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Achtergronden van Johannes 2:13-25 
Het verhaal van de zgn. ‘tempelreiniging’ wordt in alle vier de evangeliën verteld, maar met 
belangrijke verschillen tussen mn. de evangeliën Matteüs, Markus, Lukas aan de ene kant en 
Johannes aan de andere. Ik noem drie belangrijke verschillen:  
(1) De plaatsing in de tijd is verschillend (bijna aan het eind – gedeeltelijk als aanleiding voor de 
onrust die leidt tot zijn arrestatie? – of aan het begin van Jezus’ optreden).  
(2) Johannes’ versie heeft niet de woorden over ‘huis van gebed (voor alle volken)’ en evenmin dat 
dat gebedshuis een ‘rovershol’ o.i.d. is geworden.  
(3) In Johannes’ verhaal spreekt Jezus het raadselachtige woord over het afbreken en opbouwen van 
de tempel uit. Bij Markus en Matteüs komt dit naar voren als (bij Markus vreemd genoeg met nadruk 
leugenachtig genoemde!) getuigenis tegen Jezus bij de Hoge Raad (en later in de bespotting aan het 
kruis). Bij Markus en Matteüs is het van horen zeggen, bij Johannes een directe uitspraak van Jezus 
zelf. Bij Markus en Matteüs volgt hierop vrijwel meteen de vraag of Jezus de messias is, en ook bij 
Johannes komt het in dat teken te staan door de verwijzing naar dood en opstanding (van de tempel 
van zijn lichaam). Natuurlijk geven deze verschillen te denken, maar het is vooral voer voor 
bijbelgeleerden. 
 
De verwoesting van de tempel 
Wij kunnen ons moeilijk een voorstelling maken van hoe belangrijk de tempel was voor Joden in de 
tijd van Jezus. Er was ook veel kritiek op, maar het was een centrale plek in het leven van het Joodse 
volk, van de dienst aan God waar de meerderheid van het volk aan meedeed. Jezus en zijn 
volgelingen ook.  
Het moet dan ook een enorme schok zijn geweest dat de tempel voor een tweede keer in de 
geschiedenis verwoest werd (in 70 na Chr.), en dus ook al wel dat dat voorzegd werd door Jezus.  
De meerderheid van de bijbelgeleerden gaan ervan uit dat onze evangeliën (behalve misschien 
Markus) pas na de verwoesting van de tempel zijn opgeschreven. Ook ons verhaal uit Johannes dus.  
Soms wordt dit verhaal zo uitgelegd dat Jezus zichzelf als vervanging voor de tempel verkondigd. 
Daar zit een kern van waarheid in, maar we moeten er ook voorzichtig mee zijn. Je kan al snel gaan 
denken: het Jodendom met die tempel was verkeerd, daar heeft God mee afgerekend, en de kerk 
met het geloof in Jezus is daarvoor in de plaats gekomen. In het verhaal zegt Jezus dat niet. Hij zegt 
niet: breek deze tempel (dit stenen gebouw) af, en ik richt een nieuwe op (nl. mijn lichaam). Die hele 
uitspraak gaat over zijn lichaam, staat erbij. Hij zegt ook niet dat de tempel waardeloos is, 
integendeel: hij noemt het zonder meer ‘het huis van Zijn Vader’! Eigenlijk is het heel opvallend dat 
in dit verhaal niets wordt gezegd over de verwoesting van de tempel (en sommige 
bijbelwetenschappers denken dan ook: dit verhaal is dan waarschijnlijk ook voor de verwoesting van 
de tempel geschreven – maar dat zeggen er niet veel.) 
Maar: Jezus noemt zichzelf – of zijn lichaam – wel een tempel. En in het Johannes-evangelie gaat het 
(in de hoofdstuk 14-17 vooral) vaak over het ‘zijn in Jezus’ of ‘blijven in Jezus’. Dus toch alsof Jezus 
een soort plaats is waar je in kunt zijn, en moet zijn, en blijven. Dat is natuurlijk beeldspraak. Maar na 
het verdwijnen van de tempel klinkt daar in door dat je nu, door in Jezus te geloven, God kunt 
ontmoeten, ongeacht waar je bent.  
 
