Bezinning 311: Huis van God 4 1
Johannes 2,13-22 = 9 november feest van de kerkwijding

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
Midden in dit verhaal komt het woord ‘huis’ tweemaal voor. Het gaat over het huis van de Vader. Het
is Jezus’ thuis. Hij leeft diep verbonden met Zijn Vader. Voortdurend denkt en handelt Hij vanuit God.
God wil bij Zijn mensen wonen. De tempel speelt daar een centrale rol in. Het is het centrum van
waaruit Hij God voor zijn volk wil zijn en God voor alle mensen. Het is de plaats bij uitstek waar
mensen God komen aanbidden. In offers en gebed, in psalmen en gezangen, in rituelen en door het
lezen van de Schrift en luisteren naar uitleg over de Schrift danken en eren ze God, verbinden ze zich
met Hem, voeden ze hun verbondenheid met de Vader.
Maar geldzuchtige hogepriesters hebben de handel tot op het tempelplein gebracht, zij het enkel op het
plein van de heidenen. Dus niet in het eigenlijke heiligheid, waar de dieren door de priesters geofferd
worden. Die geldzaken hebben voor Jezus geen plaats in de diepste dimensie van de relatie Godmensen. Je kan niet God dienen en het geld.
De Judeeërs vragen een teken. Vooral bij Johannes gaat het dikwijls over tekenen. Hij spreekt niet over
wonderen of mirakels. Jezus’ heftig optreden betekent iets. Hij brengt er een boodschap mee. Het is
een profetisch handelen. En ze krijgen een teken, zoals we vaak zien gebeuren in de Schrift. Maar
enkel in de toekomst. Twee jaar later zal Jezus net buiten de muren van Jeruzalem, maar zeer dicht bij
het heiligdom, sterven aan het kruis. Drie dagen later zal Hij verrijzen. Het teken ligt dus in de
toekomst. Zijn verrijzenis is de sleutel, het sluitstuk, het ultieme teken dat al Zijn woorden en daden
juist zijn. Dat Hij door de Vader gemachtigd is om te zeggen wat Hij zegt en te doen wat Hij doet.
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Deze gebedsbezinning kwam tot stand vanuit de lectio divinagroep Zwijnaarde. Met dank aan de vier deelnemers die op 6
november 2014 rond dit evangelie samen kwamen.
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Het Woord in mijn leven
Op welke manier eer en dank ik God? Welke ‘offers’ bied ik Hem aan? Hoe thuis ben ik in het huis
van de Vader? Zijn kapellen, kerken, kathedralen en basilieken heilige plaatsen voor mij, plaatsen waar
ik God ontmoet?

Bidden met het Woord 1
Vader van Jezus Christus
en onze Vader,
Gij hebt mij geschapen:
ik ben van U.
Door Uw scheppingskracht
ben ik met U verbonden.
Die liefdevolle navelstreng
snijdt Gij nooit door.
Vanuit mijn beleving
is er afstand, aarzeling, reserve.
Ik knip vaak de streng door,
maar Gij herstelt die altijd weer.
Zend Uw Geest
om mij naar U toe te halen.
Laat me delen in Jezus’ relatie met U.
Wees Vader voor mij
en alle mensen. Amen.
Bidden met het Woord 2
Vader,
dat U Jezus graag ziet,
is heel normaal:
zo’n religieuze persoonlijkheid.
Maar dat U mij graag ziet
is een wonder,
waar ik U alleen maar
voor kan danken. Amen.
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