
1 
 

Preek op zondag 7 maart 2021 

Jesaja 56: 6-8 

Marcus 11:15-19 

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 

Het thema vanmorgen is ‘’heilige huizen’’. 

U ziet hier een aantal protestantse heilige huizen uit Nieuwleusen in beeld, Hervormd en 

Gereformeerd: 

 

Kerken horen bij onze dorpen. Overal in de provincie vind je ze uiteraard, zo ook in Windesheim, 

waar dit prachtige kerkje staat: 

 

Een aantal jaren geleden was ik hier consulent 

(om de gemeente te helpen een nieuwe 

predikant te vinden). Toen ik daar consulent 

was, viel mijn oog eens op een heel speciaal 

bordje dat daar hangt. En aan dat bordje moest 

ik denken toen ik deze preek ging 

voorbereiden.  

Ik heb de koster gebeld, en die was zo 

vriendelijk om een foto te maken en mij die 

toe te sturen: 

 

Ja, daar moet je om lachen, of je trekt de 

wenkbrauwen misschien wel op.  

‘’Men wordt beleefd verzocht in de kerk niet te 

spuwen’’ - Was dat nodig dan? vraag je je af, 

dat er zo’n bordje hing? Het dateert natuurlijk 

uit de tijd van de pruimtabak. Dat was iets dat 

voor heel veel mannen er gewoon bij hoorde. 

Lekker kauwen op zo’n prop, en als de smaak 

er af was, dan spuugde je het hele zaakje 

gewoon uit… 

Blijkbaar was dat zo gewoon en 

vanzelfsprekend, dat sommigen dat dus ook in de kerk deden. Geen pepermuntje tijdens de preek, 

maar een pruim tabak! Maar ja, na de preek moest er weer gezongen worden, en je moest die pruim 

wel kwijt, dus wat deed je dan…? 
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Hoe dan ook, met dit bordje zijn we wel bij waar het om gaat vanmorgen: ‘’heilige huizen’’. Wat doe 

je wél in zo’n heilig huis, en wat juist niet? 

Voordat we daarover nadenken over onszelf in Nieuwleusen wil ik u meenemen naar het 

allergrootste heilige huis dat ooit op aarde heeft gestaan: de tempel en heel het tempelcomplex, uit 

de tijd van Jezus, in Jeruzalem. Dat was de tempel die door koning Herodes was uitgebouwd tot een 

ongekend groot complex. 

 

Hier ziet u de wandkaart die hangt in de kerkenraadskamer van de Grote Kerk. Dat is al een hele 

oude, maar dankzij de moderne techniek kunnen we hem nu allemaal thuis zien. U ziet daarop het 

tempelplein uit de tijd van Jezus. Een enorm complex. Met zuilengangen rondom, dan een enorm 

plein, en in het midden de tempel zelf. We kijken ernaar vanaf de Olijfberg. 

Ja, koning Herodes was een echte bouwer. Dat zal velen onder ons wel aanspreken denk ik. Het door 

hem vergrote en verfraaide tempelcomplex kende zijn weerga niet in de wereld van toen. Zelfs de 

tempels in Rome vielen er bij in het niet. 

 

Voor de liefhebbers heb ik hier een paar maten op een rijtje gezet: 

de lengte van het plein bedroeg 486 meter, maar liefst bijna een halve kilometer. U kent allemaal de 

Domtoren uit Utrecht, die is 112 m hoog. Leg er vier plat, en je bent er nog niet, zó groot was dit. 

En de breedte was 317 m, ook niet niks. 

Ook een aardig weetje: de grootste steen van de muren die dit plein droegen is 13 meter lang en 3 

meter hoog: uit één stuk rots gehouwen. Een van de grootste stenen ooit in de bouw gebruikt. 

Die steen ligt er nog steeds en kun je zien, vlakbij de Klaagmuur.  

Overigens is de tempel er niet meer, maar heel dit grote plein ligt er nog wel, met daarop nu de 

gouden koepel. 
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Ik laat dit u zien, omdat we zo een beetje een beeld krijgen bij het verhaal van de tempelreiniging van 

vanmorgen. Je leest bijvoorbeeld dat Jezus iedereen verbood om spullen te dragen, en dat iedereen 

zich daar prompt aan hield.  

Wát een gezag moet Jezus hebben uitgestraald, denk je dan… 

Om op zo’n groot complex iedereen in het gareel te krijgen, daar komt heel wat bij kijken. Maar dat 

lees je ook in Marcus: iedereen zei: ‘’een leer met gezag!’’. 

Toch wil ik nog even verder met u inzoomen op het tempelcomplex. Want waar speelde zich nu het 

verhaal af dat Jezus al die wisseltafels omgooide en de verkopers wegjoeg? 

