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Jezus veegt het tempelplein schoon
Lucas 20:9-19
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Thema: Grote schoonmaak

Projectthema: Hoe kom je naar mIj?
Doel
De kinderen ontdekken dat we eerbied moeten hebben voor God. Hij is heilig.
Toelichting
De tempel is de plaats waar de heilige God tussen mensen wil wonen. Daar mogen ze Hem ontmoeten. Een ontmoeting
met God is nooit vanzelfsprekend. Vaak zijn mensen bang als ze een engel ontmoeten, terwijl dat maar een dienaar van
God is. Daarom moet er eerbied zijn voor Gods huis.
Jezus kan niet accepteren dat het huis van God wordt gebruikt om handel te drijven en winst te maken. Je offerdier daar
kunnen kopen en je geld daar kunnen wisselen voor tempelgeld is makkelijk. En gemak dient de mens. Maar God heeft de
tempel bedoeld als een plaats om te bidden of offers te brengen.
Jezus laat zien dat de tempel zo geen heilige plaats is. Het draait niet meer om God, maar om de mensen. Jezus jaagt de
handelaars weg met hun dieren en hun geld. Dan geneest Jezus lammen en blinden en wordt toegezongen door de kinderen: ‘Hosanna voor de Zoon van David’. Zij zien in Hem de Messias door wie God nieuw leven brengt.
Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Jezus maakt de tempel schoon
Richtlijnen: Stoffen en stofzuigen, de stoep vegen, kleren wassen, ramen zemen, een schoon bed. Dat moet regelmatig
gebeuren. Anders wordt alles vies en vol vlekken. Dat is niet fijn en mooi.
In het bijbelverhaal zien we Jezus ook schoonmaken. Nee, Hij veegt niet in de tempel en maakt geen tafels schoon. Jezus
jaagt mensen weg die duiven en andere offerdieren verkopen. En mensen die geld wisselen.
De tempel is een plaats om te bidden, om naar God te luisteren en met Hem te praten. In Gods huis is het rustig, daar ben
je eerbiedig.
In een winkel staan rekken en een kassa. Maar in de kerk zie je andere dingen. Vraag de kinderen naar voorbeelden (bijbel, avondmaalstafel, kruis, orgel). In de kerk draait het om God.
Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Grote schoonmaak
Richtlijnen: De mensen juichten voor Jezus als Zoon van David. Hij moet hun koning worden. Hij moet optreden tegen de
vijand. En dat doet Jezus. Hij jaagt de duivenverkopers en geldwisselaars uit de voorhof van de tempel. De tempel is een
plaats om te bidden, om naar God te luisteren en met Hem te praten. Dat is eigenlijk heel bijzonder: de God van de hemel
die op aarde bij mensen wil zijn die Hij heeft geschapen. In Gods huis is het daarom rustig, daar ben je eerbiedig. Daar is
niet het belangrijkste wat jij leuk en fijn vindt, maar wat God graag wil.
Jezus ziet in de oneerbiedigheid een vijand. Die verslaat hij. Hij laat ook zien hoe het wel moet. Jezus vertelt over God, hij
helpt en geneest zieke mensen en de kinderen zingen voor Hem ‘Hosanna voor de Zoon van David’.
Sluit af met een gesprekje welke dingen je wel en niet in Gods huis, de kerk doet. Wat is eerbiedig naar God en wat niet.
Titel van het BOVENBOUW-verhaal: God is heilig
Richtlijnen: Vraag aan de jongeren of het gezellig moet zijn in de kerk. De meningen zullen waarschijnlijk verdeeld zijn,
maar ze hebben wel een vermoeden wat wel of niet bij een kerk past. Voorbeelden: past alle muziek in de kerk? Kun je de
avondmaalstafel gebruiken als tafel bij het koffiedrinken? Het doel van deze zondag is om hen handvatten te geven om
deze vragen te beantwoorden.
De tempel is de plaats waar de heilige God tussen mensen wil wonen. Daar mogen ze Hem ontmoeten, daar komen hemel
en aarde bij elkaar. Een ontmoeting met God is nooit vanzelfsprekend. Vaak zijn mensen bang als ze een engel ontmoeten,
terwijl dat maar een dienaar van God is. Daarom moet er eerbied zijn voor Gods huis.
