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Dienst 

op zondag 30 januari 2022 
in de Bornse Vermaning 

 

 

Orgelspel voor de dienst 

 

Welkom en mededelingen  

Aansteken van de kaarsen 

Moment van stilte 

 

Openingslied De vreugde voert ons naar dit huis (NLB 280) 

 

Woorden van bemoediging 

 

Wij zijn hier bij elkaar in de naam van de Eeuwige, 

die hemel en aarde maakt en telkens vernieuwt. 

Nooit laat deze God los wat hij maakte. 

Altijd weer zoekt hij ons 

en beademt ons met zijn geest. 

In die geest mogen wij ons met elkaar verbonden weten. 

Amen. 

 

En omdat we niet alleen met elkaar, maar ook met andere mensen en met de dieren 

verbonden zijn zingen we en kyrië- en glorialied waarin we die verbondenheid laten 

klinken. 

 

Kyrie- en glorialied: Om de mensen en de dieren (NLB 299 j) 

 

Inleiding 

 

De afgelopen twee zondagen hebben we bij de oecumenische vieringen weer even 

kunnen ervaren hoe het is om niet naar de kerk te kunnen gaan, maar alleen via de 

digitale snelweg de oecumenische vieringen mee te kunnen beleven. Voor sommigen is 

dat geen optie, voor anderen een schrale troost en er zijn mensen die het fijn vinden om 

thuis een kerkdienst mee te beleven onder het genot van een kopje koffie.  

En dan is daar nog die andere kant: een dominee die voorgaat in een dienst of viering in 

een bijna lege kerk. Je moet jezelf dan heel goed inprenten dat er buiten jouw 

gezichtsveld toch mensen meeluisteren of meekijken. Want zowel de Bleekkerk in Almelo 

als de Oude Kerk in Borne zenden de diensten ook met beeld uit. Dat geeft voor veel 

mensen toch iets extra’s. 

 

Vandaag zijn we weer met een aantal mensen ín de kerk. En dat voelt toch echt anders. 

Het is niet alleen een plek voor ontmoeting met God – God kun je sowieso op elke plek 

ontmoeten -; het is ook zeker de plek voor ontmoeting met elkaar en misschien ook wel 

eens met jezelf. 

 

Vandaag gaat het over zo’n plek van ontmoeting, namelijk de tempel in Jeruzalem, een 

huis van gebed. Deze eerste tempel zou ooit gebouwd zijn door koning Salomo. Bij de 

inwijding van die tempel zou Salomo een lang gebed hebben uitgesproken. Een klein deel 

daaruit lees ik nu. 

 

Lezing 1e testament: 1 Koningen 8, 22-30 (NBV) 

 
22Toen wendde Salomo zich naar het altaar van de HEER, ten aanschouwen van de 

verzamelde Israëlieten, hief zijn handen ten hemel 23en zei: ‘HEER, God van 

Israël, er is geen god zoals u, noch in de hemel daar boven, noch op de aarde hier 
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beneden. U houdt u aan het verbond en blijft trouw aan uw dienaren die u met 

heel hun hart toegewijd zijn. 24U hebt u gehouden aan wat u uw dienaar, mijn 

vader David, hebt beloofd. U hebt het niet bij woorden gelaten, maar u bent 

vandaag uw belofte daadwerkelijk nagekomen. 25Daarom vraag ik u, HEER, God 

van Israël, of u zich ook wilt blijven houden aan wat u uw dienaar, mijn vader 

David, hebt beloofd, namelijk dat u zijn nakomelingen de troon van Israël nooit 

zult ontzeggen, zolang wij tenminste op het rechte pad blijven door u toegewijd te 

zijn, zoals ook hij u toegewijd was. 26Welnu, God van Israël, mogen alle beloften 

die u uw dienaar, mijn vader David, hebt gedaan, bewaarheid worden. 
27Zou God werkelijk op aarde kunnen wonen? Zelfs de hoogste hemel kan u niet 

bevatten, laat staan dit huis dat ik voor u heb gebouwd. 28HEER, mijn God, hoor 

het smeekgebed van uw dienaar aan en luister naar de verzuchtingen die ik 

vandaag tot u richt. 29Wees dag en nacht opmerkzaam op wat er gebeurt in deze 

tempel, de plaats waarvan u zelf hebt gezegd dat daar uw naam zal wonen, en 

verhoor het gebed dat ik naar deze tempel richt. 30Luister naar de smeekbeden 

die uw dienaar en uw volk Israël naar deze tempel richten, aanhoor ons gebed 

vanuit de hemel, uw woonplaats, aanhoor ons en schenk ons vergeving. 

