Bezinning 268: Geen markthal
Johannes 2,13-22 = Kerkwijding ABC-jaar

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.
Een woord bij het Woord
Het Sanhedrin had de noodzakelijke verkoop van runderen, schapen en duiven geregeld. De flank
van de Olijfberg was daarvoor voorzien. Maar Annas en later Kaïphas waren in concurrentie
getreden. Ze hadden hun handeltje opgezet op het tempelplein. Het is de wereld van het geld, de
wereld van de handel. Dat die tot op het tempelplein is binnengedrongen, verdraagt Jezus niet. Hij
gebruikt een scherp woord: ‘Maak er geen markthal van.’ Hij ziet de tempel als Gods heiligdom,
waar de hartstocht voor de Heilige moet ontvlammen en aangewakkerd worden. Het is de plaats
waar God op een exclusieve wijze de mens ontmoet en de mens zijn God. Dit ontsnapt volkomen
aan de handel en wandel van het geld en stijgt er ver bovenuit.
Jezus maakt het tempelplein leeg, precies zoals de kruiken – in het verhaal net voor de
tempelreiniging – te Kana leeg waren. En zoals Jezus de kruiken tot aan de rand met de heerlijke
wijn vult, zo wil Hij ook de tempel gevuld zien met de hoogste religieuze uitingen van geloof, met
de hartstocht voor de Vader.
Door de tekenhandeling van Jezus en zijn woorden geloofden de leerlingen na Pasen in de Schrift,
Gods Woord, en in de woorden van Jezus, volkomen in eenklank met Gods Woord. Meer nog: zo in
eenklank met God, dat Hij Gods Woord is, zowel in daadtekenen als in zijn woordtekenen.
Het Woord in mijn leven
In welke mate bedreigt de handel en wandel van het geld mijn geloof in de Vader, de Zoon en de
Geest? Op welke manier laat ik mij vullen met de hartstocht voor de Vader van Jezus Christus?
Geloof ik in Jezus als het Woord van God?
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Bidden met het Woord
Heer Jezus,
vele malen hebt Gij U verzet
tegen de zuigkracht van het geld,
tegen hebben en houden.
Uw handelen is niet gedreven door de handel,
maar door Uw liefde voor Uw en onze Vader.
Vul ons hart met diezelfde hartstocht,
vul onze ziel met liefde voor Uw Vader.
Geef ons het grote geschenk van het geloof,
het geloof in U als het Woord van de Vader.
Richt ons en drijf ons naar de liefde. Amen.
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