Huis en economie/ecologie 
Het Griekse woord ‘oikos’ (‘huis’) zit in de bijbeltekst Johannes 2: voor ‘huis van God’ en ‘markthuis’. 
Dat zelfde Griekse woord zit ook in ons woorden ‘economie’ (financiële huishouding) en ‘ecologie’ 
(kort gezegd: het wonen en leven in de natuur). Omdat ecologie en klimaat (en zo ook economie) zo 
actueel zijn, heb ik erover gedacht om daarover te preken. Maar daar gaan de teksten nu eenmaal 



niet direct over… Toch is er een overeenkomst: zoals het huis van God door de markt werd bezet en 
bedreigd, zo gebeurt dat in onze tijd vaak met het ‘huis van de natuur’, onze ‘eco-systemen’. Ook in 
de tempel was die markt nodig, maar die moest zijn beperkte en bescheiden plaats kennen.  En dat 
lukt de markt vaak niet goed…  
 
De preek 
 
Het is een vreemd en fascinerend verhaal natuurlijk. En ik bleef vooraf haken bij die laatste woorden: 
Jezus had geen vertrouwen in hen. Eigenlijk staat er: hij vertrouwde zich niet aan hen toe. Want hij 
kende hen, en wist wat er in een mens omgaat (vs 24-25). Dat klinkt niet best, dat klinkt kritisch. 
Maar er klinkt ook troost in door, en redding, en leven. Daar wil ik naar zoeken, op de weg van het 
leven.  
 
We vinden dat misschien niet meteen in dit verhaal. Net als de vorige zondagen zijn het lezingen 
waar je al snel toeschouwer bent, toeschouwer bij wat Jezus doet en meemaakt. Je wordt niet 
rechtstreeks aangesproken, geen les of moraal direct. 
Hier ook: Jezus komt in de tempel en daar zien we hem zoals we toch eigenlijk niet zo snel aan hem 
denken: met woede, en zelfs met geweld. En het vreemde is dat er maar heel weinig wordt verteld. 
Helemaal niet wat de mensen terug doen, of ze terug slaan, of schreeuwen.  
 
Alles draait om Jezus, en om die paar woorden die Hij spreekt – en hier klinkt bij Johannes meteen al 
door, voor het eerst, dat Jezus zal sterven en opstaan. En bij Johannes is het ook hier zo dat Jezus 
niet begrepen wordt, eigenlijk niet begrepen kan worden. Jezus spreekt in raadseltaal, die pas na zijn 
opstanding duidelijk wordt. Jezus is hier eigenlijk al de Opgestane, een vreemdeling, uit een andere 
wereld, een andere dimensie. Je begrijpt hem pas als je gaat geloven. Echt geloven. Niet om de 
uiterlijke tekenen en wonderen die Hij doet (spektakel, sensatie!), maar om de innerlijke betekenis 
voor jou. Daarover gaat het in heel het evangelie en in hoofdstuk 3. Maar hier ook al wel, al moeten 
we daar dus naar zoeken. 
 
Want er wordt ook niet precies verteld waarom Jezus dit doet. De tempel kan niet zonder offerdieren 
en het geld voor de tempelbelasting. Hoe moet dat anders? Wil Jezus van die tempel en die offers af? 
Dat zegt Hij niet en Hij noemt het zelfs zonder meer ‘het huis van zijn Vader’. Het lijkt erop dat ze op 
de verkeerde plek staan, teveel in de tempel. De ruimte voor het heilige raakt in de verdrukking. Het 
wordt steeds minder een huis voor God – zijn plek wordt steeds kleiner en de plek die mensen nodig 
hebben steeds groter. Steeds meer mensen, meer markt, meer handel en gedoe.  
Steeds minder gebed, minder offer, minder verzoening, aandacht, heiligheid. 
In het Grieks staat er jullie maken van het huis van God een ‘markthuis’, een warenhuis of 
handelshuis.  
 
