BIJBELLEZINGEN
Jeremia 7:4-11 (BGT)
4. Jullie zeggen steeds: “Dit is de tempel van de Heer! Dit is de tempel van de Heer! Dit is de tempel van de
Heer!” Ja, jullie vertrouwen op de tempel. Maar daarmee bedriegen jullie jezelf.
5. Want het komt alleen goed als jullie je leven echt veranderen. Behandel iedereen eerlijk.
6. Zwakke mensen mag je niet onderdrukken. Wees goed voor vreemdelingen, voor weduwen en voor kinderen zonder vader. Vermoord geen onschuldige mensen. En vereer geen andere goden, want dan loopt het
slecht met jullie af.
7. Verander je leven! Dan zal Ik jullie voor altijd laten wonen in dit land, dat Ik aan jullie voorouders gegeven
heb.”
8-10. De Heer zegt: “Jullie vertrouwen op de tempel. Jullie gaan naar de tempel om Mij te vereren. En daar,
in Mijn huis, zeggen jullie: ‘Wij zijn veilig, want God woont bij ons.’ Maar jullie bedriegen jezelf! Want intussen doen jullie allemaal slechte dingen. Jullie stelen en moorden, en jullie gaan vreemd. Jullie houden je niet
aan je beloftes. Jullie brengen offers aan de god Baal, en jullie vereren goden die jullie vroeger niet eens kenden.
11. Ik zie al jullie misdaden. En jullie komen gewoon naar Mijn tempel. Is dat soms een huis voor misdadigers?”
Johannes 2:13-21 (BGT)
13. Vlak voor het Joodse Paasfeest ging Jezus naar Jeruzalem.
14. In de tempel zag Hij handelaars die geld wisselden en mensen die koeien, schapen en duiven verkochten.
15. Toen maakte Jezus van een stuk touw een zweep, en daarmee begon Hij iedereen weg te jagen. Alle
koeien en schapen jaagde Hij de tempel uit. Hij gooide de tafels van de handelaars omver, zodat al het geld
op de grond viel.
16. En Hij riep tegen de duivenverkopers: “Weg met die duiven! Jullie maken een markt van het huis mijn
Vader!”
17. De leerlingen herinnerden zich wat er in de heilige boeken staat: ‘Mijn liefde voor Uw tempel is zo groot,
ik kan aan niets anders denken.’ Ze begrepen dat die woorden over Jezus gingen.
18. Toen zeiden de Joodse leiders tegen Jezus: “Kunt U met een teken bewijzen dat U dit soort dingen mag
doen?”
19. Jezus antwoordde: “Breek deze tempel maar af. Dan zal Ik hem binnen drie dagen opbouwen.”
20. De leiders zeiden: “De bouw van deze tempel heeft 46 jaar geduurd!
En U denkt dat U hem binnen drie dagen kunt opbouwen?”
21. Maar met de tempel bedoelde Jezus zijn eigen lichaam.
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Jezus met een zweep in zijn hand – dat is een ongewoon beeld! Jezus die tafels en stoelen omver smijt
en mensen en beesten op de vlucht jaagt, dat is andere koek. Jezus die kwaad uitroept (even in gewoon Nederlands): ‘Opzouten met je zooitje!’ – we
zijn dat niet van Hem gewend. Nergens anders
treedt Jezus zó krachtig op als hier in de tempel.
En nooit eerder zien we Hem het bestaande gezag zo publiekelijk uitdagen als op
deze dag.

Het is de dag vlak voor Pesach, het Joodse Paasfeest. In deze tijd van voorbereiding wordt in elk Joods huis
een voorjaarsschoonmaak gehouden. Het hele huis wordt gereinigd van zuurdesem. Dit zuurdesem is het
beeld van zonde. Gelovigen moeten breken met verkeerde gewoonten in hun leven. Jezus houdt ook zo’n
grote schoonmaak! Maar dan in het huis van zijn Vader. Het is zijn meest provocatieve en ook zijn meest gevaarlijke daad. Met deze gewaagde actie tekent Jezus zijn doodvonnis. Direct hierna begint de leiding van de
tempel plannen te bedenken om Jezus uit de weg te ruimen (Marcus 11:18a).