 

Lied  Psalm 66 (NLB 66), coupl. 5, 6 en 7 

 

De tempel in Jeruzalem in de tijd van Jezus zou de tweede tempel zijn geweest. De 

eerste tempel was volgens de overlevering verwoest door legers van de Babylonische 

heerser Nebukadnessar II rond 586 v.Chr. 

Enkele decennia later, toen het land in handen van de Perzen was gevallen, mocht 

worden begonnen met de herbouw van de tempel. Dat was de tempel zoals Jezus die 

kende en waar hij als twaalfjarige jongen zijn eerste gesprekken met de schriftgeleerden 

had gevoerd. In de evangelielezing uit Johannes 2 lezen we dat hij in de dagen voor het 

Pesachfeest naar de tempel (ook wel het heiligdom genoemd) gaat. Daar ontmoet hij in 

eerste instantie geen schriftgeleerden, maar kooplui en geldwisselaars. 

 

Evangelielezing: Johannes 2, 13-24 (Naardense Bijbel) 

13 Nabij is het Pesach der Judeeërs geweest  

en Jezus klimt op naar Jeruzalem.  

14 Wat hij in het heiligdom vindt  

zijn de verkopers van runderen,  

schapen en duiven,-  

en de muntwisselaars die daar  

zijn gezeten.  

15 Van touwtjes maakt hij een gesel  

en hij werpt ze allemaal  

het heiligdom uit,-  

ook de schapen en de runderen;  

de munten van de wisselaars  

strooit hij uit  

en de tafels trapt hij om.  

16 Tot de duivenverkopers zegt hij:  

haalt dit alles hier weg!-  

maakt van het huis van mijn Vader  

geen handelshuis!  
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17 Zijn leerlingen worden indachtig  

dat er geschreven is  

‘de ijver voor uw huis zal mij verteren’ (Ps. 69,10).  

18 Dan geven de Judeeërs antwoord;  

ze zeggen tot hem:  

met welk teken toont u ons aan  

dat u deze dingen mag doen?  

19 Jezus antwoordt en zegt tot hen:  

maakt deze tempel los  

en in drie dagen zal ik opwekken!  

20 Dan zeggen de Judeeërs:  

veertig en nog eens zes jaren  

is er aan deze tempel gebouwd,  

en ú wekt hem in drie dagen op?  

21 Maar híj heeft dat gezegd  

over de tempel  

die zijn lichaam is.  

22 Wanneer hij dan wordt opgewekt  

uit de doden  

worden zijn leerlingen indachtig  

dat hij dit heeft gezegd  

en gaan ze geloven in de Schrift  

en in het woord dat Jezus zegt.  

23 Terwijl hij in Jeruzalem is geweest  

bij het Pesach, bij het feest,  

gaan velen geloven in zijn naam  

aanschouwend  

de tekenen die hij heeft gedaan.  

24 Maar Jezus heeft zichzelf  

niet in goed geloof toevertrouwd aan hen,  

omdat hij ze allemaal kende  

 

Lied  Wij zullen, een van ziel, zijn lichaam worden (ZZZ 119) 

 

Overdenking 

 

Verwevenheid van kerk en staat kennen we maar al te goed uit de kerkgeschiedenis en 

uit de geschiedenis van onder meer de doperse bewegingen uit de 16e eeuw, die deze 

verwevenheid afwezen en hun eigen vrije gemeenten stichtten. Tot op de huidige dag 

zijn er landen waar kerk en staat of moskee en staat een ongezonde relatie tot elkaar 

hebben. 

Maar dat er ook een zeer ongezonde verwevenheid bestaat tussen kerk en commercie of 

kerk en bezit realiseren we ons lang niet altijd.  

