Bezinning 329: Jezus’ hartstocht 2 1
3° vastenzondag B-jaar: Johannes 2,13-25

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 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.
Toen Jezus op Pesach in Jeruzalem was, kwamen veel mensen tot geloof in zijn naam, omdat ze de
wondertekenen zagen die Hij deed. Maar Jezus had geen vertrouwen in hen, omdat Hij hen allemaal
kende, en niemand hoefde Hem iets over de mens te vertellen, want Hij wist zelf wat er in een mens
omgaat.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Verkopers van runderen, schapen en duiven en muntwisselaars: de economie heeft een deel van het
tempelplein bezet. Het geld dat het geloof verdringt. Jezus kan het niet verdragen. Zijn hart staat zo
in vuur en vlam voor zijn Vader en alles wat met de Vader te maken heeft, dat Hij bewust en goed
doordacht een profetisch teken stelt. Al wat naar economie ruikt, moet van het tempelplein af. Een
clash tussen godsdienst en economie, tussen God en geld. Er is voldoende ruimte buiten het
tempelcomplex om geld te wisselen en de noodzakelijke offerdieren te verkopen. In het Westen
leven we in een wereld, waarin de economie een enorme impact heeft. Het is niet toevallig dat juist
daar de godsdienst en het geloof in God het zo moeilijk hebben. Het is de moeite waard ons geweten
op scherp te houden rond deze vraag: krijgt God wat Hem toekomt en in welke mate staan het geld
en de economie daarvoor in de weg? In mijn leven, in de maatschappij, in Europa, in de wereld?
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We krijgen hier een unieke inkijk in Jezus’ hart. We maken kennis met zijn hartstocht. Ja, er leeft
hartstocht in zijn diepste binnenste. Ook op dit punt is Hij volkomen menselijk. Jezus’ hart staat
inderdaad in vuur en vlam voor zijn Vader, het huis van zijn Vader, het Rijk van zijn Vader. Dat is het
centrum van zijn aandacht, het hoofddoel van zijn handelen en spreken. De vraag is waar mijn
hartstocht naar uitgaat. Of in het meervoud: waar mijn hartstochten naar uitgaan. Naar de juiste
dingen? Naar de juiste personen? Op de juiste manier? Johannes heeft Lucas gelezen, een boodschap
die heel goed in deze veertigdagentijd past: ‘Verkoop je bezittingen en geef aalmoezen. Maak voor
jezelf een geldbuidel die niet verslijt, een schat in de hemel die niet opraakt, waar een dief niet bij
kan en die door geen mot kan worden aangevreten. Waar jullie schat is, daar zal ook jullie hart zijn’
(Lucas 12,33-24). En andersom: waar jullie hart mee bezig is, daar is jullie werkelijke schat.

Het Woord in mijn leven
In hoever staat het geld en al het economische mijn geloof in God in de weg? Kan ik volkomen vrij
worden voor God en zijn Rijk? Waar gaat mijn hartstocht naartoe? Verkoop ik bezittingen en doe ik
aanzienlijke giften, die op structurele wijze meer rechtvaardigheid bewerken?

Bidden met het Woord
Jezus Christus,
Gij zijt een en al hartstocht
voor Uw Vader.
Gij staat in vuur en vlam
voor het Rijk van God.
Het is de motor van Uw handelen,
de heldere passe-partout
om Uw woorden te begrijpen.
Smelt mijn hartstocht
voor verkeerde dingen
volkomen weg.
Gooi die tafels in mij omver.
Verdrijf ze uit mijn zielentempel.
Vul me met Uw hartstocht,
steeds meer, steeds opnieuw.
Geef ons vele mensen,
vol van Uw hartstocht
voor Uw Vader. Amen.
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