Waarom doet Jezus dit? Wat motiveert Hem om de knuppel in het ‘duivenhok’ te gooien? Wat hoopt Hij te
bereiken? Of laat ik het nog anders zeggen. Wat maakt dat de vroege christenen de tempelreiniging zien als
de belangrijkste ‘gelijkenis’ van Jezus? Hoe komt het dat deze eerste Bijbeluitleggers de scene in de tempel
beschrijven als hét ‘woord’ waarin alles wordt samengevat waar Jezus voor staat?
Misschien heb je in je leven al veel over Jezus gehoord. Of misschien ben je hier te gast en ben je nog zoekend in hoe over Hem te denken. Hoe je hier ook zit, ik hoop dat deze preek je verrast! Zoals ik zelf verrast
werd tijdens de voorbereiding.
Veel mensen hier – ikzelf ook – behoren tot de blanke middenklasse van een welvarend westers land. Deze
culturele context vormt de ‘bril’ waarmee we naar de dingen kijken. Het zou zo maar kunnen dat deze bril
het beeld dat we van Jezus hebben, behoorlijk kleurt; en vertekent. Bijvoorbeeld dat we Hem zien als braaf
en burgerlijk en wat soft. En dat we over het hoofd zien hoe moedig en gezaghebbend en confronterend Jezus’ optreden vaak was, met als hoogtepunt zijn actie op het tempelplein.
Om de betekenis van de ‘tempelschoonmaak’ beter te begrijpen – en om
een scherper zicht te krijgen op wie Jezus is – zullen we moeten teruggaan in de tijd. Terug naar de tijd van het Jodendom in de eerste eeuw na
Christus. Voor ons is het moeilijk voor te stellen hoe enorm belangrijk de
tempel in Jeruzalem is voor Joden uit de tijd van Jezus. Wat betekent de
tempel voor de Joden? Waar is de tempel voor bedoeld?
De tempel is de centrale plek waar offers worden gebracht, het is de plaats van verzoening tussen God en mens. De tempel is de plek waar hemel en aarde elkaar raken. Maar de tempel is niet alleen het kloppende hart van het Joodse geestelijke
leven.
De tempel is ook het centrum van religieuze wetgeving en
rechtspraak (denk aan het Sanhedrin). En de tempel is het
zenuwcentrum van sociale en politieke invloed en macht.
Iedereen die ertoe doet – of ertoe wil doen – heeft een
link met de tempel.

Verder is de tempel ook economisch belangrijk. Er ligt veel geld opgeslagen, afkomstig van
onder andere de tempelbelasting en van de verkoop van offerdieren. In onze huidige valuta
schat men het totale tempelkapitaal op ongeveer 1 miljard (!) euro.
Er is nóg een reden waarom de tempel in Jeruzalem zo belangrijk is. En die reden heeft te maken met de toekomst. De Joden in de tijd van Jezus hebben een levendige toekomstverwachting. Zij geloven dat God drastisch zal ingrijpen in de geschiedenis. En dat dit binnenkort gaat gebeuren. Men verwacht dat de Messias zal
komen, de gezalfde van God. Dan zal er een nieuwe tijd aanbreken. Met daarin ook
een nieuwe start voor de tempel. Hoe men dat precies voor zich ziet, laat ik nu
even zitten. Waar het om gaat, is dit: de geschiedenis heeft een einddoel, een
grande finale. En dit grote einddoel van de geschiedenis heeft direct te maken met
de tempel in Jeruzalem!

Dus wat zien we: in de visie van de Joden in de eerste eeuw na
Christus hangt het lot van heel Israël af van wat er in en rond de
tempel plaatsvindt. De nationale hoop van Israël focust zich op de
tempel. Zoals in onze tijd de beurskoersen wereldwijd dagelijks het
nieuws halen, zo geldt dit ook voor het ‘tempelnieuws’ in de dagen
van Jezus. Zijn soloactie met de zweep is heel opzwepend nieuws!
Het is dé trendy hashtag van de dag, hét meest getweete bericht.
Of stel je grote krantenkoppen voor (zie afb. rechts).

Ik hoop dat deze toelichting helpt om beter te beseffen hoe revolutionair deze actie van Jezus is! Ik vat even
kort samen. Wat is de kernboodschap van deze meest dramatische ‘gelijkenis’ die we kennen van Jezus? Wat
wil Hij hiermee communiceren? Dit: “Jullie hebben een zooitje gemaakt van mijn Vaders huis. Met déze tempel is het binnenkort gedaan.” Even later zou Jezus daaraan toevoegen: “En de nieuwe tempel – dat ben Ik.”