Jezus wil niet dat het huis van God wordt gebruikt om handel te drijven en winst te maken. Je offerdier daar kunnen kopen
en je geld daar kunnen wisselen voor tempelgeld is misschien wel handig, maar God heeft de tempel bedoeld als een
plaats om te bidden of offers te brengen.
Jezus is boos. De tempel is zo geen heilige plaats meer. Het draait niet meer om God, maar om de mensen. Jezus jaagt de
handelaars weg met hun dieren en hun geld. Dan geneest Jezus lammen en blinden en wordt toegezongen door de kinderen: ‘Hosanna voor de Zoon van David’. Zo wordt de tempel de woning van de heilige God.
Extra bijbelgedeelte: Psalm 93
(In deze psalm wordt gezongen over de eeuwige en heilige God. Zijn huis is daarom heilig.)
Auteur: DW
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Achtergrondinformatie
Bij het bijbelgedeelte
Jezus was Jeruzalem binnengereden op een ezel en de menigte juichte: ‘Hosanna voor de Zoon van David.’ De mensen
zijn in rep en roer en vragen zich af wie deze man toch is. Jezus gaat direct naar de tempel. De buitenste voorhof van de
tempel was een enorm groot plein waar ook handelaars waren. Romeins geld werd gewisseld voor Joodse munten. Offerdieren werden er verkocht. Jezus jaagt al die handelaars weg, terwijl Hij hun tafels en stoelen omver gooit. Jullie hebben
een rovershol gemaakt van Gods huis, maar het moet een huis van gebed zijn!
Dan vertelt Matteüs iets dat bij de andere evangelieschrijvers ontbreekt. Er komen blinde en lamme mensen de tempel binnen, ze gaan naar Jezus en Hij geneest hen. Volgens bepaalde Joodse stromingen uit die tijd mochten zulke gehandicapte
mensen beslist niet in de tempel komen. Het lijkt wel dat Matteüs wil zeggen: nu Jezus zo radicaal het tempelplein schoonveegt, durven deze mensen naar binnen te komen. Of de Joodse leiders er ook zo over dachten, wordt niet ronduit gezegd,
maar waarom zouden ze dan ‘hoogst verontwaardigd’ zijn (vs. 15)? Ja, door de roepende kinderen, maar ook vanwege die
blinden en lammen.
Ook alleen Matteüs schrijft over kinderen die God loven om wie Jezus is: ‘Hosanna voor de Zoon van David.’ Met een
citaat uit Psalm 8 houdt Jezus de Joodse leiders voor dat deze kinderen niet zomaar de volwassenen (vs. 9) na-apen,
nee juist deze kinderen voelen de diepere betekenis aan. Hun woorden en kreten zijn een loflied voor God, want – en dat
bedoelt Jezus toch – want de Zoon van David is inderdaad Jeruzalem binnen gereden. De kinderen erkennen dat Jezus de
beloofde Messias is, de koning van Gods vrederijk. Juist kinderen kunnen zo open zijn voor de aanwezigheid van God.
Auteur: RB

Liederen
Psalm 119: 1-5
Lied 871 						
(=Gezang 281 LvdK)
Lied 558 					(=Gezang 178)
Jezus is de Goede Herder 			
Hemelhoog 428
Gelukkig zal je zijn 				
Hemelhoog 1
Ken je dit verhaal? 				
Hemelhoog 55
Wij zwaaien met takken 				
Hemelhoog 195
Weet je dat de lente komt? 			
Hemelhoog 207
Uw Woord is een lamp voor mijn voet 		
Hemelhoog 494
Groot en geweldig 				
Dichterbij Christelijke kinderboekenweek
Zegen de kinderen Heer 				
Hemelhoog 500
Lees je Bijbel, bid elke dag 			
Hemelhoog 382
Auteur: PZ
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Jezus maakt de tempel schoon
Inleiding
Gesprekje met de kinderen: Wie van jullie maakt weleens
zijn eigen kamer schoon?
Nee: wie doet het dan? En wat moet mama/papa dan allemaal doen om het schoon te krijgen?
