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Het verhaal van de tempelreiniging spreekt tot de verbeelding. Zo levendig is het beschreven 

dat je het je zonder moeite kunt voorstellen. Wat vooral frappeert is het ongekend heftige 

optreden van Jezus. Dat verwacht je niet. Zó hadden ook de leerlingen Hem nog niet gezien. 

Ze moesten echter wel meteen denken aan een vers uit Psalm 69: “De ijver voor uw huis zal 

mij verteren.” Deze heftige reactie van Jezus werd niet gezien als zomaar een emotie, maar 

als een uiting van vurige ijver voor het huis van God. Wat hier gebeurt heeft dus een 

heilshistorische betekenis. Dit overstijgt de zichtbare realiteit. Hier gaat het over de eer van 

God en het heil van de mens waarvoor Jezus in de wereld is gekomen. 

Deze gebeurtenis wordt door Johannes opvallend aan het begin van het openbare leven van 

Jezus geplaatst. Direct na de bruiloft van Kana. Opvallend, omdat de overige evangelisten de 

reiniging van de tempel juist aan het einde van Jezus’ leven situeren, vlak voor zijn lijden, na 

de feestelijke intocht in Jeruzalem. Historisch lijkt dat ook logischer. 

Als Johannes dit bij de aanvang van het optreden van Jezus vertelt wil hij ons kennelijk een 

sleutel in handen geven waarmee we al hetgeen in zijn evangelie volgt moeten ontsluiten. 

Waar de bruiloft van Kana een zinnebeeld is voor de menswording van de Zoon van God, 

daar doemt in het beeld van het verdrijven van de handelaars uit de tempel de dood en 

verrijzenis van Jezus op. Van meet af aan wordt Jezus door Johannes al voorgesteld als 

degene die gekomen is om de mensen te bevrijden. 

Dat verband wordt ook gesuggereerd door de openingszin van onze perikoop: “Het 

paasfeest van de Joden was nabij en Jezus ging op naar Jeruzalem.” Jezus stelt door de 

tempelreiniging een teken waarin het waarachtige Pascha oplicht. Het tijdstip van het 

Paasfeest wijst al vooruit naar Jezus’ dood. Daar wordt immers het ware paaslam geslacht. 

En door zijn offer zal hij de zondige mensheid, gesymboliseerd door de aardse tempel die tot 

een markthal is verworden (een ‘rovershol’ zullen de andere evangelisten zeggen), weer 

haar oorspronkelijke luister teruggeven.  

De beeldspraak gaat echter nog verder. Ter verantwoording van zijn daad verwijst Jezus naar 

zijn eigen lichaam als het waarachtige heiligdom. Mens geworden zoals wij, deelt Jezus ook 

ons sterfelijk lichaam. Maar als Zoon van God zal Hij na drie dagen verrijzen uit de dood door 

de kracht van de Geest. Het lichaam van de Heer is de plaats van de inwoning van God, en 

het verrezen lichaam zal het middelpunt zijn van de nieuwe eredienst aan God “in geest en 

waarheid” (Joh. 4, 23). Jezus’ verheerlijkte mensheid is de geestelijke tempel. 

In zijn brief aan de Efeziërs ziet Paulus de Kerk, gemeenschap van alle gelovigen, als een 

bouwwerk, het huis van God. Van dit huis is Jezus de hoek- en sluitsteen “die het hele 

bouwwerk in zijn voegen houdt. In Hem groeit het uit tot een heilige tempel in de Heer.” De 

tempel, die het lichaam van Christus is, omvat allen die in God geloven. Door het geloof zijn 

wij allen “huisgenoten van God.” In Christus worden wij “mee opgebouwd tot een woonstede 

van God, in de Geest.” 

Van deze tempel is onze abdijkerk als het ware het sacrament. Want het stenen gebouw 

beeldt enerzijds die woonstede van God uit, maar tegelijkertijd bewerkt het ook onze 

gemeenschap met Hem en met elkaar. Dit is het huis van God en door hier te zijn en te 



bidden worden wij mee opgebouwd tot die tempel die het lichaam van Christus is. Zoals in 

de psalm staat: “In ons daalt de weldaad van uw huis, de heiligheid van uw tempel” (Ps.65). 

Sint Benedictus noemt de kloosterkerk bij voorkeur oratorium: bidplaats, huis van gebed. En 

die “moet zijn wat de naam zegt, en men mag er verder niets doen of opbergen” (RB 52, 1) 

bepaalt hij in zijn Regel voor monniken. Als we hier samen komen om te bidden is de Heer 

zelf onder ons aanwezig. Maar ook als we er niet zijn is dit het huis van God, huis van gebed. 

Daarom moet er niets anders gedaan worden dan bidden. Het ‘niets opbergen’ zou een 

verwijzing kunnen zijn naar de menselijk neiging om van heilige plaatsen markthallen te 

maken! 

Dit huis van gebed is het huis van God dat Jesaja voorzag als de bestemming van allen die de 

gerechtigheid beoefenen en van de vreemdelingen die zich bij de Heer hebben aangesloten 

om Hem te dienen en de naam van de Heer te beminnen. Hier zijn geen vreemdelingen en 

ontheemden meer, want allen zijn we huisgenoten van God. 

Doordat we één zijn in Christus, ledematen van zijn Lichaam, zijn ook wij door de inwoning 

van zijn Geest tot tempels van de Heer, huizen van gebed, huizen van God geworden. Ook 

voor de bidplaats, die ieder van ons is, geldt: dat we moeten zijn wat onze naam zegt en er 

mag verder niets gedaan of opgeborgen worden. 

Wij zijn echter ook zo vaak een markthal. In ons klinkt het lawaai van vele stemmen, 

handelaren die om onze aandacht schreeuwen. Er zijn schapen, runderen en duiven: 

beelden voor wat onze innerlijke ruimte, het heiligdom van ons hart, kan bevolken. De 

schapen van de onvrijheid waarin we leven. De runderen die symbool staan voor de 

ongeremde vitaliteit en de vleselijke lusten die ons kunnen beheersen. En de duiven van de 

rondfladderende gedachten die ons geen rust gunnen. Dit alles drijft Jezus de tempel uit. 

Johannes verwijst naar de dood en de verrijzenis van Jezus. Daarin komt tot vervulling wat 

Jezus hier onder tekenen voltrekt. Door zijn opstanding wordt de tempel van ons lichaam 

gereinigd. Door deze viering van het Pasen van de Heer, de gedachtenis van zijn dood en 

verrijzenis, worden we waarachtige tempels van God. Hierdoor worden wij gereinigd van de 

ongerechtigheid die zich in ons genesteld heeft. Door de dood en verrijzenis van Christus 

straalt de liefde van God in ons lichaam en worden wij bevrijd van onze innerlijke chaos. De 

liefde van Jezus maakt ons tot “heilige tempel in de Heer.” 

Tot deze nieuwe ervaring van menszijn wil de Heer ons door zijn menswording en door zijn 

paasmysterie voeren. Hij herstelt ons lichaam tot huis van God. En door ons in Hem met 

elkaar te verenigen bouwt Hij ons gezamenlijk op tot één godshuis, tot een heilige plaats 

waar Gods heerlijkheid woont. Hier, op deze plaats, ontvangen wij het heil dat in Jezus 

Christus is gekomen, en zijn wij (wat de naam zegt) Huis van God. Amen. 