Kerk en geld of kerk en zichtbare rijkdom vormen vaak een wat ingewikkelde combinatie. 

Tijdens buitenlandse vakanties kijk je vaak je ogen uit als je één van die enorme 

monumentale kerken of basilieken binnen gaat. Je ziet er pracht en praal, je bewondert 
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de rijke decoraties van beroemde meesters, de schitterende doopvonten, de kunstig 

bewerkte pilaren en altaren. Maar je voelt je tegelijk vaak heel klein in zo’n enorm 

gebouw, ook wel godshuis genoemd. Ik vraag me dan vaak af: zou God hier werkelijk 

wonen of willen wonen?  

 

Voor Jezus was het duidelijk: hier in deze tempel woont de ‘naam van de Eeuwige’. 

Salomo bad: “Wees dag en nacht opmerkzaam op wat er gebeurt in deze tempel, de 

plaats waarvan u zelf hebt gezegd dat daar uw naam zal wonen…”.  

Ja, en dan kom je daar binnen en het eerste wat je ziet zijn kooplieden die vee 

verhandelen voor de offerdienst. En je ziet tafels waarachter de geldwisselaars zitten. 

Jezus kwam, zoals iedereen, eerst in ‘het voorhof’ van de tempel, het gedeelte waar ook 

niet-joden mochten komen. Daar was het sowieso altijd al druk omdat er in dat voorhof 

onderwijs werd gegeven, discussies werden gevoerd en bijeenkomsten gehouden met 

bekende Joodse wijsgeren en geleerden. Maar met het Pesachfeest in aantocht, was het 

nog veel drukker dan anders. 

Met de lucratieve handel in offerdieren en die minstens zo lucratieve ‘diensten’ van de 

geldwisselaars werd de godsdienst een rijke bron van inkomsten, zowel voor de 

tempelschatkist als voor de tempelbestuurders.  

 

Waarom zaten die geldwisselaars daar eigenlijk? Wel, de mensen betaalden onderling 

gewoonlijk met muntgeld dat de beeltenis van de Romeinse keizer droeg. Dat mocht in 

de tempel niet worden gebruikt, dus konden de bezoekers van de tempel hun Romeinse 

of Griekse munten wisselen voor sjekels, de enige munt die in de tempel werd 

geaccepteerd. Daarmee konden ze vervolgens de tempelbelasting betalen. Alleen 

mannen moesten die betalen. Vrouwen, kinderen en slaven waren daarvan vrijgesteld. 

En ja, die offerdieren die je op dat plein kon kopen, dat was wel makkelijk. Je zult maar 

een heel eind van de tempel vandaan wonen en je schaap of rund mee moeten trekken, 

helemaal naar Jeruzalem. En dan liep je ook nog de kans dat het beest uiteindelijk door 

de priesters werd afgekeurd. Tenslotte moest het aan God worden geofferd, dus er 

mocht niets verkeerd aan zijn. Nee, het was veiliger om een dier ter plekke te kopen. Het 

was wel veel duurder, maar dan zat je safe. Die dieren wáren al gekeurd. 

 

Johannes vertelt dit verhaal over de tempelreiniging helemaal aan het begin van zijn 

evangelie. In het tweede hoofdstuk vertelt Johannes eerst over de bruiloft in Kana waar 

Jezus zijn eerste teken deed en meteen aansluitend wordt dan het verhaal over de 

tempelreiniging verteld. In de drie andere evangeliën wordt dit verhaal verteld aan het 

eind van het evangelie, vlak nadat Jezus op een ezeltje Jeruzalem binnenreed en vlak 

voordat hij gevangen genomen wordt. 

 

Johannes vertelt zijn verhaal een beetje anders dan de drie andere evangelisten, maar 

het komt feitelijk op hetzelfde neer. Jezus wordt woedend bij het zien van dat gesjacher 

en gedoe en veegt min of meer het voorhof leeg. Johannes laat hem eerst nog even een 

soort zweep maken van touw. Touw was er immer meer dan genoeg om al die dieren 

vast te zetten. Je kunt je voorstellen dat er na al dat tumult een soort ijzige stilte is 

gevallen, waarin aller ogen op Jezus waren gericht.  