Ja, wat doe je dan om alles schoon te maken?
Stoffen, stofzuigen, ramen wassen, bed verschonen.
Wat gebeurt er, denken jullie, als je het huis niet schoon
maakt? Dan wordt het vies, het gaat stinken, spullen kunnen stukgaan als je ze niet opruimt.
Vandaag gaat het verhaal over Jezus die een grote
schoonmaak houdt. Hij maakt niet zijn eigen kamertje
schoon. Hij wast geen ramen, poetst geen tafels. Jezus
maakt de tempel schoon. Luisteren jullie mee?

Bijbelverhaal
Jezus was aangekomen in Jeruzalem. Op een ezel was
Hij de stad binnengereden. Veel mensen hadden voor
Hem gejuicht. Ook hadden ze hun mantels en takken op
de weg gelegd. Ze hadden gejuicht. Geroepen. ‘Hij komt
namens God uit de hemel!’, riepen de mensen. Jezus
was onderweg naar het huis van zijn Vader. Naar de
tempel.
In de tempel waren heel veel mensen. In die tijd was de
tempel een heilige plaats. Het was een groot gebouw
waar mensen God konden ontmoeten. Eigenlijk net als
de kerk voor ons. Toen Jezus de tempel binnenliep, werd
hij ontzettend boos. Jezus zag dat niemand er met God
praatte. Ze hadden een grote markt gemaakt. In het heilige huis van zijn Vader! En in de tempel waren ze bezig
met spullen verkopen. Ze verkochten bijvoorbeeld dieren
voor het offer. Slechte mensen die geld wilden verdienen.
Steeds meer geld verdienen. Ze vonden geld belangrijker dan God. Niemand dacht nog aan de heilige God
die in die tempel woonde. En Jezus werd zo boos, dat
Hij begon te schreeuwen. ‘Iedereen eruit! Het huis van
mijn Vader is een plek om te bidden. Het is hier heilig! En
wat doen jullie? Jullie maken er een rovershol van!’. Een
rovershol is een schuilplaats voor dieven.
Even een vraag tussendoor: wij zijn nu ook in de kerk.
Lijkt onze kerk op een winkel? Of op een markt? En hoe
weet je dat onze kerk geen winkel is? (Geen kraampjes,
geen kassa, geen spullen om te kopen). En mogen jullie
schreeuwen als de dominee aan het woord is? Of luister
je rustig?
Zo was het ook in de tempel vroeger. Jezus werd boos.
Zo boos, omdat de mensen niet meer aan God dachten. De mensen wilden geld verdienen. Daarom maakte
Jezus de tempel schoon. Niet met een stofzuiger of een
bezem. Maar met zijn eigen handen stuurde Hij mensen
uit de tempel. De tempel moest weer heilig worden. Heilig
voor Jezus’ heilige Vader.
Auteur: LZ
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Grote schoonmaak
Inleiding
Vroeger hielden de mensen in het voorjaar altijd grote
schoonmaak. Vraag maar eens aan je opa of oma. Of
misschien weet jullie vader of moeder er nog wel iets over
te vertellen. Het hele huis werd dan binnenstebuiten gekeerd en gepoetst en gesopt. De dekbedden uitkloppen,
ramen wassen, het huis vegen; jullie grootouders waren
er maar druk mee. De rest van het jaar deden de mensen
hun best om hun huisje zo goed mogelijk bij te houden.
Want anders werd alles vies en vol vlekken. En dat kan
niet! Vandaag gaat het in het verhaal ook over schoonmaken. Jezus is er maar druk mee! Toch is Jezus niet
aan de slag met stoffer en blik, of een emmer sop. Zullen
we eens snel gaan kijken hoe dat nu weer zit? Daar gaan
we. Op naar het tempelplein in Jeruzalem.
Bijbelverhaal
Het is druk in de tempel als Jezus daar aankomt. Het
ziet er zwart van de mensen. De handelaren en geldwisselaars beleven toptijden met al die pelgrims in de stad.
Pelgrims die speciaal voor het Paasfeest naar Jeruzalem
zijn gekomen. Jezus kan het bijna niet aanzien. Boos
gooit Hij alle tafels omver. De koopwaar en het wisselgeld
vliegen alle kanten op. Ook zet Jezus de hokken van de
offerdieren open en duwt alle handelaren en mensen het
tempelplein af.
