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Heilig huis  

Johannes 2:13-22(25)  

In Gods huis Het is druk in de stad, want het is feest. Alle mensen willen naar de tempel, het huis van 

God. Maar op het plein voor de tempel is het een drukte van jewelste. Op het plein voor de tempel 

staan allemaal kraampjes. Bij de kraampjes kun je je geld omruilen voor speciaal tempelgeld. Mensen 

duwen en dringen. Er klinkt geroep en geschreeuw. Je hoort zelfs schapen blaten en geiten 

mekkeren. Ook Jezus gaat naar de tempel. Hij ziet hoe druk het is op het plein. Hij hoort verkopers 

roepen. ‘Koop hier de mooiste geiten!’ ‘Twee duiven voor maar 10 munten!’ Jezus voelt dat hij boos 

wordt. Het lijkt hier wel een markt! Hij ziet hoe mensen elkaar wegduwen bij de kraampjes. Hoe ze 

mopperen en schreeuwen. Is dit het huis van God? In Gods huis kom je om hem iets te geven. Je 

komt er om te bidden en te luisteren naar God. Maar er is zoveel lawaai! Dat past helemaal niet bij 

God. Het wordt Jezus te veel. Hij gooit de kraampjes met munten omver. De munten rollen over de 

grond. Mensen graaien naar de munten. Hij raapt een touw op en zwiept ermee in het rond. De 

mensen springen aan de kant. ‘Wegwezen!’ roept Jezus. ‘Jullie maken een markt van Gods huis.’ En 

zo jaagt Jezus de mensen het plein af. Het wordt weer rustig. Jezus rolt het touw op en stopt het in 

zijn zak. Er komen mannen naar hem toe. ‘Mag u dit wel doen? Bent u de baas hier in Gods huis?’  

 

Vertelling 8–12 jaar 

 Uit liefde voor het huis van God 

 Het is druk in de stad, want het is feest. Alle mensen willen naar de tempel, het huis van God. Daar 

willen ze God een offer brengen om hem te eren. Een schaap of een geit. Of een duif als je niet 

zoveel geld hebt. Handig, deze dieren kun je gewoon bij de tempel kopen. Eerst moet je langs de 

geldwisselaars. Bij hen kun je je geld ruilen voor speciaal tempelgeld. Want alleen met dit geld kun je 

betalen op het tempelplein. Langs de rand van het plein zijn stukken afgezet met hekken. Achter de 

hekken staan de schapen. Verderop staan geiten aan een touw. Ook zie je allerlei vogelkooien 

opgestapeld. In de kooien zitten duiven. En tussen de dieren staan de handelaren. Zij prijzen hun 

waar aan en roepen om het hardst. Want wie het hardst roept, verkoopt het best. Als het je gelukt is 

om een dier voor een goede prijs te kopen, ga je ermee naar de priesters. Zij zullen de dieren offeren 

aan God. Jezus komt met zijn leerlingen het tempelplein op. Hij ziet hoe druk het is op het plein. Hij 

hoort verkopers roepen. ‘Koop hier de mooiste geiten!’ ‘Twee duiven voor maar 10 munten. Een 

koopje!’ Jezus voelt dat hij boos wordt. Het lijkt hier wel een markt! Hij ziet hoe mensen elkaar 

wegduwen bij de kraampjes. Hoe ze mopperen en schreeuwen. Is dit het huis van God? In Gods huis 

kom je om te bidden. Om God te dienen. En om te luisteren naar God. Maar er is zoveel lawaai! Je 

kunt je eigen gedachten niet eens horen. Hoe kun je je dan richten op God? Hoe kun je stil worden 

en tot Hem bidden? Onmogelijk! Het huis van God is een markt geworden waar alles om kopen en 

verkopen draait. Het wordt Jezus te veel. Hij gooit de kraampjes met munten omver. De munten 

rollen over de grond. Mensen graaien naar de munten. Hij raapt een touw op en zwiept ermee in het 

rond. De mensen springen aan de kant. ‘Wegwezen!’ roept Jezus. ‘Jullie maken een markt van Gods 

huis.’ En zo jaagt Jezus de mensen het plein af. Het wordt weer rustig. Een stilte die veel beter past 

bij God. De leerlingen kijken met grote ogen naar Jezus. Wat een explosie van woede! Dat hebben ze 

nog nooit meegemaakt. Een woede die ontstaat uit liefde. Liefde voor het huis van God. Jezus rolt 

het touw op en stopt het in zijn zak. Er komen mannen naar hem toe. ‘Wat denkt u wel?! Bent u de 

baas hier in Gods huis? Kunt u dat bewijzen?’ Jezus kijkt hen aan. ‘Als u de tempel afbreekt, zal ik 



hem binnen drie dagen weer opbouwen’, antwoordt hij. De mannen fronsen. ‘Ja, ja! Ze hebben er 

ongeveer 47 jaar over gedaan om de tempel te bouwen, en u kunt dat in drie dagen? Wat denkt u 

zelf!?’ Maar Jezus schudt zijn hoofd. Hij bedoelt iets heel anders. Hij sprak over zichzelf, over zijn 

eigen lichaam. Hij gaf de mensen alvast een kijkje in de toekomst. Hoe hij zou sterven en na drie 

dagen weer levend zou worden. 


