Bezinning 136: Hartstocht voor de Vader
9 november ABC-jaar: kerkwijding: Johannes 2:13-22

Het Woord
Kort voor Pesach, het joodse paasfeest, reisde Jezus naar Jeruzalem. Daar trof Hij op het tempelplein
de handelaars in runderen, schapen en duiven aan, en de geldwisselaars die daar altijd zaten. Hij
maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal de tempel uit, met hun schapen en runderen. Hij
smeet het geld van de wisselaars op de grond, gooide hun tafels omver en riep tegen de
duivenverkopers: ‘Weg ermee! Jullie maken een markt van het huis van mijn Vader!’ Zijn leerlingen
dachten aan wat er geschreven staat: ‘De hartstocht voor Uw huis zal mij verteren.’ Maar de Joden
vroegen: ‘Met welk teken kunt U bewijzen dat U dit mag doen?’ Jezus antwoordde hun: ‘Breek deze
tempel maar af en Ik zal hem in drie dagen weer opbouwen.’ ‘Zesenveertig jaar heeft de bouw van
deze tempel geduurd’, zeiden de Joden, ‘en U wilt hem in drie dagen weer opbouwen?’ Maar Hij
sprak over de tempel van zijn lichaam. Na zijn opstanding uit de dood herinnerden zijn leerlingen zich
dat Hij dit gezegd had en zij geloofden de Schrift en alles wat Jezus gezegd had.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Deze heel bekende scène, die in de vier evangelies beschreven wordt, heeft een grote diepgang.
Vooreerst leren we Jezus kennen in zijn hartstocht. Die hartstocht wordt zichtbaar in zijn
handelingen: een gesel maken, wegjagen, op de grond smijten, omvergooien. En in zijn uitroep: ‘Weg
ermee!’ Jezus’ hartstocht gaat zozeer naar zijn Vader en dus ook naar het huis van zijn Vader, dat
niets dat mag bedreigen. Niets mag in de plaats komen van de Vader, die voor Jezus een en al liefde,
heiligheid, genezing, gerechtigheid en zoveel meer is. Kortom: God. Het is juist zijn hartstocht voor de
Vader die Hem ten diepste drijft voor al zijn daden en woorden. En die Hem de kracht geeft om tot
het uiterste te gaan in lijden en dood. Je moet het maar vierkant durven zeggen: ‘Breek deze tempel
maar af’, doelend op zijn lichaam.
Dit is ook een echt paasverhaal. Het speelt zich ‘kort voor het joodse paasfeest’ af. Hij zal de
verwoeste tempel weer doen ‘verrijzen’. En na zijn opstanding uit de dood herinnerden de leerlingen
zich deze woorden van Jezus en zij geloofden.
Een derde lijn is het wonen van God in onze wereld. Jezus is de nieuwe tempel en neemt dus alle
functies van de tempel over. In Jezus woont God in onze wereld. Alleen, God bindt zich niet meer aan
een plaats, maar zijn heiligdom is overal op aarde te vinden. In zoveel gebedshuizen, maar vooral in
zoveel mensen die hun hartstocht laten branden voor de Vader van Jezus Christus.
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Het Woord in mijn leven
Ken ik de kracht van mijn hartstocht? Waarnaar of naar wie gaat mijn hartstocht uit? Hou ik
hartstochtelijk van de Vader van Jezus Christus? Ben ik als zodanig zijn zus of broer? Hoe groot is mijn
draagkracht als ik moet lijden voor deze hartstocht voor God?

Bidden met het Woord
Jezus Christus, verrezen Heer,
Gij houdt hartstochtelijk van Uw Vader.
Het is zelfs Uw enige hartstocht.
Laat ons delen in Uw hartstocht
en onverdeeld van U en Uw Vader houden,
voor U en Uw Vader leven.
Woon in onze wereld,
vooreerst in mensen,
maar ook in onze gebedshuizen.
Zo kunnen wij U vinden en ontmoeten
en Uw hartstocht in ons laten groeien. Amen.
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