‘Weg met die handel, stoppen met die rotzooi’, roept
Jezus. Wat denken de mensen wel niet. Denken ze zo
God een plezier te doen? Natuurlijk is het handig als je je
offerdier in de tempel kunt kopen, en niet helemaal mee
hoeft te slepen uit een klein plaatsje ver bij Jeruzalem
vandaan. Natuurlijk is het handig als je in de tempel je
geld kunt omwisselen voor tempelgeld. Maar de tempel
moet wel Gods huis blijven. Een plek waar God onder de
mensen wil zijn. Een plek waar God ons wil ontmoeten.
God zoekt contact met ons. Dat is niet vanzelfsprekend.
Gods huis is een plek om te bidden en de Bijbel te lezen.
Een plek om eerlijke en oprechte offers te brengen. Gods
huis is een plek om de dingen te doen waar God blij van
wordt. En de mensen? De mensen maken een rovershol
van de tempel. Een plek waar het alleen maar gaat om
zoveel mogelijk winst maken.
Het is even stil in de tempel na dit schouwspel. En dan
komen er verlamde en blinde mensen naar Jezus toe.
Jezus maakte deze mensen beter. Volgens bepaalde
Joodse groepen mochten zulke verlamde en blinde
mensen niet in de tempel komen. Maar nu Jezus schoon
schip maakt met alle toestanden in de tempel durven
ze wel. Ze voelen dat er ook voor hen een plekje is. De
kinderen die het zien vinden het prachtig. Ze zingen voor
Jezus: ‘Hosanna voor de Zoon van David.’ Want voor de
kinderen is het duidelijk. Jezus is de Messias door wie
God nieuw leven brengt. De kinderen hebben het begrepen en maken met hun gezang van de tempel weer Gods
huis. Een plek waar God graag bij ons wil zijn en ons wil
ontmoeten. En de Joodse leiders van die tijd stonden met
hun mond vol tanden. Ze wisten van verontwaardiging en
boosheid bijna niet meer wat ze moesten zeggen.
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Om te onthouden
God is heilig. God verdient het dat we Hem met eerbied
en respect behandelen. Zondags in de kerkdiensten,
maar ook doordeweeks op de club of het kinderkoor.
Het gaat erom dat we met alles wat we doen God groot
maken en Hem eren. Als we dat samen doen is ons hart,
net zoals de tempel Gods huis, en wil God in ons wonen
– heel dichtbij ons zijn.
Vragen:
• Vroeger gingen mensen naar de tempel om God te
ontmoeten, en hadden ze allerlei rituelen. Wij hebben
niet zoals vroeger een tempel. Maar we gaan wel naar
de kerk. Om een kerkdienst te vieren, om naar club te
gaan of misschien wel om te zingen bij het kinderkoor.
Kunnen jullie omschrijven wat de kerk voor jullie betekent? Wat vinden jullie fijn in de kerk? Vul bijvoorbeeld
het volgende zinnetje aan: Kerk is voor mij……..
• Kunnen jullie een aantal dingen noemen die je in de
kerk kunt doen? Met andere woorden: Hoe gedraag je
je in een kerk? Wat doe je wel en wat juist niet in een
kerk?
• De tempel / kerk is Gods huis. God woont er bij de
mensen en zoekt contact met ons. Je zou kunnen zeggen dat ons hart net zoals de tempel / de kerk Gods
huis is. God wil er graag wonen. Is jullie hart klaar om
God er te laten wonen? Of moet er ne tzo als in de
tempel eerst grote schoonmaak gehouden worden? Dat
alle dingen die niet bij een leven met God horen weggehaald worden!
• Hoe kunnen wij grote schoonmaak houden in ons
hart? We kunnen moeilijk ons hart een sopje geven….
Heeft grote schoonmaak houden ook met het lijden en
sterven van Jezus te maken? Hoe doe je dat dan grote
schoonmaak houden in je hart?
