
Jeremia 7:1-11; Matt.21:10-17 

 

Gemeente van Jezus Christus onze Heer, 

 

Grote schoonmaak vanmorgen. Jezus die er bezem door haalt. Er moet blijkbaar iets grondig 

op zijn kop gezet worden. Dat gevoel herkennen we maar al te gemakkelijk. Het is niet 

moeilijk om een heel lijstje te maken van zaken die niet deugen. Al onze woede daarover 

zouden we kunnen projecteren op Jezus, vanmorgen. Zie je wel, ook Hij wil een grondige 

schoonmaak.  

 

Maar zo'n preek zou alleen maar herhalen wat columnisten en andere commentatoren ook 

al voortdurend zeggen. Ik stel voor dat we, voordat we onze eigen terechte woede over alles 

wat er mis is de vrije teugel laten, proberen te verstaan wat het evangelieverhaal zelf ons wil 

vertellen vanmorgen. En dan is het eerste, waar ik me in de loop van de jaren steeds meer 

bewust van ben geworden, dat elk evangelie - dat het hele Nieuwe Testament - geschreven 

is vanuit het grote feest waar wij naar toe leven deze weken, Pasen. Wij zijn gewend om de 

zaken chronologisch te lezen, van het begin tot het eind. Evangeliën beginnen - althans drie 

van de vier - bij de geboorte van Jezus, en eindigen met Pasen. Een biografie doet het over 

het algemeen zo: beginnen bij het begin en eindigen bij het eind. En toch klopt dat eigenlijk 

niet. Ik lees een dikke biografie over Johann Sebastian Bach. Die begint met zijn achtergrond, 

zijn familie, zijn jeugd... Maar dat zou nooit geschreven zijn als het niet al bekend was 

geweest wat die man als volwassene had betekend en gepresteerd. De belangstelling voor 

het begin is er vanuit het einde. Zo ook bij Jezus. Deze verhalen zouden nooit opgeschreven 

zijn als zijn leven niet zo geëindigd was als het was. Maar dat einde van Jezus is wel heel 

apart geweest. Ieder mens eindigt met de dood... en de enige reden om eventueel daarna 

een biografie te schrijven is wat er tussen zijn geboorte en dood is gebeurd en gedaan. Maar 

bij Jezus is dat anders. Bij Jezus is de reden waarom ze het allemaal hebben opgeschreven 

niet in de eerste plaats wat er tussen zijn geboorte en dood is gebeurd en gedaan, maar wat 

er ná zijn dood is gebeurd. Elk evangeliewoord is doorgloeid met het geheimzinnige, maar 

doorslaggevende licht van Pasen. Geheimzinnig, ja. Want dat licht, dat is iets van buitenaf. 

Van buiten het leven dat wij kennen. Iets van God. Iets heel aparts, iets heiligs. En 

doorslaggevend, ja. Want het  doet toch zijn doorslaggevende invloed gelden in het leven 

van ons, gewone mensen. En dat maakt deze verhalen zo volstrekt uniek, zo anders dan 

welke biografie van wie dan ook. Zo anders dan welke column of welk commentaar op alles 

wat er gebeurt dan ook. En dat maakt dus als het goed is - dominees doen hun best -  ook 

een preek over die verhalen, zo anders.  

 

Het gaat over de tempel vanmorgen, het heiligdom in Jeruzalem. Dat gebouw dat expliciet 

verwijst naar dat heilige, dat aparte, van buiten het alledaagse leven, van God, dat toch hier 

zijn invloed heeft. Jezus zegt daar iets over, en hij doet er iets bij. Hij gooit alles wat daar niet 

hoort er uit en zegt: 'Er staat geschreven: Mijn huis moet een huis van gebed zijn, maar jullie 



maken er een rovershol van.' En vervolgens doet hij nog iets anders... maar daar zullen we 

de preek mee eindigen.  

 

Een huis van gebed. Een huis dus om verbinding te zoeken tussen ons, in ons gewone leven, 

en dat vreemde van God, dat 'licht van Pasen'.  

Wie zou daar mogen komen, in zo'n huis? En zou dat altijd zomaar kunnen, als mensen er 

behoefte aan hebben? Dat kan toch niet zomaar altijd voor iedereen zijn! Nee, dat kan niet 

zomaar altijd voor iedereen zijn. Dat huis was er voor een bepaalde categorie, en op 

bepaalde momenten. Voor de priesters. En helemaal in het binnenste van dat heiligdom was 

het slechts één keer per jaar voor één hogepriester toegankelijk. En alle anderen mochten er 

wel in de buurt komen, in de 'voorhof' zoals ze dat noemden, maar verder niet.  

