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Beste luisteraars en meelezers, volgens het Bijbelleesrooster hebben we Matthéüs 21:12-17 gelezen. Jezus 

is de laatste lijdensweek van Goede Vrijdag ingegaan. Gisteren was Zijn intocht in Jeruzalem  (de 

voorafgaande verzen 1-11). Het is nu maandagochtend. En de Zaligmaker gaat naar de tempel.  

Wat leert dit gedeelte mij over God? 

We lezen de daden van Christus, maar ook wat Hij zegt én als derde wat over Hem gezegd wordt. 

Lees maar mee in vers 12: ‘En Jezus ging in den tempel Gods en dreef uit allen die verkochten en kochten 

in den tempel, en keerde om de tafels der wisselaars en de zitstoelen dergenen die de duiven verkochten.’ 

En dán lezen we wat de Zaligmaker zegt (vers 13): ‘En Hij zeide tot hen: Er is geschreven: Mijn huis zal een 

huis des gebeds genaamd worden; maar gij hebt dat tot een moordenaarskuil gemaakt.’  
Dit is de tweede tempelreiniging. De eerste keer was dat in de eerste week, aan het begin van Zijn openbare 

optreden (Joh. 2). Nu de tweede keer: aan het eind, in de laatste week, vlak voor Zijn sterven aan het kruis. 

Hij wordt tijdens Zijn bezoek aan de tempel opnieuw pijnlijk getroffen door wat dáár gebeurt. Deze 

gebeurtenis is voor Jezus diepingrijpend lijden. Hij heeft de wil van Zijn Vader volkomen gedaan: ‘De ijver van 

Uw huis heeft Mij verslonden’ (Ps.69:10). Want dit is ‘den tempel Gods’! Het huis van Zijn Vader, ‘een huis 

des gebeds’. Hoe kun je in stilte en rust tot God bidden, bij zoveel lawaai van mensen die kopen, verkopen 

en geld wisselen? De tempel is ’tot een moordenaarskuil gemaakt’. Vandaar die heilige verontwaardiging van 

Jezus. Hij grijpt in als de Zoon van God. En niemand houdt Hem tegen! 

In vers 14 lezen we: ‘En er kwamen blinden en kreupelen tot Hem in de tempel, en Hij genas dezelve.’  
Ze komen naar Hem toe. En worden niet afgewezen. ‘De wonderheden die Hij deed’ (vers 15) zijn duidelijk 

zichtbaar voor iedereen. Niemand kan het ontkennen: hieruit blijkt de Goddelijke almacht van de Heere 

Jezus. Hij is God, de ware Messías! En de daden van de Messías worden heel duidelijk onderstreept door 

een kinderkoor, vers 15b: ‘de kinderen, roepende in de tempel en zeggende: Hosanna den Zone Davids!’. 

Zij zingen tot lof en eer van God.  

Samengevat: het gaat in dit gedeelte alléén om Hem. Hij reinigt de tempel. Hij zegt: het is ‘Mijn huis’. Hij is de 

Heere. Hij geneest ‘blinden en kreupelen’. Hij doet wonderen. Hij is God. Dáárom wordt Hem de lof 

toegebracht. Belangrijk in dit gedeelte is dat de Heere Jezus Zich twee keer beroept op de Schrift, citeert uit 

het Oude Testament: ‘Er is geschreven…’ (vers 13) en als tweede in vers 16: ‘Hebt gij nooit gelezen…?’ Let 

op de verwijsteksten in de Bijbel! Hij bewijst uit de Schrift dat Hij de Messías is, de Zoon van David.  
Hij is God. 

Tenslotte zien we dat Hij ook waarachtig Mens is, aan het eind in vers 17: ‘En hen verlatende, ging Hij vandaar 

uit de stad (Jeruzalem) naar Bethanië en overnachtte aldaar.’ Hij heeft rust nodig, zeker na alle ingrijpende 

gebeurtenissen van deze dag. Zou Hij kunnen overnachten in onze woning? Dan kan het niet anders of wij 

moeten alle zonde, haat en vijandschap tegen Hem afleggen. Anders is Hij niet welkom in ons huis en krijgt 

Hij géén toegang tot ons hart. 

Wat leert dit gedeelte mij over de mens? 

We komen hier verschillende groepen en soorten mensen tegen.  

De eerste groep mensen zijn de kopers, (geld)wisselaars en verkopers uit vers 12. Jezus treft ze in de tempel 

aan. Wat zijn zij aan het doen? Als je ernaar kijkt, lijkt het heel godsdienstig. Ze zijn bezig met goede dingen, 

toch? Het verkopen van offerdieren. Maar hier regeert de Mammon, de ‘geldgod’: er wordt handel bedreven 

in de tempel. Dit is niet tot Gods eer! 

