
Om nog eens over door te praten: 
We lezen overal dat het vertrouwen in de overheid in ons land heel laag is. 
Herken jij dat bij jezelf? En wat betekent dat voor jouw omgaan met de 
overheid? 

 
Bijbelstudie –  
Lees Mattheus 16 en 17 eens achter elkaar door. Merk je hoe 
vreemd de vraag uit Mattheus 17:24 is? 

 
Gebed –  
Heer, help ons te onderscheiden waar het op aankomt. 
Waar wij als kinderen van U in vrijheid staan 
Waar wij in opstand of verzet moeten komen 
Heer, help ons te zien wat belangrijk is 
Waar wij gewoon onze bijdrage moeten leveren 
Of waar wie U bent op het spel staat 

 
Delen & dienen –  
Wat zijn dingen in het dagelijks leven, waar we ons als 
christenen veel minder druk om moeten maken omdat ze 
volgens jou in Gods ogen niet echt belangrijk zijn? 
Waar zouden we ons wel druk over moeten maken? 

 
Liturgie – Uit Leid 556: 4 
Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven, 
ons is een lofzang in de mond gegeven, 
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan. 
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