De ruimte voor de dienst aan God – want dat moet de tempel zijn, een afgezonderd gebied, 
geheiligd, vrijgehouden voor God – wordt al snel toch weer bezet gebied. Het heilige, de aandacht op 
God gaat zomaar verloren. 
 
[Dat is steeds de bijbel door de kritiek op de tempel en de offers. Offers wordt een vorm van schuld 
afkopen. Even snel betalen, ‘aftikken’. Als dat het wordt, zeggen de profeten in naam van God: dan 
hoef je helemaal niet te komen, dan slaan offers nergens op.] 
We herkennen het van de godsdienst in het algemeen en van de kerk. Het wordt altijd weer heel snel 
heel aards en menselijk. Dat is het lastige van de kerk: het is een instituut, je moet het organiseren, 
er zijn regeltjes nodig. En mensen gaan met elkaar om en kunnen het soms niet vinden – en de liefde, 
het vuur, het geloof, de vreugde is nergens meer te vinden. 
Veel erger nog is het als de kerk zo slecht wordt als mensen kunnen zijn, bij het misbruik, of in het 
ondersteunen van oorlog en of misdadige regeringen.  



 
Maar we kunnen, nee moeten vooral ook naar ons eigen geloof kijken, onze eigen godsdienst. Naar 
onze rituelen, onze manieren om met God te leven, hem te zoeken. Ik weet niet wat u allemaal zo al 
doet. Het naar de kerk gaan – of nu digitaal de kerkdienst bekijken. Zelf lezen en bidden, of 
mediteren. ‘Stille tijd’ houden. Zingen. Of misschien juist meer praktisch iets doen voor een ander.  
Hoe blijft dat levend, hoe hou je daar het vuur in (of hoe breng je daar het vuur in, dat je werkelijk 
Hem ontmoet), de vreugde  – hoe voorkom je dat het sleets wordt, dat het een sleur wordt? 
En nog iets anders: hoe hou je daar aandacht en tijd voor vrij. Hoe voorkom je dat het niet in de 
verdrukking raakt van al die andere dingen. Die ook – of misschien nog meer? – ‘moeten’: je gezin, je 
werk, je sport, om gezond te blijven, te presteren, familie, vriendenkring, bij blijven ...  
 
Dat kan een strijd zijn. Daar kwamen we vorige week ook op. Ja, boven op ‘de berg’, bij een 
piekervaring is het gemakkelijk. Maar beneden, in aardse, alledaagse, menselijke.  
Die strijd zit ook in de eerste 3, 4 geboden. Daar gaat het in eerste instantie in het bijbelse verhaal 
om andere goden, afgoden, de Baäl, met de afgodsbeelden.  
Nee, geen andere goden – blijf daar vrij van anders verspeel je je vrijheid. 
En nee, geen afgodsbeelden – dat brengt je op de verkeerde weg om niet God de schepper te eren 
maar schepsels, of dingen die je zelf hebt gemaakt. 
En dus moet je zorgvuldig omgaan met de Naam van God – je moet die niet met van alles verbinden, 
want dan raak je het zomaar kwijt. Dan denk je nog ‘Hij die er zijn zal’, die is bij mij, bij ons. Maar je 
kunt je zomaar van hem losgemaakt hebben.  
Tot slot: hou daarom ook sabbat, hou één dag vrij voor bijzondere dienst aan God. Niet om die 
andere dagen het niet te doen. Maar om je te blijven herinneren dat je die zes dagen leven mag in 
zijn dienst. En om je te herinneren dat werken – en presteren, verdienen, geld, bezit – niet het enige 
is en niet het belangrijkste.  
 
