Gemeente van Jezus Christus,
Een joodse spreuk zegt: de adem van lerende kinderen houdt de wereld in stand. De adem van
lerende kinderen houdt de wereld in stand. Ik denk dat die spreuk veel zegt over het belang
van leren in de joodse wereld. Ook in de joodse wereld ten tijde van Jezus. Matteus, de
evangelist met wie we in deze weken op weg zijn, vertelt ons zijn verhaal over Jezus voor een
groot deel vanuit dat lerende perspectief. Hij schildert Jezus als rabbi, als leraar met groot
gezag. Hij laat Jezus vijf grote toespraken houden …. uitgebreide preken, waarin wijsheid
over het leven als volgeling van Jezus wordt gedeeld. Dat is praktische wijsheid, want dat is
één van de kenmerken van joods leren: leren doe je met het oog op je handelen. Met wat je
leert, ga je de wereld in.
Bij dat joodse leerprincipe hoort het stellen van vragen. Wie geen vragen meer stelt, lijkt wel
dood gegaan, is een andere joodse wijsheid. Vragen stel je aan elkaar, aan wijze of minder
wijze gesprekspartners. Maar vragen stel je ook aan het Woord, de Bijbel. In de joodse
traditie is ook de Schrift een gesprekspartner. Een heel belangrijke gesprekspartner, want …
zo wordt gezegd …. wie geen vragen stelt aan de Schrift, verwijdert zich uit de lichtkring van
de Eeuwige. In de geschiedenis van onze protestantse kerken is er een periode geweest dat
vragen stellen uit den boze was. Zo nu en dan hoor ik nog wel eens verhalen van oudere
gemeenteleden met een kritische geest, die van de catechese werden geweerd of bij wie
tijdens catechese de mond werd gesnoerd, omdat ze vragen stelden bij gelovige stelligheden
of bij Bijbelse onduidelijkheden. Wat een geluk dat we die vrijheid hebben hervonden …. om
vragen te stellen aan elkaar én aan de Bijbel als woord van God. Niet om daar zomaar aan te
knagen, maar altijd met het oog op dat kenmerk van joods leren: vragen stellen om te leren,
En leren doe je met het oog op je handelen. Met wat je leert, neem je je plaats in het leven in.
In het gedeelte uit het evangelie dat zojuist is gelezen, worden vragen gesteld. Jezus is in
gesprek met Farizeeën, Sadduceeën en Schriftgeleerden. De intentie van de vragen van de
geestelijke leiders van het volk is een beetje discutabel …. het is meer een soort vliegen
afvangen …. het lijken pogingen om de ander – Jezus - te betrappen op een verkeerd woord.
Er hangt een onaangename sfeer om deze gesprekken. Die sfeer heeft zich in de loop van
hoofdstuk 22 steeds verder ontwikkeld en zal ook in het vervolg, hoofdstuk 23, verder gaan.
Tenminste, dan gaat het nog wel over Farizeeën, Sadduceeën en Schriftgeleerden, maar is er
geen dialoog meer. Het gesprek is doodgelopen. Dat doodlopen gebeurt in het deel van het
evangelie dat we lazen. Want dat eindigt zo: en niemand was in staat hem een antwoord te
geven, noch durfde iemand hem vanaf die dag nog een vraag te stellen.
Soms zeggen mensen daarbij: Halleluja, Jezus is overwinnaar … hij heeft zijn tegenstanders
de mond gesnoerd. Zie je wel hoe goed hij is? Maar …. met het oog op wat ik hiervoor heb
gezegd over leren, lijkt me dat helemaal niet de bedoeling. Als er geen gesprek meer mogelijk
is …. geen vragen, geen antwoorden, ontstaat er leegte ….. Als er geen gesprek meer
mogelijk is, ontstaat er isolement … kun je elkaar niet meer bereiken, raak je vervreemd van
elkaar, komt er partijvorming …. blokdenken …. vallen mensen of groepen mensen in
tegenstanders uiteen. Dat gevaar is terug te vinden in onze samenleving ….. zeker in deze
laatste weken. Vragen stellen houdt relaties open …. nodigt uit of dwingt tot het formuleren
van antwoorden.