Bijbelwetenschappers hebben het sterke vermoeden dat dat was in de koninklijke Stoa, die ook wel 

de Portico heette. U ziet die hier: 

 

 

We kijken er hier van boven op, met dat gele 

dak. Dat was een enorme, indrukwekkende 

zuilengaanderij. Daar kwam je veelal binnen 

als pelgrim als je de tempel ging bezoeken. 

Je kwam binnen via een enorme trap, die 

aansloot op wat op deze afbeelding de 

achterkant is. Daar gaan we nu even nader 

naar kijken: 

 

 

We kijken dus nu precies vanaf de andere 

kant naar het tempelcomplex (de westelijke 

muur). En hier zien we die enorme trap. Je 

ziet hoe klein de mensen zijn. Het was 

letterlijk een opgaan naar de tempel, naar 

God. Je begon daar helemaal rechtsonder, 

dan kwam je op dat eerste plateau, ging 

vervolgens naar het tweede plateau, om 

daarna de tempelpoort binnen te gaan. Door 

zo in drie fases die enorme trap te 

beklimmen kreeg je sterk het gevoel op te 

gaan naar God in den hoge. Je hart begon 

misschien al te bidden. 
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Toen ik 10 jaar geleden in 

Jeruzalem was, maakte ik 

deze foto. Zo ziet het er nu 

uit. Die enorme trap is weg, 

want in het jaar 70 hebben 

de Romeinen daar heel veel 

verwoest. Dat is trouwens 

indrukwekkend. Die straat 

van zojuist, waar ook Jezus 

gelopen moet hebben, ligt er 

nog steeds: 

 

 

 

 

Die straat zie je hier, maar 

wat je daar ook ziet, is nog 

een restant van de stenen 

van de tempel, die de 

Romeinen destijds allemaal 

afgebroken hebben, en hier 

naar beneden gegooid. Je 

ziet nog de inslagen in het 

plaveisel, hoe dat ingebeukt 

is, en sommige stenen liggen 

er nog, precies zoals ze 2000 

jaar geleden gevallen zijn. 

Een indrukwekkend en 

ontroerend beeld, hoe het 

huis van God destijds 

verwoest is. Jezus had er al 

groot verdriet om, bij 

voorbaat. Hij weende over de 

stad en de tempel. 
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Maar ook nu had Jezus verdriet, en Hij was boos. 

Wij volgen Hem op zijn weg. We waren net op de straat waar Hij ook gelopen zal hebben. En toen 

ging Hij die enorme trap op. Ik zei al: daar begon je hart al te bidden, je zong misschien wel een 

psalm van de opgang, zoals wij vanmorgen ook van die psalmen zingen over Gods huis en hoe goed 

het daar is. 

Jezus kwam bovenaan die trap. Hier kijken 

we op dat punt. De poort is in de loop der 

tijden dichtgemetseld. Maar je ziet nog 

wel het aansluitpunt van die enorme trap 

zitten. Daar kijken we hier tegenaan. 

Zo was ook Jezus opgegaan naar de 

tempel, het huis van zijn Vader. Vol 

verwachting. En Hij kwam binnen, in die 

enorme zuilengalerij, die we al eerder 

zagen. 

Flavius Josephus, een belangrijke 

geschiedschrijver, heeft over deze galerij 

gezegd dat die zijn weerga niet kende in 

de wereld van toen. 

 

Daar kwam Jezus dus binnen. Daar wilde je in de rust binnen komen. Met je hart, in dit voorportaal 

van de tempel, gericht op God 

Maar wat vond Hij er? Hectiek! Geschreeuw!  

Gehandel.  

Geen God loven en bidden,  

maar met geld loven en bieden… 

En dan grijpt Jezus in. Met dat grote gezag, waar we het al over hadden. Als eenling weet Hij de hele 

boel onder controle te krijgen. 

En diep verontwaardigd zegt Hij, met de profeet Jesaja: dit zou een huis van gebéd moeten zijn. 

Nogmaals: van bidden en niet van bieden. 

Want daar gaat het ten diepste om: voor God hóef je niet te bieden. 

Dat was het meest erge aan heel de situatie – dat er een sfeer was geschapen waarin de geldgod, de 

handel, het opbieden, het voor het zeggen had. Alsof je je in moest kopen voor God. 

Alsof je het leven met God eerst moest verdienen. 

Daar maakt Jezus korte metten mee. 

Nee, je mag bij God zomaar komen, zoals je bent. Je hoeft niet eerst te loven en te bieden, maar je 

mag tot Hem bidden, en Hem daar om loven. 

 

Een huis van gebed. 

Dát is het wezen van de tempel. 

Dat is ook het wezen geworden van de synagoges, zeker ook toen de tempel verwoest was. 

En dat is ook waar het om gaat bij kerkgebouwen.  

Wat mag of wat kan er wel, of wat kan er niet in de kerk? 

Daarover wordt wel eens verschillend gedacht, en daar kan en mag ook verschil van mening over zijn. 
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Maar één ding is duidelijk: ook een kerk is zo’n gewijde ruimte,  

waar het als het goed is heilig, anders is dan op de markt.  