En dan komt die vraag: “met welk teken toont u ons aan dat u deze dingen mag doen?” 

Of in huiselijker Nederlands: wie of wat geeft jou het recht dit te doen?  

Het antwoord lijkt duidelijk: “maakt deze tempel los en in drie dagen zal ik opwekken” of 

anders vertaald: Breek deze tempel af en ik zal hem in drie dagen weer laten herrijzen. 
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De tempelleiding denkt nu waarschijnlijk dat hij niet goed bij zijn hoofd is geworden: in 

drie dagen een tempel opbouwen waaraan 46 jaar is gewerkt?  

 

Wat wil de evangelist hier eigenlijk zeggen? Misschien dit: elke Hebreeuwse letter heeft 

een getalswaarde. Het getal 46 is de optelsom van de letters die samen het woord ‘adam’ 

vormen (mens). Johannes lijkt hier Jezus neer te zetten als de nieuwe adam, de nieuwe 

mens. De mens die de dood overwint, die de mensheid bevrijdt uit ‘onleven’, uit slavernij 

en uit angst. Zijn eigen lichaam is de tempel waar hij op doelt; dat lichaam dat gebroken 

zal worden, maar zal herrijzen ‘ten derden dage’. 

Daarnaast was het optreden van Jezus één groot protest tegen de gang van zaken in de 

tempel. De rituelen, de offers die niets meer te maken hadden met het leven van de 

gewone mensen. Het was allemaal te verheven, te heilig en daarmee in feite onheilig 

geworden.  

Het was geworden zoals het op den duur in elke gevestigde godsdienst wordt. De 

regeltjes worden belangrijker dan de mensen, de vormen worden inhoudsloos, de Geest 

is eruit - weggewaaid naar mensen die zich nog wél door haar laten inspireren.  

In veel kerken gaat het op den duur om uiterlijke dingen: om het gebouw, om de 

inrichting, om de liturgische kleuren, om de gebruiken rond het avondmaal, de 

aankleding van de tafel, het soort liederen dat wordt gezongen en ga zo maar door. 

Ruzies worden daarom uitgevochten, mensen raken beschadigd en verlaten teleurgesteld 

en verdrietig de kerk om er nooit meer naar terug te keren. 

 

Dit verhaal contrasteert enorm met het Kana-verhaal. In dat verhaal dat zich afspeelt in 

Galilea gaat het om de vreugde, om leven in overvloed, om de gemeenschap die de 

Geest krijgt en bruiloft kan vieren. Hier in Jeruzalem is er woede, agressie. Er heerst een 

grimmige sfeer. En als Jezus spreekt over het afbreken van de tempel, wordt iedereen 

erg nerveus. Want die tempel staat voor iets: voor macht en gezag, voor cultuur en 

cultus, voor een manier van leven, voor gevestigde maar dode religiositeit. Dat mág hij 

hen niet afpakken! Het is hun leven, waaraan ze zich angstvallig vastklampen. Het is hun 

zekerheid. 

 

Wat wilde Johannes hier toch zeggen? Was de kerk zich in zijn tijd al aan het ‘vestigen’? 

Was zijn versie van het al bekende verhaal over die tempelschoonmaak eigenlijk zijn 

kritiek op die zich settelende kerk? We zullen het nooit echt weten. 

Maar misschien kunnen we met dit verhaal in het achterhoofd zelf óók eens kritisch 

kijken naar onze manieren van doen. Moeten we ons niet regelmatig afvragen: Is ons 

huis nog een ‘huis van gebed’ waar de Geest doorheen kan waaien en waar de naam van 

de Eeuwige ‘woont’ oftewel waaraan die naam verbonden is? Is er nog zoiets als ‘geloof’? 

En wat is voor ons wezenlijk aan wat we hier doen? Wat kunnen we missen, wat juist 

niet? Wat kan of moet er veranderen? Zijn we niet te zeer gehecht aan de stenen? Gaat 

het uiteindelijk niet om de mensen, zoals het bij Jezus altijd weer om de mensen ging? 