Auteur: HR
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God is heilig
Weet je nog dat de mensen van het volk Israël in Egypte
slaven waren van de farao, de koning van Egypte? Later
werden ze bevrijd en onder leiding van Mozes gingen ze
op weg naar het land dat God hun beloofd had. De reis
ging door de woestijn, een lange reis.
God ging met hen mee en gaf opdracht om een tent te
maken, waar Hij in kon verblijven. De Israëlieten kregen
van God precies te horen hoe de tent, de tabernakel,
gebouwd moest worden. De mensen konden daar God
ontmoeten. Er waren wel een heleboel voorschriften waar
de mensen zich aan moesten houden. Om de tent heen
was een stuk grond, de voorhof. Daar omheen nog een
omheining. In de voorhof stond het altaar om te offeren.
Je kon niet zomaar de tent binnenlopen.
Wanneer de Israëlieten verder trokken, werd de tabernakel afgebroken. Als ze op een nieuwe plek waren aangekomen werd hij weer opgebouwd.
Eenmaal in het Beloofde Land aangekomen werd er na
verloop van tijd door koning Salomo een stenen huis voor
God gebouwd. Ook daar gaf God aanwijzingen voor. Dit
werd de tempel. Daar konden de mensen God ontmoeten
en brandoffers brengen, net als in de tabernakel vroeger.
De tempel had een groot plein, net als de voorhof bij de
tabernakel.
Helaas is deze tempel verwoest door vijanden.
Later is hij gelukkig weer opgebouwd en konden de
mensen weer dicht bij God komen om Hem te dienen en
te aanbidden.
Bijbelverhaal
Jezus is in Jeruzalem aangekomen, rijdend op de ezel.
De mensen in de stoet zingen nog steeds: ‘Hosanna voor
de Zoon van David, gezegend Hij die komt in de naam
van de Heer. Hosanna in de hemel!’
De mensen in de stad zijn in rep en roer. De verwarring is
groot: wie is die man?
Waarom heeft hij zoveel belangstelling? Dan zegt iemand: ‘Dat is Jezus van Nazaret. Ze zeggen dat hij een
profeet is. Dat is die man die al een paar jaar door het
land trekt. Het schijnt dat hij alles over God weet en dat
overal wil vertellen. Alleen botst wat hij zegt nogal eens
met de leer van de schriftgeleerden. Het is allemaal een
beetje vreemd, maar hij heeft best veel volgelingen.’
Jezus is gestopt bij de tempel en wat Hij daar ziet maakt
Hem heel boos!
Op het tempelplein is het me daar een drukte! Er staan
tafels met allerlei handelswaar, er lopen dieren en er
staan manden met duiven. De verkopers schreeuwen
hard om hun spullen aan te prijzen. Dit is toch niet de bedoeling van het huis van God! Hoe komen ze erbij. Dat er
op het tempelplein offers gebracht worden aan God, wil
niet zeggen dat de offerdieren daar verhandeld mogen
worden. En misschien nog voor veel geld ook!
Jezus loopt het plein op en jaagt iedereen weg, Hij gooit
zelfs de tafels en stoelen omver.

De dieren rennen alle kanten op en het geld rolt op de
vloer. De verkopers raken in paniek en proberen nog hier
en daar hun geld te pakken en dieren te vangen.
Jezus roept: ‘ Er staat geschreven: ‘Mijn huis moet een
huis zijn van gebed,’ jullie maken er een rovershol van!’
De verkopers gaan er vandoor, met of zonder hun geld of
dieren.
Zo hebben de leerlingen Jezus nog nooit gezien, zo verschrikkelijk kwaad.
Na een poosje is het weer rustig... en is Jezus
gekalmeerd.
Hij ziet een paar mensen die niets te maken hebben met
wat er zich zojuist heeft afgespeeld. Het zijn blinde mensen en mensen die verlamd zijn. Eigenlijk mogen zij niet
in de tempel komen. Er wordt vaak gedacht dat mensen
met een handicap grote zondaren zijn die gestraft zijn
door God.
Jezus loopt naar hen toe en maakt een praatje. Dan gebeurt er een wonder: Jezus geneest de mensen!
Een beetje verderop staan een paar hogepriesters en
schriftgeleerden...
