
zondag 4 maart 2018 in het Kruispunt 
 
 
 
 
 
 
 
 
lezing oude testament (lector) Exodus 20, 1-17 

 
 
lied Liedboek 320   Wie oren om te horen heeft... 
 
 
 
lezing nieuwe testament (lector) Johannes 2, 13-25 
 
uitleg bij de bloemschikking 
 
 
lied  Liedboek 1001   De wijze woorden... 
 
 
schilderen bij een bijbelverhaal - reacties 
 
 
 
uitleg en verkondiging 
 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

---profeet Jezus--- 

 

“Iedereen kan kwaad worden, dat is heel makkelijk”,  

zei Aristoteles.  

“Maar kwaad worden op de goede persoon,  

in de goede maat, op het goede tijdstip,  

voor het goede doel en op de goede manier,  

dat is moeilijk”. 

 

Jezus wordt kwaad, zo lezen wij.  

 

En dat past niet in het beeld dat de meeste mensen  

van hem hebben - en koesteren.  

 

Jezus vertoont, wat wij tegenwoordig noemen:  

grensoverschrijdend gedrag.  

Onmiskenbaar agressief.  



 

Gedrag dat wij afkeuren als wij op het nieuws horen  

dat het weer eens in een voetbalstadion gebeurd is,  

of in een winkelcentrum.  

 

Jezus die een zweep maakt en die als een soort wapen hanteert.  

Echte wapens waren op het tempelplein verboden.  

Jezus jaagt mensen van het plein af,  

trapt tafels omver.  

 

We kunnen dat niet goed rijmen met de zachtmoedige Jezus  

die altijd kijkt wat er in het hart van een mens leeft  

en wel beslist, maar toch gedreven door liefde,  

de goede weg wijst.  

Is er nog wel liefde in hem?  

Wat gebeurt er met hem? 

 

Zijn leerlingen lijken ook hun hart vast te houden.  

Ze moeten denken aan psalm 69,  

over hartstocht voor het huis van God  

Hartstocht  

die aan je vreet,  

die niet gezond is,  

die je opvreet.  

 

Die je niet overleeft,  

denkt Johannes waarschijnlijk  

terwijl hij dit opschrijft,  

want hij weet al hoe het met Jezus afgelopen is.  

 

Hij weet ook dat de tempel waar Jezus het over had,  

er niet meer staat, afgebroken... 

 

Jezus gaat over grenzen heen,  

en dat vinden niet alleen wij vandaag  

moeilijk te rijmen met zijn verdere optreden.  

 

Het heeft er waarschijnlijk ook voor gezorgd  

dat alle vier evangelisten dit bericht  

van de tempelreiniging in hun evangelie  

hebben opgenomen.  

Er zijn niet zo veel verhalen die in alle vier evangeliën staan,  

dit is voor iedereen een  

onuitwisbare gewaarwording gebleven.  

 

Er is wel verschil tussen de evangelisten:  

Johannes is de enige evangelist  



die de tempelreiniging helemaal aan het begin  

van het optreden van Jezus laat plaatsvinden,  

vlak na de bruiloft in Kana.  

 

Doordat hij dit optreden zo prominent vooraan in het evangelie zet,  

maakt hij duidelijk dat Jezus,  

wat hem betreft,  

een duidelijke profetische rol heeft  

in de vernieuwing van de godsdienst  

van het volk van God.  

 

Alsof Johannes wil zeggen: Hij is de Christus,  

hij mag dat doen, hij is de profeet.  

Hij is de baas in de tempel.  

Hij komt op voor de aanwezigheid van God in de tempel.  

 

Dat zal het zijn dat hem zo kwaad maakt: dat juist daar  

waar de plek voor de ontmoeting met God  

die God juist onzichtbaar wordt gemaakt.  

 

Juist daar waar mensen God moeten kunnen vinden,  

daar hebben mensen hem onvindbaar gemaakt.  