Zo nu en dan zie je daar mooie voorbeelden van. Bijvoorbeeld in gesprekken met anders
gelovigen, in de dialoog met moslims bijvoorbeeld. Elkaar bevragen leidt tot begrip, laat
verbinding ontstaan. Ons samenleven – in het groot en in het klein - is gebaat bij mensen die

vragen stellen … uit belangstelling, uit interesse, omdat er onbegrip is of misverstaan …
vragen die zorgen dat je elkaar beter gaat begrijpen ….
vragen die zorgen dat je met elkaar en van elkaar kunt leren om samen je weg in het leven te
vinden, je plaats in te nemen. Vragen die verbinding leggen tussen mensen. In het evangelie
van vanmorgen loopt dat gesprek dood. En waar dat toe leidt, weten we uit het vervolg van de
geschiedenis rond Jezus. Blokvorming. De geestelijke leiders van het volk komen lijnrecht
tegenover Jezus te staan. Er is geen verbinding meer, de lijnen zijn doorgeknipt. Isolement
naar twee kanten. Angstig stil wordt het dan. Dreigend.
Eerlijk gezegd kon ik in eerste instantie niet zo goed met dat doodlopend gesprek uit de
voeten. Het riep vragen bij me op. Want Matteus hebben we leren kennen als de schrijver met
diepe joodse wortels, die juist verbinding wil leggen tussen de joodse achtergrond van Jezus
en het nieuwe dat Jezus brengt. Waarom is hij in deze situatie zo fel? Hij is veel feller dan de
twee andere evangelisten die ook verslag doen van deze gesprekken. Natuurlijk …. we weten
dat de theologen van die tijd – Farizeeën, schriftgeleerden - een karikatuur van geloof hadden
gemaakt. Matteus laat Jezus daar een aantal keer op wijzen. In gesprek over de waarde van de
sabbat bijvoorbeeld …. daar werden lijnen door schriftgeleerden wel heel strak getrokken.
Daar wijst Jezus de weg naar een dieper verstaan van de wet: niet de regel, maar de mens
moet centraal staan. Maar daar is altijd nog gesprek mogelijk … al is het in een uitdagende
sfeer. In dit gedeelte stopt het gesprek. Waarom?
Ik denk dat de scherpte waarmee Matteus schriftgeleerden en Farizeeën te lijf gaat, te maken
heeft met zijn eigen geschiedenis, zijn eigen context. Matteus schrijft zijn evangelie rond het
jaar 75 …. 80 na Christus, heel wat jaren nadat het zich heeft afgespeeld. In die periode, rond
het jaar 70, is de tempel verwoest en dat is voor het joods geestelijk leven desastreus. Geloof
en tempel waren onlosmakelijk verbonden. In de periode waarin Matteus schrijft, wordt er
dan ook naarstig gezocht naar nieuwe vormen van godsdienstig leven. Vooral de Farizeeën
hebben zich daar voor ingezet. Zo kreeg de synagoge bijvoorbeeld een veel markantere plek.
De joodse volgelingen van Jezus, onder wie Matteus, vonden dat de nieuwe joodse identiteit
zich moest oriënteren op Jezus, op zijn levenslessen en levensstijl.
Wij denken vaak dat direct met Pinksteren een nieuwe kerk begon. Maar de praktijk is dat er
in die eerste periode nog geen onderscheid was tussen joden en christenen. Joodse
volgelingen van Jezus gingen op sabbat naar de synagoge en op zondag, de eerste dag van de
week, kwamen ze in eigen kring bij elkaar. Met joodse gewoontes en gebruiken. In de tijd dat
Matteus zijn woorden over Jezus op papier zet, komt er veel meer scheiding …. Gaan we
terug naar het oude, met andere vormen, zoals de Farizeeën wilden of gaan we verder met het
nieuwe, de keus van volgelingen van Jezus? Die strijd … die scheiding lees je terug in het
evangelie volgens Matteus. Wegen gaan uiteenlopen …. wegen rond de vraag naar de
invulling van godsdienstig leven …. wegen rond de vraag naar wie Jezus is. Dat is allemaal
hoorbaar en zichtbaar als er staat: en niemand was in staat hem een antwoord te geven, noch
durfde iemand hem vanaf die dag nog een vraag te stellen.
Waar ging dat gesprek tussen Schriftgeleerden en Jezus over? Het ging over Jezus zelf. Hij is
de vragensteller, deze keer. Van wie is de Messias een zoon? vraagt hij. Het vanzelfsprekende
antwoord klinkt: Zoon van David. Zo stellen de joden zich de Messias voor …. zo stelt ook
Matteus de Messias voor. Ik wees al een vorige keer op het begin van zijn evangelie:
afstamming van Jezus Christus, zoon van David. Maar voor Matteus, voor Jezus is dat niet
genoeg. Aan die titel, zoon van David, hangen verwachtingen die hij niet gaat waarmaken.
