
Zondag 4 maart 2018   -  Thema: Hij komt in ons midden  Ex. 20,1-17  en Joh. 2,13-25 

 

Overweging 

We hebben in onze taal een heleboel uitdrukkingen waar ‘huis’ of ‘thuis’ in voorkomen.  

Ik noem bijvoorbeeld: oost west, thuis best en ik voel me bij jou thuis. Maar ook in heel  

wat liederen komt dit gegeven voor. Een thuis hebben is enorm belangrijk. Geborgenheid kan 

niemand missen. Ieder van ons heeft behoefte aan een thuis, aan een plek waar je jezelf kunt 

zijn. Thuis zijn, thuis komen is niet alleen een fysiek gebeuren. Thuiskomen is ook een 

ervaringsgebeuren, waarbij al je gevoelens, je hoop en verwachtingen aangeraakt worden.  

Het beantwoordt aan ons diepste verlangen. Het is het gevoel geheel en al geaccepteerd te 

worden, te mogen zijn zoals je bent. En als je gasten krijgt, hoop je dat jouw gast zich bij jou 

thuis voelt. Je zorgt dat de boel thuis aan de kant is. Dat het huis is opgeruimd zodat jou gast 

zich bij jouw thuis zal voelen. Zo moet er ook een gastvrije sfeer heersen in het huis van God. 

Een ruimte, een plek waar iedereen welkom is. Toch is dat niet altijd zo, zoals Jezus en zijn 

leerlingen ervaren in het evangelie van vandaag. Als ze bij de tempel van Jeruzalem komen en 

zien wat zich daar allemaal afspeelt, geloven ze hun ogen niet. De hele voorhof is vergeven 

van kooplieden en geldwisselaars die daar hun handeltje drijven waarmee ze de pelgrims geld 

uit de zak proberen te kloppen. Met hun op winst beluste bedrijvigheid vergeten ze waar het 

op deze plaats eigenlijk om gaat. Ze vergeten dat God gastvrij is en dat hij in de tempel een 

ruimte wil scheppen die vrij is van alle zucht naar gewin. De eerste lezing uit het boek Exodus 

is wat dit betreft een belangrijke vingerwijzing. In de tijd dat God het volk van Israël uit 

Egypte bevrijdde had het volk nog geen vaste woonplaats. Tijdens hun tocht door de woestijn 

stelt God Tien Geboden / Woorden op, die een richtsnoer voor het volk moeten vormen zodra 

ze zich in het land van Israël hebben gevestigd. De Tien Woorden zijn bedoeld om van het 

leven iets te maken. Het gaat erom dat de mens een plek op onze aarde vindt, waar hij/zij kan 

wonen en werken om de aarde bewoonbaar en de samenleving menselijk te maken. Maar als 

mensen eenmaal gesetteld zijn, zowel geestelijk als fysiek, gaat het vaak mis. Dat maakt het 

evangelie op pijnlijke wijze duidelijk.  De beroemde tempel, het centrum van de Joodse 

wereld en het huis van God voor de volken, is een verlengstuk van de markt geworden. De 

hartstocht voor het huis van de Vader heeft plaatsgemaakt voor de hartstocht voor eigen 

gewin. Jezus ontmaskert schijnheiligheid, ergert zich aan rijken die arme mensen uitbuiten en 

jaagt woedend de kooplieden en geldwisselaars van het tempelplein af.  Maar onmiddellijk 

daarna laat hij zonneklaar doorschemeren dat God allereerst wil wonen in mensen: ‘Breekt 

deze tempel af, en binnen drie dagen zal ik hem laten herrijzen.’ Jezus spreekt hier over de 

tempel van zijn lichaam. Van de tempel, Gods huis, loopt een draad naar het huis van de 

menselijke ziel. Ieder mens is woonplaats van God. God woont in het hart, in de tempel van 

de mens. Daar is Gods wet geschreven. Ze staan gegrift in de geboden van een goed mens, 

zoals ze gegrift staan op de stenen tafelen. De kerk, de tempel van God, zijn mensen. En zij 

zijn dat vooral in het diepst van hun hart, daar waar zij geraakt worden door God. Maar zij 

zijn het ook samen, als zij zich inzetten voor elkaar. Laten we zorgen dat ons huis schoon is. 

Ruimen we alles op waar God en een mens over kan struikelen. Maken we van onze ziel een 

écht thuis waar we samen met God mogen wonen. Samen zijn we het lichaam van Christus, 

kunnen we de ruimte zijn waar God en de mens zich thuis voelt. Thuis zijn, je ergens thuis 

voelen is daar waar mensen zeggen en doen: Ik ben er voor jou. 

Meester Eckhardt zei in een preek over dit verhaal eens, dat de tempel van Jeruzalem,  

die door Jezus gereinigd werd, ons hart is. Ons hart waarin alles leeft: onze angst en onze 

reactie daarop, onze machtswellust, onze hebzucht, onze afhankelijkheid. Maar ook ons 

verlangen naar vrijheid, de moed om te leven, het geluk van de menselijkheid en de kracht 

van de liefde. Waardoor laten wij ons leiden?  Mogen de Tien Woorden, de huisregels die 

God zijn volk gaf ook ons tot richtsnoer zijn.  