Zoals in het lied dat we zongen: “Wij zullen een van ziel zijn lichaam worden, zijn 

uitstralende kracht in deze wereld, als wij de woorden doen van de Thora die Jezus heeft 

gedaan en doorgegeven. Zijn geest is het die ons tezamen voegt, en liefde die ons maakt 

tot zijn gemeente”? 

 

Misschien moet ik deze overdenking maar eindigen met die vraag en kunnen we als  

be-aming gewoon samen de laatste twee coupletten van dat lied nog een keer zingen?  

 

We zingen couplet 2 en 3 van ZZZ 119 
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Open ruimte 

 

Twee verzoeken om een voorbede kreeg ik via e-mail. 

 

De eerste kwam van Nelson Kraybill, president van de Mennonite World Conference. Hij 

verzocht alle doperse zusters en broeders te bidden voor vrede in Oekraïne, Rusland en 

alle landen die in het huidige conflict zijn of worden betrokken en te bidden voor de 

kerken in Oekraïne. 

 

Een tweede verzoek om een voorbede kwam van de Noord-Amerikaanse Vrienden van de 

Tent of Nations, die op 28 januari het volgende schreven: Lieve vrienden, we vernamen 

dat vannacht Daoud en Daher Nassar op hun boerderij door gemaskerde mannen zijn 

aangevallen. Beiden liepen verwondingen op die ernstig zijn, maar niet 

levensbedreigend. 

 

Ze zullen ons op de hoogte houden van de situatie. 

 

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

 

God van vrede, 

 

We zijn dankbaar dat we hier nog steeds 

in vrede kunnen leven, 

zonder angst voor oorlogsdreiging  

of dreiging van terreuraanvallen. 

 

We bidden voor de mensen en volken 

die leven onder dreiging van oorlog en geweld. 

We bidden speciaal voor de mensen in Oekraïne en Rusland 

en voor de kerken en kerkleiders in deze landen: 

dat zij hun werk voor vrede en verzoening 

kunnen blijven voortzetten. 

 

We bidden voor de Palestijnse familie Nassar 

die hun leven in dienst stellen van de vrede, 

maar weer opnieuw zijn aangevallen. 

We bidden dat Daoud en Daher hun belangrijke 

werk kunnen voortzetten nadat ze zijn genezen 

van hun verwondingen. 

 

We bidden om rechtvaardigheid en vrede 

voor heel deze wereld, waar onrecht toeneemt 

en mensen weer steeds meer tegenover elkaar 

komen te staan. 

Dat wij zoeken naar manieren om het tij te keren, 

om mensen tot elkaar te brengen, 

om een ander geluid te laten horen, 

een andere taal te spreken dan de taal van dreiging en haat. 

 

We bidden voor wie ziek is, lichamelijk of psychisch, 

voor mensen met dementie  

die de greep op hun leven steeds meer kwijtraken, 

voor jongeren die hun leven weer op de rit moeten krijgen 

na twee jaren van onzekerheid, les op afstand 

en te weinig contacten met leeftijdsgenoten. 
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We bidden voor onze gemeenten, 

dat we jouw geest durven toelaten, God, 

dat we open staan voor veranderingen, 

dat we elkaar blijven vasthouden 

en de vrede bewaren. 

 

Stil gebed 

 

Onze Vader in de hemel,  

laat uw naam geheiligd worden,  

laat uw koninkrijk komen  

en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.  

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.  

Vergeef ons onze schulden,  

zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.  

En breng ons niet in beproeving,  

maar red ons uit de greep van het kwaad.  

Want aan u behoort het koningschap,  

de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen. 

 

Slotlied Dat wij onszelf gewonnen geven (NLB 816) 

 

Zending (met woorden van Sytze de Vries) 

 

God zal met je meegaan  

als licht in je ogen, 

als lamp voor je voet, 

als hand op je hoofd, 

en arm om je schouder, 

als baken bij ontij 

en verte die wenkt, 

als groet op je lippen 

en hoop in je hart, 

als stem die je uitdaagt 

en woord dat je voorgaat. 

 

Gezongen zegenbede: ZZZ 20 

 

Doven van de kaarsen  

 

Orgelspel na afloop van de dienst 

 

Collecte bij de uitgang bestemd voor De Wonne in Enschede 

 

 


