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Gemeente van Christus,  
Op deze zondag aan het eind van de herfst, de winter in zicht, donkere dagen aanstaande, de Sint 
ternauwernood intocht gedaan, besmettingscijfers lopen op, tegenstellingen in onze samenleving 
verharden zich, gezondheidzorg kraakt en piept, opnieuw zijn we op afstand gezet van elkaar, wij zijn 
potentieel besmettelijk….en daar tussendoor vangen we flarden op van klimaat onderhandelingen 
onder afschrikwekkende beelden van een stilaan onbewoonbaar wordende aarde.  
De slotverzen van het evangelie komen dichtbij, als een van de leerlingen van Jezus -kijkend naar het 
heiligdom- uitroept:  ‘zie toch wat een gebouwen!’ antwoordt Jezus: ‘er zal geen steen op een steen 
gelaten worden, die niet zal worden weggesloopt!’ En elke dag zijn er cijfers en cijfers vormen 
grafieken, en grafieken worden tot modellen. Zo proberen we wat grip te houden op het chaotische. 
 
Dan spreekt de Ene tot Mozes en zegt: Stel, je neemt het hoofdenbestand van de zonen van Israël op 
…. stel je komt op het idee of je denkt dat het nodig is om te gaan tellen, om een volk, om een 
samenleving in cijfers te gaan beschrijven ….stel je komt op dat idee, een percentage samenleving 
stel … dan moet je - zo schrijft Mozes voor – allen die geregistreerd worden een losgeld voor de 
Eeuwige laten betalen om te voorkomen dat de telling hun noodlottig wordt. Ieder die meegeteld 
wordt … de helft van een sjekel als heffing voor de Ene.  Een verzoening voor zijn ziel. Raadselachtige 
woorden, uit het Bijbelboek Exodus. Het tellen van mensen kan ontluisterend zijn.  
Joodse traditie verzet zich dan ook zeer tegen het massaal tellen van mensen. Ieder mens kan gezien 
worden als een vertegenwoordiger van alle mensen, ‘wie één mens redt, redt de hele mensheid!’ 
En stel – letterlijk vertaald – stel, wanneer je opneemt het hoofd van de kinderen van Israël.  En je 
wilt mensen niet tot cijfers reduceren maar dat ze met opgeheven hoofd als lid van de gemeenschap 
worden meegeteld, doe dat dan door hen te vragen een halve sjekel te geven. En een sjekel is geen 
munt, maar een gewichtsmaat, De rijke zal niet meer en de arme zal niet minder dan een halve sjekel 
geven. In de ogen van de Eeuwige zijn allen gelijk en dragen ze gelijkelijk bij aan het heiligdom. Je 
wordt vertegenwoordigd door niet meer dan een halve sjekel opdat je weet dat je een ander, een 
andere helft, nodig hebt om tot volledigheid te komen. Een offerrande voor je ziel.  
Als hij recht tegenover de offerkist neerzit, aanschouwt hij hoe de schare geldstukken in de schatkist 
werpt. Jezus aanschouwt, hij doorziet het geefgedrag bij de offerkist, en hij wijst op een arme 
weduwe. We weten haar naam niet en ze spreekt geen woord en dit verhaal, maar toch is zij 
veelzeggend. Zij is een tegenbeeld te midden van een spraakmakende menigte. Ik vind de tekening 
en het commentaar van wijlen Klaas Op ’t Land nog steeds meesterlijk. Een penningske als bijdrage in 
de offerkist. Op zijn tekening zijn het twee heel kleine puntjes. Bij het legen van de offerkist  zal het 
wel moeite gekost hebben om die muntjes te vinden tussen al dat grote geld. Jezus wenkt ons,… kijk, 
….dat bedoel ik. De meeste mensen geven van wat zij hebben, van wat ze overhebben en soms is dat 
ook veel….maar deze vrouw komt zichzelf brengen. Ze gooit niet een deel, maar ze gooit alles wat ze 
heeft in de kist en ze vraagt niet eens waar het voor bestemd is. Zij heeft uit haar tekort alles 
waarvan ze moest leven erin geworpen. Nu zou je hiervan de moraal van het verhaal kunnen maken 
een aansporing om meer dan het gewone te doen. Tegelijk gaat er ook iets wringen ergens roept het 
ook irritatie op. Moeten we haar voor deze daad van zelfopoffering bewonderen?Is dat nu de 
bedoeling?Maar wat maken die twee muntjes nu uit? Is het niet een schandaal, dat deze vrouw  
zichzelf berooft van haar meest elementaire leeftocht, haar brood voor de dag. Dat moeten we toch 
niet mooi vinden. Was het niet beter geweest als de weduwe wat had ontvangen uit de offerkist, dan 
dat zij het laatste wat ze heeft nu weggeeft? Vele rijken hebben er veel ingeworpen daar kunnen zij 
hun status aan ontleden wie veel heeft kan veel geven en door veel te geven kun je laten zien dat je 
veel hebt. Zo zit het vaak in elkaar en de schat rijken van deze wereld spoeden zich dan ook  van het 
ene liefdadigheidsproject naar het ander. Ze doen goed werk en geven uit hun overvloed. Maar dit 
systeem is dodelijk voor de weduwe. Zij wordt alleen maar nog meer afhankelijk. De arme weduwe  