Inmiddels heb je wel door wat een shockerende stelling dit is. En volstrekt uniek. Niemand heeft ooit eerder
zoiets gezegd. Wat zou Jezus hiermee bedoelen? En hoe raakt dit ons eigen leven? Laten we dit nader verkennen. Drie vragen kunnen ons hierbij helpen. (1) Wat zegt Jezus over de tempel? (2) Jezus als tempel: wat
betekent dat? En tot slot, de toepassing: (3) Wat zegt Jezus tegen ons?
1. Wat zegt Jezus over de tempel?
In Marcus 11:17 (BGT) lezen we de toelichting die Jezus zelf geeft bij zijn dramatische optreden. “In de heilige
boeken staat: ‘Gods huis is een plaats waar iedereen mag bidden.’ Maar jullie hebben het veranderd in een
huis van dieven!” Jezus verwijst hier naar twee Bijbelgedeelten, Jesaja 56 en Jeremia 7. Deze beide hoofdstukken passen perfect bij Jezus-de-profeet die radicaal orde op zaken komt stellen! Want beide tekstgedeelten spreken zich uit tegen corrupt leiderschap. In Jeremia 7 doet God deze oproep door de mond van Jeremia: “Behandel iedereen eerlijk. Zwakke mensen mag je niet onderdrukken. Wees goed voor vreemdelingen,
voor weduwen en voor kinderen zonder vader” (vers 5b-6, BGT). Dit was de bedoeling, dit was het ideaal.
Maar in de praktijk was de tempel in de tijd van Jeremia verworden tot een soort rovershol (NBV), een ‘huis
van dieven’ (BGT). Er bleef veel geld aan de strijkstok hangen van het tempelpersoneel. En bezoekers van de
tempel waren ook al niet eerlijk. Ze leefden niet heilig en ze waren niet toegewijd aan God. En er was veel
onrecht. “Jullie stelen en moorden, en jullie gaan vreemd. Jullie houden je niet aan je beloftes” (7:9).
God luistert niet naar gebeden van mensen die anderen uitbuiten en die oneerlijk zijn, en die in de ban zijn
van geld. Bidden en ‘vroom doen’ heeft dan geen enkele zin! Dat is een hoofdthema bij alle profeten.
Ook in de tijd van Jezus is er sprake van veel schrijnend onrecht en machtsmisbruik en hebzucht in en rond de tempel. Een expert op dit terrein maakt de volgende, nogal heftige vergelijking. Veel gewone vrome Joden zien de tempelleiding als een soort kruising tussen Colombiaanse druglords en zwaar overbetaalde CEO’s (vgl. het kunstwerk rechts).
Armen en boeren zonder eigen stukje land moeten woekerrentes betalen aan de rijken. En veel van de priesters in de tempel werken mee aan deze vorm van uitbuiting. In de Joodse traditie wordt dit ‘stelen van de
tempel’ genoemd. En stelen van de tempel betekent het huis van God verontreinigen, en ontheiligen. Want
hebzucht is pure afgoderij. Vandaar de ‘heilige toorn’ van Jezus! De Naam van God wordt ontheiligd in Zijn
eigen huis. Dat kán zo niet doorgaan, en dat zál zo niet doorgaan. Met profetisch inzicht voorziet Jezus de
verwoesting van de tempel die ongeveer veertig jaar later zou plaatsvinden.

Dus wat is Jezus’ boodschap over de tempel? “Deze tempel is door en
door besmeurd en ontheiligd door zijn hebzuchtige personeel. Hierbij
kondig Ik aan, in overeenstemming met de profeten, dat de eindtijd is
aangebroken voor dit gebouw.”
Dit is heel radicaal. Maar het is nog niet alles. In het verlengde hiervan
zegt Jezus ook iets over Zichzelf. Volgens Johannes typeert Jezus zijn eigen lichaam als ‘tempel’ (2:21). Dit brengt ons bij de tweede vraag.