 

En misschien wil Johannes ook wel zeggen:  

Jezus is het enige geldige offer,  

het enige echte lam van God. 

 

---tempel--- 

 

Even uitleggen misschien:  

op het tempelplein zijn twee soorten handelaars aan te treffen:  

geldwisselaars en dierenverkopers.  

 

In de tempel waren alleen joodse munten geldig,  

terwijl men in het gewone leven betaalde met  

griekse of romeinse munten  

waar beelden van koningen en keizers opstonden.  

 

Tegen hoge vergoeding kon je die inwisselen voor tempelgeld.  

En de dierenverkopers zaten er omdat er  

offers gebracht dienden te worden.  

Je kon dan thuis je dier verkopen en  

met het geld bij de tempel weer een dier kopen,  

dat bespaarde je de transportproblemen.  

Handig als je van ver moest komen, of zelfs uit het buitenland. 

 



Ondertussen was daarmee wel één van de  

belangrijkste motieven achter het offer aan het verdwijnen,  

want in een dier dat je zelf offert,  

zit veel van jezelf:  

je tijd, je jarenlange aandacht en toewijding,  

je hebt er een relatie mee.  

Zo sta je ook echt iets af aan God,  

iets waar je aan gehecht bent.  

Het is van jou, het is je veel waard, en je geeft het aan God.  

Het beste is voor God, zo was de regel in Israël.  

Zo is de bedoeling: offers zijn iets van jezelf. 

 

Maar nu ... 

neem je alleen je portemonnee mee naar de tempel,  

en koopt een last-minute-offer op het plein,  

dat je een paar meter verderop weer kwijt bent.  

. 

Dit ben je niet zelf, daar kom je zelf niet in voor. 

Dit is een verplichting waar je aan voldoet. 

Je brengt God iets waarvan je denkt dat  

hij het hebben moet, maar je brengt niet iets  

van jezelf.  

 

Kopen en verkopen helpen niet meer vóór,  

maar  

komen in de plaats ván het persoonlijk omgaan met God.  

 

De ziel is er uit.  

Ik heb iets gekocht en heb het aan God gegeven.  

Wat er in je ziel gebeurt doet er niet toe  

of krijgt geen aandacht.  

 

Het naderen tot God is een tempel b.v. geworden. 

 

Hier voert de commercie het hoogste woord. 

Was niet zo bedoeld, is wel zo gekomen. 

 

 

---.com--- 

 

Dat gebeurt wel meer,  

dat mensen verschuivingen  

naar het commerciële niet opmerken. 

 

Veel websites die wij in het dagelijks leven gebruiken  

hebben .com op het eind.  



Dan weet je: dit is een bedrijf.  

Het doel is geld verdienen. 

We vinden dat gewoon,  

we kijken er niet van op en  

staan er meestal niet bij stil. 

 

Bij elk medium dat wij openslaan of inschakelen  

accepteren wij een steeds groter wordende  

hoeveelheid aan reclameboodschappen.  

De commercie doortrekt ons dagelijks leven.  

Daar is weinig aan te doen. 

Maar wie geeft aan,  

wie merkt überhaupt,  

wanneer het onze manier van leven  

niet meer helpt, maar in de weg staat? 

 

 

Dat Jezus zo kwaad wordt over uit de hand gelopen commercie 

op het tempelplein 

moet ons misschien wel bij de vraag brengen 

hoeveel ruimte wij hebben voor het heilige 

en hoeveel ruimte wij vrijmaken voor de handel. 

 

Op de plek van de godsontmoeting  

hoort een andere sfeer te zijn, 

het is de bedoeling dat je het even achter je laat: 

je agenda, je werk, je zorgen, je huishouden, 

en ook het huishouden van de maatschappij,  

de economie, 

 

maar hier is het tempelplein vol van die dingen  

waarvan je hier nou juist op adem hoort te komen. 

 

Een huis dat juist apart was gezet  

om huis van god te zijn 

waar je even vrij kan zijn van doelen, nut en belang. 