Die hij niet kan, niet wil waarmaken. Psalm 110, de psalm die Jezus zelf aanhaalt, schetst iets

van die traditionele Messiaanse verwachting: een strijdende koning, die vijanden met voeten
treedt. Zo Messias zijn kan Jezus niet …. wil Jezus niet. Die verwachting moet bijgesteld ….
van richting veranderen. Verdiept worden. En daarom volgt die vraag, die een soort strikvraag
is … Over een zoon die Heer wordt genoemd.
Het is een vraag die de theologen van die tijd met een mond vol tanden laat staan. De psalm
roept een beeld op van de Messias die hen aanstaat: gekroond met macht mag hij plaatsnemen
aan de rechterhand van God. Om vijanden te verslaan … ze konden niet wachten tot dat zou
gebeuren. Aan de rechterhand … de plaats waar je erkend wordt …. de plaats die eerbied en
respect aanduidt. De rechterhand, plaats waar bevrijding vandaan komt. Oude woorden
krijgen een nieuwe kleur. Dat laat Matteus zien. Psalm 110 wordt betrekkelijk veel geciteerd
in het nieuwe testament, niet alleen hier, maar ook in de andere evangeliën, in het boek
Handelingen, in de brieven. In onze apostolische geloofsbelijdenis is er een echo van te horen
…. als we zeggen: zittende aan de rechterhand van God. Het betekent voor ons dat Jezus als
Levende heer deelt in Gods macht … Dat hij met God betrokken is in aandacht voor de aarde.
Hoe kunnen de geestelijke leiders van het volk die vraag van Jezus begrijpen?
Wie in zijn gedachten meeneemt, wat ik hiervoor zei …. over Matteus en zijn tijd, over de
joodse volgelingen van Jezus in gesprek met andere joden voelt dat er iets op spel staat: de
vraag naar Jezus. Je hoort opnieuw die vraag door al dat theologisch debat klinken: wie is
Jezus? Hier, in Matteus 22, merk je iets van het gesprek over de verhevenheid, over de
godheid van Jezus. Mens? God? Allebei tegelijk? En niemand was in staat hem een antwoord
te geven, noch durfde iemand hem vanaf die dag nog een vraag te stellen. Het maakt dat
wegen scheiden, waar juist verbinding noodzakelijk is. Isolement op weg naar Jeruzalem,
waar wegen nog veel meer zullen scheiden. Waar de dood volgt, omdat er geen gesprek meer
mogelijk is. Die zwaarte voel je komen, nu er geen antwoord meer is en geen vraag meer
wordt gesteld. Er scheiden wegen tussen Jezus en de geestelijke leiders van zijn tijd. Er
scheiden wegen, later in de geschiedenis, tussen joden en joodse volgelingen van Jezus.
Telkens in de geschiedenis zijn er wegen gescheiden omdat vragen stil vielen. Gebeurt dat ons
ook?
Wat leren wij van zulk evangelie? Waar raakt het ons leven? Moeten we meedoen in een
theologisch debat over Jezus? Er een woordenspel van maken … elkaar de loef afsteken in
scherpzinnigheid? Ik geloof het niet. Ik hoop het niet. De angstige stilte die ontstaat in
Matteus 22 zoeken we niet. Uiteindelijk levert dat namelijk niks op. Sterker nog ….
theologisch debat houdt het gesprek bij jezelf vandaan … houdt de vraag waar het werkelijk
om gaat bij jezelf weg. De vraag waar het werkelijk om gaat … wie is deze mens, Jezus? In
welke relatie staan we als geloofsgemeenschap tot hem? Sta jij als gelovige tot hem?
We zoeken geen angstige stilte …. we zoeken stilte die ruimte maakt …. ruimte om God te
laten spreken… ruimte om vragen te stellen, om te leren …. Uitnodigende vragen stellen aan
de bijbel … aan elkaar, niet om klem te zetten of om met de mond vol tanden te zetten.
Leervragen. Om te leren over onszelf, over relaties …. leren over God, over Jezus.
Uitnodigende vragen, zodat je je uitgenodigd voelt om te voorschijn te komen. Om te laten
zien wie je bent, als leerling … als volgeling van Jezus. Te laten zien, ja …. want met
woorden alleen ben je er niet. Leren doe je met het oog op je handelen. Al lerend neem je je
plaats in de wereld in. De adem van lerende mensen houdt de wereld in stand. Dat houdt ons
bescheiden … Ontvangend. Ontvankelijk. Lerend onderweg. Amen