Ze horen kinderen roepen: ‘Hosanna voor de Zoon van
David!’
Daar worden ze boos om. Ze stappen op Jezus af en
vragen aan Hem: ‘Hoort u niet wat die kinderen roepen’?
‘Ja hoor’, zegt Jezus, ‘hebt u nooit gelezen: ‘Door de
mond van kinderen en baby’s hebt U zich een loflied laten
zingen? Dat komt heel spontaan bij hen op, de kinderen
apen dat niet na van hun ouders. Kinderen voelen vaak
heel goed de betekenis van iets aan.’
Dat blijkt maar weer: Jezus is toch de Messias, koning
van Gods vrederijk.
Kinderen voelen Gods aanwezigheid vaak als vanzelfsprekend aan.
Jezus loopt weg, Hij vindt het genoeg zo. Hij loopt de stad
uit, naar Betanië, waar Hij eerst eens lekker gaat slapen...
Afsluiting
Wat een toestand was dat in de tempel.
Hoe is dat bij jullie in de kerk, zoveel eeuwen later?
Is het nog steeds een ruimte om God te ontmoeten?
God is heilig... voel je dat dan?
Er is veel veranderd in de kerkdiensten de laatste 60
jaar. Stap voor stap is het moderner geworden. Er is veel
meer aandacht voor de kinderen gekomen. Regelmatig is
er, naast het orgel, andere muziek tijdens de kerkdienst.
Vind je dat leuk? Zou er ook een rockband mogen spelen
in de kerk? Als ze christelijke teksten zingen bij die harde
muziek?
Goed om daar ook eens over na te denken.
God is heilig, in de kerk mogen we hem ontmoeten.
We ontvangen de zegen van God, via de dominee.
Daar kun je de hele week weer mee doen...
Auteur: RvBvdB
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Jongerenpagina

Jezus veegt het tempelplein schoon
Heeft jouw moeder wel eens gezegd dat je echt hoognodig je slaapkamer op moet ruimen? Heeft ze wel eens
gedreigd al je spullen in de container te stoppen als je
niet opruimt? Of alles op je bed te gooien wat ze op je
vloer tegenkomt? Stel dat ze dit nou eens echt doet, dat
zou indruk maken! Vooral als je ’s avonds laat je kamer
binnenkomt en dan ziet dat ze het echt gedaan heeft.
Sommige daden maken echt indruk, meer dan als mensen het alleen maar zeggen.
De dingen die Jezus in dit gedeelte doet, maken ook
meer indruk dan Hij met woorden had kunnen maken.
Jezus is net Jeruzalem binnen gekomen op de rug van
een ezeltje. De mensen hebben Hem toegeroepen
‘Hosanna voor de Zoon van David’. Jassen en takken
zijn op de grond gelegd.. als een Koning is Hij de stad
binnengekomen.
Wat zal Hij gaan doen? Zal Hij een rede uit gaan spreken,
zal Hij de mensen bedanken voor hun gejuich? Zal Hij de
vijanden gaan verslaan? Niemand weet het.
Jezus gaat richting de tempel. Naar het huis van zijn
Vader, de plek waar God op aarde bij de mensen woont.
Toen de tempel van Salomo gebouwd werd, heeft God
veel regels gegeven hoe dit moest. Denk ook aan de
regels die God gaf bij de bouw van de tabernakel. In de
tempel was een plek voor iedereen. De hogepriester,
de priesters, de levieten, de mannen, de vrouwen en de
ongelovigen, allen hadden een eigen plek in de tempel.
Zo had God het bedoeld. Iedereen die naar het huis van
God wilde, kon gaan. God wilde toen al laten zien dat Hij
er voor iedereen was.
Maar wat was er van geworden? De buitenste voorhof,
een enorm plein dat bedoeld was voor de ongelovigen,
was een marktplaats geworden. Handelaren stonden
er met hun koopwaar. Kwam je naar de tempel om te
offeren, dan kon je op dit plein een offer kopen. Kwam je
om geld te brengen naar de tempel dan moest je op dit
plein je Romeinse geld wisselen voor tempelgeld. Soms
was het handig. Had je een lange reis achter de rug, dan
was het fijn dat je hier een dier kon kopen om te offeren
en het niet van thuis hoefde mee te nemen. Maar zo was
het niet bedoeld. God is een heilige God, een God van
orde en regels.