bevestigt zichzelf in haar armoede en maximale afhankelijkheid. Het is eigenlijk een heel troosteloze 
constatering.  
Maar misschien wil dit evangelie dan ook niet gelezen worden als een moralistisch verhaal  
‘eigenlijk zouden wij allen moeten doen als de arme weduwe’ … maar ja wie kan dat …Jezus ziet – 
schouwt – de arme weduwe. Hijslaat zijn ogen over haar op. Hij heeft haar gezien in haar misère en 
haar wanhoop.  Hij heeft zich haar lot aangetrokken en zo is zij – de arme weduwe met haar twee 
penninkjes – een beeld van de Messias zelf. In haar hebben we met Hem van doen. Haar gave,  
op die tekening zijn het twee heel kleine puntjes is een messiaans teken – en daarmee hoe 
paradoxaal ook – een teken van hoop! Deze naamloze vrouw laat iets zien van de kern van het 
evangelie. Jezus doorziet wat zij ten diepste doet. De weg van de overgave het is zijn eigen weg, zijn 
kruisweg. Ik moet denken aan een fragment uit de theatervoorstelling ‘als ik de liefde niet heb’ van 
Marjolein van Heemstra:  …. Ze schrijft: De meeste mensen denken dat Jezus aan het kruis hing,  
maar feitelijk was het andersom: het kruis hing aan Jezus. En met het kruis bedoelen we dan:  
al het kwaad van de wereld, alles wat slecht is en verrot. Al dat doemdenken, al die angst, al die 
woede. Jezus hing niet aan het kruis, maar het kruis hing aan Jezus. Dat is de weg van de overgave, 
een weg van vrijheid, losgemaakt van wat ons klemzet, wat ons klein maakt, getroost van wat ons 
angstig en verdrietig maakt, gesterkt te midden angstige waanzin. Een weg van vertrouwen, van 
gedragen worden. En dat is geen vrome oproep tot groot geloof het is vooral een oproep om heel 
ongelovig te worden, ongelovig ten aanzien van alles wat macht doet gelden en zich breed maakt om 
mensen te kleineren. Om mensen angstig te maken in allerlei complot denken …Om niet te 
capituleren, niet omdat jij zo moedig bent maar omdat je weet: ‘het kruis hangt aan Jezus.’ 
En stel je komt op het idee om over mensen in cijfers te spreken met mensen kun je niet rekenen 
met cijfers wel stel je komt op het idee dat cijfers vooraf gaan aan mensen stel … ‘geven zal dan ieder 
… een verzoening voor zijn ziel aan de Ene …’  
Jezus zag in deze vrouw met haar twee muntjes in haar zelfgave, in haar overgave aan de Eeuwige, 
zijn eigen weg.  Een weg van geloof, van de schoonheid en de troost, en tot in het allerlaatst is Hij 
aan die weg trouw gebleven. En daarom ga ik naar de kerk om de liturgie te vieren en woorden van 
leven te horen op de rand van het niets, tegen de waanzin in, te midden van alles wat weerloos en 
kwetsbaar is. Amen  
 
 