Die geboden zijn nodig omdat wij mensen die risico’s nou eenmaal lopen. Om teveel te werken. Om 
verkeerd over God te denken, over Zijn wil. Om het leven teveel om ons te laten draaien, of onze 
zorgen, of wat we vinden dat we moeten doen… 
 
Dat weet Jezus dus… [Het staat er niet zo duidelijk in Johannes, maar ik wil graag denken dat Hij dat 
weet uit eigen ervaring, omdat Hij zelf ook mens is. Dat lijkt toch in die woestijn te gebeuren, met de 
verzoekingen of beproevingen.]  
 
Hij weet wat er in mensen omgaat. Dat mensenhart is net als de tempel.  
 
In het Johannes-evangelie wordt dat heel scherp gemaakt en tegenover elkaar gezet, als licht en 
duister. Er zijn machten, er is duister en schaduw, en mensen en hun wereld zijn in de greep van het 
duister geraakt en de schaduwen zijn machtig. Want zelfs ons geloof, onze godsdienst raakt zomaar 
overschaduwd. Dat herkennen we allemaal wel: soms inspiratie, aansprekend, soms (helemaal) niet, 
terwijl je hetzelfde doet. Je kunt het zomaar weer kwijt zijn. 
Er is duister, er zijn schaduwen. 
Maar er is ook licht. Schaduw betekent natuurlijk dat er licht is. Het Johannes-evangelie vertelt dat in 
het bijzonder: het licht schijnt inde duisternis. Dat is Jezus. Hij is licht, Hij is totaal anders dan de 
gewone mensenwereld van schaduwen en duister, van grijs en zwart.  
 
Dat is ook zo in dit verhaal. De tempel en onze godsdienst komt in het licht, aan het licht.  
 
Het komt aan het licht als iets wat wij doen. Onze godsdienst, ons geloof. Onze tempel en ons offer, 
ons gebed, onze stille tijd. Wij die bijbel lezen en dat proberen te doen. Onze dienst – onze 
toewijding, ruimte die wij vrij houden. Allemaal dingen die wij doen, wij zijn actief.  
Deels is dat ook terecht, deels is het waar, en moet het ook. Maar het is de halve waarheid.  



Er is een andere kant. Preciezer: het komt van de andere kant. Daar begint het. En daar draait het 
om. Al die dingen die wij doen waren er niet als God niet eerst iets had gedaan. Wij zouden niet tot 
hem komen als Hij ons niet eerst had opgezocht. 
 
Het is natuurlijk zo dat wij ruimte voor Hem vrij (moeten) houden. Tijd, aandacht. Maar het is toch 
allereerst zo dat die ruimte is opengeduwd en gevuld, dat Hij gekomen is, ook in ons. Die tempel, die 
geboden, de sabbat, het gebed: dat doen wij, dat moeten we doen, maar we doen dan toch de 
dingen die Hij ons gegeven heeft om te doen. En uiteindelijk is het veel meer ontvangen dan nemen 
en hebben en houden.  
 
Zo komt God. Zo wil Hij niet alleen gediend worden. Hij dient eerst zelf.  
Zo staat Jezus daar in die tempel. Niet om een beetje kritiek te leveren, te zeggen dat ze het allemaal 
niet goed doen. Maar om zich met alles wat in hem is, met de tempel van zijn eigen leven, te geven. 
Te offeren. Door zich te verbinden met die mensen, met ons, met dat hart met alle duister en 
schaduw daarin. Om het duister te laten ondergaan. En om ons in het licht te trekken. Om ons mee 
te trekken zijn leven in, zijn leven met God. 
 
Laten we zo de komende weken toeleven naar Pasen. We hadden het al bij de woestijn, en de berg, 
nu ook met dit tempel-verhaal, ons te richten op Jezus, op God, zijn Vader, op wat Hij ons wil zeggen, 
wat Hij ons wil doen, de ruimte die Hij ons wil geven. Dat Hij ons in Jezus leven wil geven, de weg van 
het leven wil wijzen. Amen. 
 


