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Matt.22:15-21

Nu trokken de Farizeeën zich terug om zich erop te 
beraden hoe ze hem met een uitspraak in de val konden 
lokken.

Ze stuurden enkele van hun leerlingen samen met een 
aantal Herodianen naar hem toe, met de vraag: 
‘Meester, wij weten dat u oprecht bent en in alle 
oprechtheid onderricht geeft over de weg van God. We 
weten dat u zich aan niemand iets gelegen laat liggen, u 
kijkt immers niemand naar de ogen.

Matt.22:15-21

Zeg ons daarom wat u vindt: is het toegestaan de keizer 
belasting te betalen of niet?’ Maar Jezus had hun boze 
opzet door en zei: ‘Waarom stelt u me op de proef, 
huichelaars?

Laat me de belastingmunt zien.’ Ze reikten hem een 
denarie aan. Hij vroeg hun: ‘Van wie is dit een 
afbeelding en van wie is het opschrift?’

Ze antwoordden: ‘Van de keizer.’

Matt.22:15-21

Daarop zei hij tegen hen: ‘Geef dan wat van de keizer is 
aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort.

Luk 20:20

En om Hem na te gaan zonden zij spionnen uit, die zich 
voordeden alsof zij rechtvaardig waren, met de bedoeling 
Hem op een woord te vangen en Hem dan over te leveren 
aan de overheid en aan de macht van de stadhouder.

Matt 22:16-17 

En zij (Farizeeën) zonden tot Hem hun leerlingen, met de 
Herodianen,

En zij vroegen Hem en zeiden: Meester, wij weten, dat Gij 
rechtuit spreekt en leert en niemand naar de ogen ziet, 
maar in waarheid de weg Gods leert; is het ons geoorloofd 
de keizer belasting te betalen of niet?
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Van wie is die foto??? Geef aan de keizer wat van de keizer is

en geef aan God wat van God is

Gen.1:26-27

En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons 
beeld, als onze gelijkenis, …

En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods 
beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.

Gen 1:27 Deut. 28:10

Dan zullen alle volken van de aarde zien, dat de naam 
van de Heer over u uitgeroepen is
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Geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis

Zijn naam is over ons uitgeroepen

Rom.12:1-2

Ik vermaan u dan, met beroep op de barmhartigheden 
Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en 
voor God welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst.

Matt 16:24

Toen zei Jezus: Als iemand achter Mij aan wil komen, 
laat hij dan met zichzelf breken, zijn kruis opnemen en 
Mij volgen (Willibrord)

In spek met eieren 

is de kip betrokken 

en het varken toegewijd.