Op de markt draait het om het geld, om vraag en aanbod. Prijzen. 

Maar als je een kerk binnenloopt mag je weten: hier mag ik zijn bij God.  

Bij zijn liefde, die mij liefheeft, om niet. Ik hoef het niet eerst te verdienen. Ik mag komen zoals ik 

ben. 

Ik mag mijn hart openen. Ik mag gaan bidden. 

Wat erg, dat woord gebruik ik gerust, dat we nu, op een dag af, precies een jaar al niet meer naar de 

kerk toe kunnen. 

Hoe mooi de beelduitzendingen ook zijn – wat zouden we het graag weer doen. En wat hopen we op 

betere tijden. 

Ik hoor sommigen van u wel eens zeggen, dat het nog niet altijd makkelijk is om thuis ook echt in de 

sfeer van de kerkdienst te komen. Je kijkt naar de dienst. Maar je bent thuis. Je gewone huis. En je 

hebt er koffie bij, en het voelt allemaal anders. 

Daarom, en dat is het laatste, is het goed om bij dit thema ook stil te staan bij onze eigen huizen. 

 

Hoe is het dan thuis, is je thuis ook een 

beetje een heilig huis? Hoe doe je dat? 

Daar hoeven we denk ik niet zo moeilijk over 

te doen, en kunnen we gewoon heel 

duidelijk over zijn. Want Jezus zegt nóg iets, 

als Hij de tempel reinigt. 

 

Hij haalt nog een andere profeet aan, de 

profeet Jeremia: 

Jullie hebben er een rovershol van gemaakt! 

(Jeremia 7:11) 

Jeremia was boos. Want de mensen gingen toen wel braaf naar de tempel, maar ondertussen 

maakten ze er in hun dagelijks leven een puinhoop van. Er was geen naastenliefde. 

Maar: bedrog, gelieg, elkaar benadelen. En soms nog erger. Kortom: leven ten koste van elkaar. 

In plaats van: leven vanuit zorg vóór elkaar. 

 

Jeremia zei: als je  op díe manier naar de tempel (of: kerk) gaat, is het godshuis geen heilig huis meer. 

Je eigen gedrag moet er wel bij passen. Natuurlijk, niemand is volmaakt, maar het moet je wel 

menens zijn, dat je er naar streeft, en dat er wat van te zien is. 

Die vraag wil ik ons dan ook maar voorleggen, nu we niet naar de kerk kunnen, maar onze eígen 

huizen heilige huizen willen laten zijn: 

hoe léven wij, ten opzichte van elkaar, van je naaste? 

 

Is daar iets te zien van een heilig, een ander leven? Een leven dat op zoek is naar het beste voor de 

ánder? Een leven zoals God het wil? 

Als je zo leeft, kan ook je eigen huis een heilig huis zijn. 
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Daar zijn we zelf helemaal bij. Daar kunnen we aan werken. 

Met vallen en met opstaan. 

En natuurlijk, mag ook je eigen huis een huis van gebéd zijn. 

Vergeten we dat niet? Om tot God te bidden? Elke dag weer? 

Om zo te voelen en weten dat je door Hem aanvaard bent? 

Dat je zijn kind bent? 

Ik kreeg een foto van een 

echtpaar dat een kaarsje 

aansteekt, als er dienst is, 

of, zoals afgelopen 

zondag, bij het 

avondmaal ook heel 

mooi wat brood en wijn 

klaarzette. 

Dan is er, zomaar in je 

huis, een plekje gemaakt, 

waar het even heilig is. 

Of dat ene heilige boek in 

de boekenkast, de Bijbel. 

Die dagelijks opengaat. 

Het boek waar je mee 

mag leven, en dat jou 

draagt. 

 

En zo is er vast veel meer te bedenken. 

Het valt allemaal uiteindelijk terug te voeren op: 

- Het leven met God, het gebed  

- en het leven met de naaste (geen rover zijn, maar een helper) 

Zó ging Jezus naar de tempel. 

Zo reinigde Hij die, van waar het door menselijke onvolmaaktheid besmet was geraakt. 

Hij liet weer zien waar het om ging. 

Hij liet ook zien hoe het bij Hemzelf wás. 

Want als er één vervuld was met Gods liefde 

en met liefde voor de naaste – dan wel Hij. 

 

Zijn leven was één heilig leven, één groot offer, 

tot in de dood. 

Wij danken er ons leven aan. 

En daarom mogen ook wij wel uit dankbaarheid zo’n heilig leven nastreven. 

In onze huizen, die dankzij Christus heilige huizen mogen zijn. 

Want dat kan: als Christus met zijn gezag dat enorme tempelplein in het gareel kreeg, 

kan Hij ook vast en zeker Heer zijn in onze kleine huizen. 

Bid Hem er maar om. 

Amen. 