We hebben het hier niet over iets dat gewoon in de supermarkt verkrijgbaar is. Of zijn we 

vergeten waar we het over hebben in deze evangelieverhalen?  

Eerlijk gezegd lijkt het daar wel op, dat we dat vergeten zijn, in onze westerse cultuur. Of, 

liever gezegd, we weten nog wel dat het er was, ooit, zo iets is als 'het licht van Pasen', maar 

vandaag, in onze geseculariseerde wereld, kunnen we het haast niet meer vinden. We 

kunnen er niet meer zo gewoon in geloven als in vroegere tijden het geval schijnt te zijn 

geweest.  

Je kunt daar schamper over doen, je kunt zeggen: waarom geloven de mensen daar niet 

meer gewoon in? Maar je kunt ook zeggen: in elk geval is er begrepen dat het helemaal niet 

gewoon is, waar we het hier over hebben! Wie er gewóón in gelooft, die weet ook niet meer 

waar dit eigenlijk over gaat. Maar wat is er dan gebeurd, dat het toch lijkt alsof het vroeger 

gewoon was om te geloven in ongewone dingen, terwijl we dat tegenwoordig niet meer 

lijken te kunnen? Dat de wereld vroeger vol was van goden en geesten die onder ons 

rondspookten, terwijl al die betovering tegenwoordig verdwenen lijkt te zijn? Geen huizen 

meer van gebed. 

 

Wat een vragen zijn dat! Filosofen en theologen zoeken hun weg door die vragen heen, om 

te proberen er iets van te begrijpen. En wij?  

 

Wij maken deel uit van die ontwikkelingen, en juist daardoor is het moeilijk er van een 

afstand naar te kijken. Heel veel zaken zijn vanzelfsprekend voor ons geworden, en we 

hebben nauwelijks meer het besef dat die in vroegere tijden helemaal niet vanzelfsprekend 

waren. Dat wij autonome mensen zijn bijvoorbeeld, die zelf hun beslissingen nemen. Dat alle 

gezag dat boven ons staat niet meer vanzelfsprekend is. Dat de wereld, althans voor een 

groot deel, te begrijpen valt, de wetenschap heeft ons verlost van veel bijgeloof. En wat we 

nog niet begrijpen, dat is òf alleen nog maar een kwestie van tijd, òf het is een kwestie van 

wat nu eenmaal niet te begrijpen valt, maar goden, geesten, duivels, die komen daar niet 

meer in voor.  En dus is er geen plek meer voor huizen van gebed. Behalve dan misschien als 

prachtige kunsthistorische monumenten, om in de vakantie te bezoeken. Ons leven is a.h.w. 

'onttoverd' geraakt.  



 

Natuurlijk beleeft niet iedereen deze dingen op dezelfde manier, maar dit is wel een 

dominante stroming in onze cultuur. En zoals bij alles wat vanzelfsprekend voor ons 

geworden is, kunnen we het gevoel hebben dat we daarmee een eindpunt hebben bereikt, 

waarachter hoogstens nog wat aanvullingen te vinden zijn, maar geen echt nieuwe, andere 

dingen meer.  

 

Zou dat zo zijn? Zou deze zienswijze een eindpunt kunnen zijn? Is die onttovering een 

noodzakelijke ontwikkeling? Maar 'de wetenschap' bijvoorbeeld - een van de belangrijke 

factoren in deze geschiedenis - komt oorspronkelijk helemaal niet voort uit een verlangen 

om de wereld te 'onttoveren'. De wereld werd gezien als een schepping van God, als een 

boek van God, en wetenschap was een poging om dat boek van God beter te leren 

begrijpen. Waarom zou het vanzelfsprekend zijn dat God daardoor uit het zicht verdwijnen 

moet? En dat er dus voor huizen van gebed geen plaats meer zou zijn?  

Dat 'de wetenschap' zich 'logischerwijze' tegenover geloof en godsdienst zou moeten 

ontwikkelen, is helemaal niet zo logisch. Die draai werd vooral in de 19e eeuw door 

sommigen genomen, en zette zich in de 20e eeuw echt door als een dominante stroming in 

onze westerse wereld. En dat kerken daar vaak mee omgingen door hun hakken in het zand 

te zetten heeft het alleen maar erger gemaakt.  

Vaak wordt wetenschappelijke ontwikkeling beleefd als het opvullen van een ruimte. 

