Bezinning 269: De rechten van de Vader
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
Jezus spreekt niet over de Vader, maar over mijn Vader. Hij heeft met name een zeer sterke
persoonlijke relatie met zijn Vader. We zullen nooit weten hoeveel tijd Jezus elke dag investeert in
het gebed, in het spreken met de Vader, in het luisteren naar Hem in de Schrift, in het luisteren naar
Hem in de stilte, in het luisteren naar Hem in de mensen, in het luisteren naar Hem in de
gebeurtenissen, de tekenen van de tijd. Maar zijn relatie met de Vader en die goddelijke
communicatie is duidelijk de turbomotor van al zijn doen en laten, van al zijn spreken en zwijgen.
Dit teken in de tempel werkt dan ook als een cameraflits die zijn verbondenheid met de Vader
bijzonder sterk verlicht. Vanuit die verbondenheid verdedigt Hij de rechten van de Vader.
Hij verantwoordt zijn optreden met vers 10 van psalm 69. De woorden ‘de ijver voor Uw huis heeft
mij verteerd’ staan in een context, die ons helpt om Jezus nog beter te begrijpen. Die context luidt
als volgt: ‘Ik ben voor mijn broers een vreemde geworden, een onbekende voor de zonen van mijn
moeder … De smaad van wie U smaadt, is op mij neergekomen’ (psalm 69,9-10). Jezus is een
geïsoleerde in een goddeloze wereld, die alle goddeloosheid over zich heen krijgt. Allen die God
dood willen, keren zich tegen Hem. En toch: Hij wijkt niet, Hij blijft trouw aan de roeping en
zending die de Vader Hem gaf.
Het profetisch teken van Jezus toont dat de eindtijd is aangebroken. Want dan – zo werd
aangekondigd in het Eerste Testament – zal God door zijn Messias de tempel zuiveren van alles wat
niet goddelijk is.
Jezus spreekt over het ‘tempellichaam’. Zovele jaren na de verwoesting van de tempel en het einde
van de offers te Jeruzalem, getuigt de evangelist over Jezus en zijn verrijzenis. Goddeloosheid
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hebben zijn lichaam afgebroken, maar Hij, de nieuwe tempel, leeft. Hij koos altijd voor zijn Vader
en de Vader koos altijd voor Jezus, vooral ook op het moment van zijn gewelddadige dood.
Het Woord in mijn leven
Welke zijn de drie woorden die het beste mijn relatie met God omschrijven? Krijg ik de
goddeloosheid van mijn omgeving over mij? Geloof ik dat God mijn lichaam zal doen herrijzen, net
zoals Hij Jezus het lichaam van de verrijzenis heeft gegeven?
Bidden met het Woord
Vader van alle liefde,
Vader van alle heiligheid,
Vader van Jezus Christus,
ons geloof is vaak flauw,
onze liefde voor U te waterig.
Ontvlam ons hart door Uw Geest,
laat Uw vuur in ons branden.
Inspireer ons tot daad en woord
die U in het licht stellen.
Gij, die Jezus liet verrijzen,
doe zo alle overledenen opstaan.
Bekleed hen met het lichaam
van Jezus’ verrijzenis. Amen.
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