 

Waar mensen samenkomen  

niet om iets te regelen 

maar om een ontmoeting te hebben 

met wie en wat je dagelijkse leven te boven gaat.  

 

Om de zin en de lijn in je leven weer te zien. 

Om te ervaren wie je bent en even niet wat je hebt of kan krijgen. 

 

Klagen en lofprijzen,  

lachen en huilen,  



licht en schaduw.  

 

In het huis van gebed gaat het om wat er in je leeft,  

je lasten, je vreugde, je verlangen, je hartstocht.  

 

Dat wat van je zelf is en wat je bij God wil brengen. 

En wat er van gene zijde,  

van God komt en jou helpt  

om je weg te weten. 

 

Waar geen goden zijn gaan spoken regeren,  

schreef de dichter Novalis ooit. 

Waar God niet is wordt niets beter, vrijer, menselijker. 

 

Jezus wordt zo kwaad omdat  

op de plek waar God gediend hoort te worden  

de afgoden het voor het zeggen krijgen  

terwijl iedereen zogenaamd voor God komt. 

 

Het is er in geslopen.  

Misschien heeft niemand het echt gewild. 

Maar er wordt een ander doel gediend.   

Een ander lof toe gezongen. 

Een andere weg gewezen. 

 

 

---persoonlijk--- 

 

Jezus wordt kwaad en nu kunnen wij ons blijven afvragen  

waarom dat zo is,  

of ons er aan ergeren.  

 

Maar misschien kunnen we ons - op weg naar Pasen -  

beter afvragen wat er in ons eigen leven is  

dat ons hindert om bij God te komen.  

 

 

Misschien is heilige verontwaardiging wel nodig om  

- zie de eerste lezing over de leefregels -  

waakzaam te worden en je af te vragen  

of je niet met het dienen van andere goden bezig bent, 

min of meer ongemerkt misschien wel,  

misschien is het begonnen met goede bedoelingen 

en zonder dat je dat hebt gewild.  

 

Welke dingen zijn er op ons eigen  

persoonlijk tempelplein komen te staan?  



Wat heeft in ons leven misschien overhandgenomen 

en staat nu tussen God en ons? 

 

Iets dat je opgeroepen hebt en nu  

aan de gang gehouden moet worden. 

Iets dat alsmaar groter en betekenisvoller  

en tijdrovender geworden is in je leven. 

 

Dat kan je bankrekening en je aandelen zijn, 

maar ook gewoonten,  

neigingen, aangeleerd gedrag, 

het kan ook de blik zijn waarmee je naar het leven kijkt 

een beeld waarmee je alles kan verklaren 

of juist je cynisme. 

 

Wat heb je staan op je tempelplein? 

Wat is er met een goede reden in je leven gekomen  

maar heeft totaal overhand genomen? 

 

Wat is het belangrijkste in je leven,  

waar verspil je de meeste tijd aan, 

wat eist al je aandacht op  

- en hindert je toch om tijd voor het zoeken van God te nemen? 

 

Wat werkt in je leven zo  

dat God op een afstand komt te staan 

en uit beeld raakt?  

Wat vervreemdt je van de omgang met God? 

 

Is het een idee om Jezus toe te staan ook  

a.h.w. in ons op te gaan ruimen? 

 

Daar is de tijd voor pasen goed voor:  

kijken naar wat er  

tussen jezelf en God is gekomen.  

En vooral als het te gek is geworden en  

je dat eigenlijk zelf ook wel weet... 

 

Wij zijn door God geroepen  

om respons te geven op onze schepper 

die ons bestaan heeft gewild  

en ons voedt met zijn liefde. 

 

De plekken en de momenten waar dat kan,  

daar moeten we aandacht voor hebben. 

 

Amen. 



© Jan-Hendrik Kip 
 
 
stilte 
 
lied Liedboek 825, 1. 5. 8.   De wereld is van hem vervuld... 
 


