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Overdenking 3e zondag van de veertigdagentijd, 7 maart 2021 
 
Ds. Helène van Noord - Adventskerk 
 
Bij de lezing uit Johannes 2, 13 - 25  
 

Begon de weg van de 40 dagentijd in de woestijn en ging het vorige week over de 
berg heen, op deze 3e zondag belanden we op het tempelplein. Als Johannes dit 
verhaal opschrijft, zo’n 70 jaar na de dood van Jezus, is dat plein er niet meer. Door 
de Romeinse keizer Titus is de tempel namelijk verwoest als vergeldingsactie op het 
Joodse verzet door de zogenaamde Zeloten tegen Romeins geweld. 
Voor de Joden was dat een enorm traumatisch gebeuren geweest. Want niet alleen 
de tempel was verwoest, maar vrijwel geheel Jeruzalem was in het as gelegd. Het 
aantal doden was enorm en overlevenden die verdacht werden van banden met het 
verzet werden opgepakt en als slaven verhandeld. De slavenmarkt kreeg een tijdjes 
zelfs zoveel aanbod, dat de prijzen kelderden, is uit de geschiedschrijving van de 
Romeinse Jood Flavius Josephus op te maken.  
Veel van Johannes’ eerste lezers of toehoorders hebben die hele tempel zeer 
waarschijnlijk nooit met eigen ogen gezien.  Maar ze zijn wel bekend met het trauma. 
Ze zijn ook bekend met het verhaal over de kruisiging van Jezus en het 
geloofsgerucht dat daarna de ronde is gaan doen dat hij niet dood zou zijn, maar 
opgestaan. Het zal bij hen dan ook heel wat losgemaakt hebben dat Jezus in dit 
verhaal zegt: ‘Breek de tempel maar af, ik zal hem in drie dagen weer opbouwen.’ De 
toevoeging van Johannes, zullen onmiddellijk begrepen hebben dat Jezus niet sprak 
over het gebouw, maar over zijn eigen lichaam. En ze zullen misschien de troost 
hebben verstaan dat stenen gebouwen kunnen verdwijnen, maar een mens die 
opstaat niet.  
 

Onderweg naar Pasen zijn we op het tempelplein beland. Aangekomen bij het huis 
van gebed, genezing, onderricht. Het huis waar mensen samenkomen. Waar de 
volkeren samenkomen, zoals de profeten van oudsher droomden. Een 
ontmoetingsoord...een Vrede-oord.  
Althans, dat is de bedoeling van het huis, van de tempel. De praktijk echter is 
weerbarstiger. Omdat mensen nu eenmaal weerbarstig zijn. De opmerking van 
Johannes, dat Jezus niet zoveel vertrouwen had in de goedgelovigheid en goede 
bedoelingen van mensen, getuigt van realiteitszin.  
Als Jezus het tempelplein schoonveegt, korte metten maakt met de handel en 
wandel die er plaats vindt,  is dat omdat er niet gehandeld zou mogen worden?   
De schapen, runderen en duiven die er verkocht worden zijn toch bedoeld voor de 
offerdienst aan de Eeuwige? En dat er geld gewisseld wordt heeft toch met de regel 
te maken dat heilige offerdieren niet gekocht mogen worden met Romeins geld? Er 
dient toch eerst te worden omgewisseld voor “sjekels”? Wat is daar mis mee?   
Waarom moet hier de zweep vver? Wat is het dat de woede van Jezus opwekt? 
Heeft de handel soms de plek ingenomen van het heilige? Is het om de middelen 
gaan draaien, in plaats van het doel: de eredienst aan God? 
Daar lijkt het wel op. Johannes wil vertellen dat de tempel het centrum is geworden 
van een godsdienstigheid en een vroomheid waar de ziel uit is. Die verstard zijn tot 
een hol huis van regels en voorschriften en rituelen. Iedereen kent ze, houdt zich 
eraan of probeert dat in ieder geval. Maar tegelijkertijd raken mensen steeds meer 
vervreemd van de reden waaróm ze regels hadden en waarom ze de rituelen 
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volgden. Ten diepste zijn ze vervreemd geraakt van het verlangen naar God en van 
het visioen om als mensen zo goed als God te leven met elkaar. Met de beste 
bedoelingen kunnen we de bedoeling van God laten ondersneeuwen onder onze 
opvattingen, onder onze principes.  
De schoonveegactie van het tempelplein, waar Johannes op doelt, dient geen 
eenmalige, grote schoonmaak te zijn, maar eentje die steeds weer nodig is. Want het 
gaat om de voortdurende bewustwording van onze eigen motieven. Voor je het weet 
zijn de manieren waarop wij ons geloven onder woorden brengen geen middelen 
meer, maar doel in zichzelf. Voor je het weet is de vorm waarin we de liturgie vieren, 
of het gebouw waarin de kerkdienst is, of de bijbelvertaling die je hanteert, of de 
diaconale inzamelingsactie, of het mensentrekkende opwekkingsevent geen middel 
meer om tot God te komen, maar een doel in zichzelf geworden. Voor je het weet 
ben je zo alleen maar met jezelf bezig, met je kerk-zijn, met succes behalen of juist 
lijden onder je krimp, met je geregel en soms zelfs geneuzel, dat je niet meer ziet 
waar het wérkelijk om gaat.  
Op het tempelplein wordt schoon schip gemaakt, om er weer een huis van gebed van 
te maken, een toevluchtsoord, een ontmoetingsplek met God, die zich ook vertaalt in 
ontmoeting met elkaar, met mensen die ons ter harte gaan omdat het ook Gods 
mensen zijn. 
De tempel als bedehuis is en blijft een hoop stenen als het niet wordt bezield en 
gedragen door mensen. Sterker nog, zelfs nu of misschien juist nu, nu we helemaal 
niet bij elkaar kunnen komen onder het dak van een bedehuis hier of daar, kunnen 
wij toch een tempel zijn, een Vredenoord….door een steun en toeverlaat te zijn, een 
uitgestoken hand, een luisterend oor, een groetende hand, een creatief gebaar. Door 
samen een levende slinger te willen vormen van mensen die met elkaar en met de 
wereld het brood van tranen en zorgen delen en drinken op het  Koninkrijk. Een 
bouwwerk van levende stenen, waar gemeenschap gevierd, geleerd, geoefend en 
gepraktiseerd wordt van de God die bij mensen wil wonen.  
Moge dat zo zijn. Amen 
 

 