2. Jezus als tempel: wat betekent dat? In onze tijd hoor je niet zo vaak over Jezus spreken als een tempel. Dat
maakt het extra interessant! In het Nieuwe Testament is Jezus-de-tempel wel een bekend beeld. Johannes
gebruikt het al hoofdstuk 1 vers 14 (BGT): Gods Zoon is een mens geworden. Hij heeft bij ons gewoond [getabernakeld]. In Hem hebben wij Gods hemelse macht [glorie] gezien. In Jezus is Gods glorie zichtbaar – zoals in
de tempel.
Misschien vraag je je af: Hoe herken ik dat dan? Waar zie ik die glorie van God?
Denk bijvoorbeeld aan de genezingen van Jezus. In de eerste eeuw gaan zieken vaak naar de tempel in Jeruzalem in de hoop daar genezing te ontvangen. Want de tempel is de plek waar God woont. Tijdens zijn leven
komen er ook veel zieken naar Jezus-de-tempel. En zij worden allemaal genezen! Met zijn genezingen verkondigt Jezus deze boodschap: “De eindtijd is begonnen. Gods nieuwe wereld komt eraan. De nieuwe heilige
ruimte, de woonplaats van God, is hier – gecentreerd in Mij” (vgl. Matth. 12:6).
Denk ook aan Jezus’ vele contacten met armen, met mensen zonder sociale status en bezit. Het is veelzeggend dat Jezus zelf arm is met de armen, en dat Hij de rijken waarschuwt. “Verkoop alles wat je hebt en geef
het geld aan de armen”, zegt Jezus tegen de rijke jongeman (Marcus 10:21b – Dick noemde deze tekst vorige
week ook). Hier en ook op veel andere plekken in de evangeliën doorbreekt Jezus de bestaande onrechtvaardige sociaaleconomische verhoudingen. Jezus-de-tempel brengt gerechtigheid. De gerechtigheid die God al
eeuwenlang vraagt van zijn volk.
En dan is er de omgang van Jezus met ‘zondaars’, en met bezetenen. De religieuze leiders in Jezus’ tijd houden deze mensen op een afstand. Ze zijn bang een soort geestelijke besmetting op te lopen. In het Joodse
denken is er maar één plaats op aarde die niet verontreinigd kan worden. Er is één plek die juist zélf alles reinigt waarmee het in aanraking komt. Die plek is het altaar in de tempel. Bij Jezus zie je dat Hij nooit bang is
om besmet te worden. Integendeel: iedereen die Hij aanraakt, wordt rein. We weten nu hoe dit kan: Jezus is
de nieuwe tempel! In Jezus is er sprake van een nieuwe plek waar hemel en aarde elkaar raken. Hij is de
plaats waar God woont onder de mensen, en waar zegen van uitgaat.
En tot slot: de tempel is ook de plaats waar offers worden gebracht. En Jezus is de Hogepriester die zichzelf
zal offeren. Daarna zullen er nooit meer dierenoffers nodig zijn.
Kortom, wat is de missie van Jezus? Zijn missie is om ‘tempel’ te zijn! ‘Maar Hij is toch ook de Messias? Ja,
zeker. De Messias en de tempel hebben direct met elkaar te maken. De Joden weten dit ook: waar de Messias is, daar is de nieuwe tempel. Dit besef klinkt door tijdens het verhoor van Jezus (Marcus 14:61b). “Bent
U de Messias?”, vraagt de hogepriester aan Jezus. Deze vraag lijkt heel onverwacht te komen, out of the
blue. Maar dat is toch niet zo. Want kort daarvoor kwam ter sprake dat Jezus heel radicale uitspraken had
gedaan over de toekomst van de tempel. Uitspraken die alleen de Messias zou kunnen doen. De tempel en
de Messias horen bij elkaar, dat had de hogepriester goed in de gaten.
En Jezus’ missie als tempel overlapt ook met het hoofdthema van veel van zijn toespraken en gelijkenissen.
Die gaan namelijk over het koninkrijk van God dat doorbreekt in de geschiedenis. En dit koninkrijk (of beter:
koningschap = Gods heerschappij) van God zien we terug in Jezus-de-tempel. Want in de persoon van Jezus
is God koning. In en door Jezus gebeurt de wil van God. Dit brengt ons bij de derde en laatste vraag.