Naarmate de kennis toeneemt wordt die ruimte meer gevuld. Totdat we alles weten... er 

geen ruimte meer over is voor wat we niet weten, en dus ook niet voor God. Dan verdwijnen 

dus de huizen van gebed.  

Maar dat is een vreemde manier van kijken. Zie die ruimte nu eens als een cirkel. Alles wat 

we weten zit in die cirkel. Als we weinig weten is die cirkel klein, en is dus de grens naar wat 

we niet weten een betrekkelijk kleine grens. Als we meer weten dijt die cirkel uit, en dus ook 

de rand van die cirkel, en zo wordt de grenslijn naar wat we niet weten alleen maar langer! 

De ruimte voor geheimen wordt dan niet kleiner, maar juist groter. Als een soort uitdijend 

heelal. Zo kan het besef van wat er buiten ons zicht is juist toenemen. Samen met de hoop 

dat er vanuit dat buiten, van Godswege, wellicht ook ongewone, geheimzinnige nieuwe 

verrassingen te verwachten zijn. Een nieuw gevoel voor een 'betoverde' wereld, anders dan 

vroeger, natuurlijk. maar toch. Een nieuwe plek voor huizen van gebed. Anders dan vroeger, 

natuurlijk. Maar toch. Wellicht worden zo ook die verhalen, zoals we vandaag in het 

evangelie lezen, opnieuw toegankelijk. Anders dan vroeger. Maar toch.  

 

Dat de kerk zo vaak alleen maar de hakken in het zand heeft gezet tegenover allerlei 

ontwikkelingen heeft natuurlijk niet geholpen, ik zei het al. Wat ook niet geholpen heeft is 

dat die huizen van gebed al te vaak misbruikt zijn voor machtsmisbruik en eigen gewin. Alsof 

dat heilige toch te verhandelen is, in een supermarkt. Dat ze daar extra kwetsbaar voor zijn, 

die heiligdommen, dat is wel begrijpelijk. Die heiligdommen geven immers plek aan wat niet 

gewoon maar gebruikt kan worden. Als je het dan toch gebruiken gaat, wordt het al gauw 



misbruik, dat luistert heel nauw. Jullie hebben er een rovershol van gemaakt, zegt Jezus, en 

hij maakt grote schoonmaak. Gelukkig, er komt in dat huis weer plek voor waar het voor 

bedoeld is.  

Maar voor wie dan eigenlijk? We stelden die vraag al aan het begin, en komen daar nu via 

een hele omweg bij terug. Er is altijd een besef geweest dat dat toch niet zomaar voor 

iedereen kan zijn. Daar is het te bijzonder voor. Dit overstijgt alles wat alledaags en gewoon 

en pijnlijk en moeizaam enzovoorts is. Dat alleen bijzondere mensen het heiligdom mochten 

betreden onderstreepten dat alleen maar. Maar wat hebben de anderen daar dan aan? En 

wat hebben wij er aan, met dat, noodzakelijkerwijs alledaagse leven van ons? 

En nu komen bij dat andere dat Jezus deed, nadat hij de tempel had schoongeveegd: 

 

'Toen kwamen er in de tempel blinden en verlamden naar hem toe, en hij genas hen.' Grote 

schoonmaak. Blijkbaar heeft bij Jezus die grote schoonmaak van de tempel onmiddellijk 

gevolg voor wat er in de wereld schoongemaakt moet worden.  

 

We hebben het vanmorgen steeds over wat zo bijzonder is, zo essentieel is, dat het 

natuurlijk niet gewoon in de supermarkt te krijgen is. Maar dan vallen er veel mensen buiten 

de boot zou je zeggen. Blinden, lammen, ze waren niet eens welkom in de tempel, toen. Wat 

hebben zij daar dan aan?  Blijkbaar is juist dat besef dat het niet zomaar te koop is, de enige 

manier om hen daarvan te laten profiteren.  

Dat is een paradox, zo tegenstrijdig als het maar kan. Maar toch. 

 

Niemand snapt daar iets van natuurlijk. Maar kinderen hebben er minder moeite mee om 

toe te geven dat ze dingen nog niet snappen, misschien snappen juist zij er daarom genoeg 

van om te gaan juichen: Hosanna voor de Zoon van David... ', roepen ze. Door de mond van 

kinderen en zuigelingen hebt u zich een loflied laten zingen', citeert Jezus dan de psalmen.  

 

Kijk, het huis van gebed wordt werkelijk verbindingskanaal van God met ons. Onze wereld 

wordt opnieuw 'betoverd'. Heel anders dan vroeger. Maar toch. Amen. 

 

 

 

 