Jezus jaagt de handelaren weg, Hij gooit hun tafels en
stoelen omver. Het zal er al een herrie en een viezige
lucht van al die dieren zijn geweest, maar nu wordt het
echt een bende. Jezus zegt: Jullie hebben een rovershol
gemaakt van Gods huis, het moet een huis van gebed
zijn!
Jezus laat de mensen zien wat er aan de hand is. De
hogepriester, de priesters, de Schriftgeleerden ze hadden
beter moeten weten. God is geen God van handel, Hij wil
gediend worden door gebed, door de bestudering van
zijn Woord. God had ook de offers ingesteld, maar niet dit
handelsgedoe wat de mensen ervan gemaakt hadden.
Jezus laat hier zien dat Hij gekomen is om Gods wil te
doen, niet om de Romeinen te verslaan.

Na deze gebeurtenis komt er in het Bijbelboek Matteüs
een gedeelte dat niet in de andere Evangeliën staat.
Nadat Jezus het tempelplein had schoongeveegd, komen
er blinden en verlamden naar Hem toe. Hij geneest hen!
Het lijkt erop alsof Matteüs wil zeggen dat deze mensen
nu binnen durven te komen, nadat Jezus duidelijk heeft
gemaakt waar de tempel eigenlijk voor is. De hogepriester en de Schriftgeleerden zagen het gebeuren en waren
verontwaardigd. Wat deed deze man in hun omgeving?
Hier gebeurde hele andere dingen dan normaal. Er waren
kinderen in de tempel die alles meemaakten en riepen:
Hosanna voor de Zoon van David!
De Hogepriester en de Schriftgeleerden gingen naar Jezus toe en vroegen Hem: ‘hoort U wat ze zeggen?’ Jezus
zegt: ‘Jazeker! Dan gaat hij verder met een deel uit Psalm
8: Uit de mond van zuigelingen en kinderen worden
lofliederen gezongen. Met deze woorden laat Jezus de
machtigen van de tempel staan en gaat Hij de stad uit. Hij
gaat naar Betanië waar hij de nacht doorbrengt.
Jezus laat heel fijntjes weten dat de kinderen niet zomaar
roepen wat ze eerder die dag de volwassenen hebben
horen roepen, maar dat God hen gebruikt om Jezus groot
te maken. De kinderen zien dieper dan de geleerden op
dat moment, zij zien wie Jezus echt is.
De zoon van David is net Jeruzalem binnen gereden, de
beloofde Messias, de koning van Gods Vrederijk.
Jezus had een preek kunnen houden, maar of dat indruk
gemaakt zou hebben? Nee Hij doet iets, iets wat de
mensen die het meemaakten, niet snel zouden vergeten. Hij zet letterlijk en figuurlijk alles op zijn kop. En de
geleerden worden met woorden uit Gods woord terecht
gewezen.. er was die dag een les voor alle mensen!
• God is een heilige God. Hoe merk/zie je dat de kerk
nu het huis van God is. Welke regels/gewoontes zijn er
die je kent die hier mee te maken hebben? Hoe kijk je
hiernaar?
• Zie je ook in andere dingen die te maken hebben met
geloven dat God heilig is ?
• De mensen juichten toen Jezus Jeruzalem binnen
kwam, ze zagen in Hem vooral iemand die hen zou
bevrijden van de Romeinen.. Jezus bleek een andere
Redder. Van welke dingen zouden we nu graag bevrijd
willen worden? Zijn dat de dingen waar Jezus voor
gekomen is?
• Uit de mond van zuigelingen en kinderen komt een
loflied voor God. Herken je dit? Welke plek is er voor
kinderen en jongeren in de kerk? Hoe kunnen zij een
loflied voor God zingen?
• Kun je je de ‘paniek’ van de Schriftgeleerden voorstellen? Wat zou er door hen heen gegaan zijn die dag?
Herken je dit uit je eigen leven, als je doorkrijgt dat
dingen anders moeten om dat jouw wil en Gods wil niet
hetzelfde zijn?
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