3. Wat zegt Jezus tegen ons?
Hoezo tegen óns?, kun je je afvragen. Dat is simpel uit te leggen. Jezus wil graag dat Gods koningschap ook
zichtbaar is in de gemeenschap van mensen die bijeenkomt in zijn naam. Want deze gemeenschap is namelijk zélf een tempel, opgericht door Jezus-de-tempel. Paulus verwijst hiernaar in zijn brief aan de Korintiërs
(2 Korintiërs 6:16, NBV): Wat heeft de tempel van God met afgoden te maken? Wijzelf zijn de tempel van de
levende God…
Het met elkaar als gemeente een ‘tempel’ vormen, brengt veel met zich mee. Tempel-zijn heeft de nodige
consequenties! In latere themapreken kom ik hier nog op terug. Ik noem nu twee hoofdpunten, en ik geef
een aantal vragen mee om thuis of in kerngroepen over door te praten.
1. Laten we eerst naar onszelf kijken. Het persoonlijke niveau. Het is een feit dat er ook
op de zolderkamertjes van gelovigen de nodige spinnenwebben hangen. En soms moet
je breken met verkeerde gewoonten. En een nieuw leefpatroon aanleren. Vandaar mijn
vragen. Is er in jouw leven een grote schoonmaak nodig? Is er ergens een zuurdesem van
zonde? Zijn er gewoonten waar je mee moet breken omdat ze de tempel van jouw lichaam (1 Kor. 6:19) ontheiligen?
En dan is er deze confronterende vraag: Welke rol speelt geld en bezit in jouw leven?
Is het tijd om Jezus te vragen om eventuele tafels van hebzucht omver te gooien?
Ik zeg het met opzet op deze manier: ‘Is het tijd om Jezus te vragen…’. Want ik wil niet eindigen met een moralistische uitsmijter. Zo van: ‘Je doet het niet goed, en je moet nog beter je best doen. Jezelf opwerken tot
iemand wie je niet bent.’ Het goede nieuws van het evangelie is dit: je staat er niet alleen voor! De Heilige
Geest wil jou helpen om je eigen gebrokenheid onder ogen te zien. Hij geeft jou het verlangen om steeds
meer te lijken op Jezus-de-tempel. En Hij wil jou de benodigde kracht en moed geven om je verantwoordelijkheid te pakken.
2. Er is meer dan persoonlijke niveau. Er is ook zoiets als ‘ethiek van de gemeente’. Ik grijp even terug op het
begin van de preek. We bespraken hoe de tempel in Jeruzalem niet alleen maar een religieus centrum was.
Het was ook een sociaal, een politiek en een economisch centrum. We zien dit terug bij Jezus. Als ‘tempel’
was Hij betrokken op het héle leven, in al zijn dimensies. Jezus kwam op voor degenen die geen stem hadden, Hij was maatschappelijk betrokken. De tempelreiniging liet dat duidelijk zien! Ik herhaal nog één keer de
oproep uit Jeremia 7 waar Jezus (indirect) naar verwijst: “Behandel iedereen eerlijk. Zwakke mensen mag je
niet onderdrukken. Wees goed voor vreemdelingen, voor weduwen en voor kinderen zonder vader.”
Wat betekent dit voor ons? Ik weet, er gebeurt al van alles, en dat is ook
heel positief. Ik ben bijvoorbeeld erg onder de indruk van wat Rob Timmerman doet voor vluchtelingen. Rob en Dorien (aan het thuisfront) geven ons een duidelijk voorbeeld van hoe christen zijn zich kan vertalen in
radicale, en tegelijk opbouwende sociale actie.

Laten we hierover doorpraten: Wat is onze roeping als
Lichtboog als het gaat om mensen die sociaal en economisch niet meetellen?
(In de eigen omgeving) Hoe kunnen wij hun een plek
geven in de gemeente?
3. Tot slot deze vraag. Hoe kunnen wij, zowel persoonlijk als gemeenschappelijk, nog meer een tempel, een
‘huis van gebed’, worden? Ook dit bedoel ik niet moralistisch, zo van: we bidden te weinig. Ik bedoel het uitnodigend. Jezus noemt zijn gemeente op aarde de ‘tempel’ waarin Hij woont door Zijn Geest. God wil hier
(= onder ons) wonen – dat is een groot voorrecht! En alles wat wij nodig hebben, is bij Hem te vinden.
Amen

