Bezinning 81: De tempelreiniging
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
Voor de eredienst in de tempel was de aanwezigheid van een markt noodzakelijk. Onrein geld (van de
bezetter…) moest omgewisseld kunnen worden in rein geld (zonder beeltenis) voor gebruik in de
tempel. En er waren dieren nodig voor de offers. Dàt er een markt is, is niet het probleem voor Jezus.
Langs de Kedronbeek en op de flank van de Olijfberg waren er voldoende verkopers en wisselaars.
Maar geslepen handelaars wilden concurreren door ‘in’ de tempel zelf te verkopen. Of er toch heel
dichtbij. En dààr ligt het probleem voor Jezus. Johannes duidt dan ook door de mond van de
leerlingen haarscherp de betekenis van Jezus’ profetisch teken aan: de hartstocht voor het huis van
zijn Vader, zoals Psalm 69:9-10 zegt. De interpretatie van de leerlingen richt de volgspot op de kern
van Jezus’ leven: hartstocht voor het huis van de Vader, voor het Rijk Gods, voor de Heilige bij uitstek.
Godsdienst gaat niet over iets (geld, een gebouw, offers …), maar over Iemand.
Dit verhaal heeft een heldere parallel met het wijnwonder van Kana. Het komt er niet toevallig direct
na. Het wijnwonder van Kana valt op ‘de derde dag’. En Jezus zegt zelf: ‘Ik zal hem in drie dagen
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weer opbouwen.’ Het gaat over het ware Pasen, Jezus’ verrijzenis. Jezus is de nieuwe tempel, die in
de plaats van de oude tempel is gekomen. Op de derde dag is Hij verrezen. Ja, Hij is de nieuwe wijn,
beter dan de voorgaande.

Het Woord in mijn leven
Hoe vurig is mijn hartstocht voor ‘het huis van mijn Vader’, voor het Rijk Gods, voor God zelf? Geloof
ik zoals de leerlingen in de Schrift en in alles wat Jezus gezegd heeft? Geniet ik dankbaar van de
‘beste wijn’, die Jezus is? Ontmoet ik in Jezus – de nieuwe tempel – God als de Heilige?

Bidden met het Woord
Heer Jezus,
Uw hartstocht voor Uw Vader,
zijn Rijk en zijn Huis,
stonden boven alles.
Niets mocht of kon dat verdringen.
Op Hem waart en zijt Gij gefocust.
Wakker in mij diezelfde hartstocht aan:
maak van mij een vurig christen.
Sta me bij als ik daarvoor
‘runderen, schapen, duiven en geld’
moet relativeren of zelfs opzij moet laten. Amen.
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