De tweede groep mensen: de ‘blinden en kreupelen’ (vers 14). Die mensen zijn arm, hulpbehoevend. De 

blinden moeten bij de hand genomen worden door de kreupelen, die wel kunnen zien. En de kreupelen 

moeten worden ondersteund door de blinden, die wel kunnen lopen. Zo gaan ze samen, tastend en 

strompelend tot de Heere Jezus. Er staat niet bij wat die arme mensen tot Hem gezegd hebben. Maar één 

ding weten we zeker: ze kwamen tot Hem. Waar? In Zijn huis. En Hij genas hen. Ze wisten géén andere weg 



dan tot Hem alleen. Want Hij is de enige Heelmeester (Éxodus 15:26). Daarin ligt een belangrijke geestelijke 

les, die ook doorklinkt in Psalm 147:2 (berijmd): 

Hij heelt gebrokenen van harte, 
en Hij verbindt z’ in hun smarte, 
die, in hun zonden en ellenden, 
tot Hem zich ter genezing wenden. 
 

U vraagt: maar hoe moeten ik tot Christus komen? Kom treurend tot Hem, walgend van uzelf en van je 

zonden, omdat je Hem zo lang bleef afwijzen. Maar je zegt: ik kán niet komen. Ga tot Hem in gebed en klaag 

je nood, dat je niet gelooft en dat je niet tot Hem kunt komen én ook niet tot Hem wilt komen.  
Hij zegt: Wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen. Kom met dat smeekgebed ‘Hosanna’ wat de kinderen 

gelijktijdig op de achtergrond roepen, als die ‘blinden en kreupelen’ tot Hem komen.  

Want de derde groep zijn de ‘kinderen’ (vers 15). Ze zijn meegenomen door hun ouders en hebben het 

‘Hosanna den Zone Davids!’ gehoord bij de intocht van Jezus in Jeruzalem (vers 9). We leren hieruit de 

belangrijke rol van ouders in de opvoeding: neemt u ze al vroeg mee naar de kerk? En wat horen ze van ons? 

Want dit ‘Hosanna’ is een smeekgebed, uit Psalm 118:25-26 en betekent: ‘Redt toch!’ of: ‘Geef toch heil!’. 

Leren wij onze kinderen zó smekend bidden? ‘Heere, help toch!’ 

De vierde groep mensen in de tempel zijn de ‘overpriesters en schriftgeleerden’ (vers 15). Wat wordt er over 

hen gezegd? Ze ‘namen dat zeer kwalijk’. Wat namen ze kwalijk? Twee dingen: 1. ‘De wonderheden die Hij 

deed’ aan de ‘blinden en kreupelen’ en vooral 2. ‘De kinderen, roepende in de tempel en zeggende: Hosanna 

den Zone Davids!’. Tegelijkertijd hebben ze totaal geen moeite met de ’kopers, (geld)wisselaars en verkopers’ 

uit vers 12, waarover Jezus zó heilig verontwaardigd is. 

Als we aan al die mensen zouden vragen: ‘Wie is Hij?’ Dan zegt iedereen: ‘Deze is Jezus, de Profeet van 

Nazareth in Galiléa’ (vers 11). Alleen die ‘blinden en kreupelen’ komen naar Hem toe, terwijl de kinderen 

roepen: ‘Hosanna den Zone Davids!’ Hij is DE Messías, de Zoon van David. En Hij stelt u en jou de vraag: 

‘Wat dunkt u van den Christus? Wiens Zoon is Hij?’. Is Christus u dierbaar geworden door een oprecht geloof? 

Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer ik iets over een Bijbels thema? 

Bij de tempelreiniging gaat het over het Bijbels kernwoord ‘Tempel’, in vers 12 genoemd: ‘den tempel Gods’. 

De Heere noemt het in vers 13: ‘Mijn huis’. Dat geldt ook voor de kerk. Het huis van God. Hoe gaat u naar 

de kerk? Hoe bereiden wij ons voor om naar het ‘Huis des gebeds’ te gaan? Doe jij dat met het gebed uit 

Psalm 123, ‘Ik hef tot U, die in den hemel zit, mijn ogen op, en bidt’? Komen jullie naar de kerk zoals die 

hulpbehoevende ‘blinden en kreupelen’, die samen naar de Heere Jezus komen, ‘om nooddruft te begeren, 

(…) om hulp of gunst te vragen’? En zijn zo ‘onze ogen op den HEERE onzen God’ geslagen... ‘totdat Hij ons 

genadig zij’? Dan is zegen te verwachten! Dan mogen we met verwachting opgaan naar het huis van de 

Heere.    

Maar je gaat zónder verwachting naar de kerk als je het huis van God willens en wetens ’tot een 

moordenaarskuil’ maakt. Hoe? Bijvoorbeeld door je smartphone mee te nemen naar de kerk om zo je 

kostbare genadetijd onder het Woord te verspillen. Of als u in de kerk de gedachten laat afdwalen door bezig 

te zijn met de koophandel van deze week en het geld wat u afgelopen week hebt verdiend. Of als jullie ogen 

afdwalen naar andere dingen die ons in de kerk kunnen afleiden. Kunnen wij zegen verwachten als we niet 

uitgerust naar de kerk gaan, maar we overmand door moeheid slapen tijdens de eredienst (!) en daarmee 

de boodschap van zonde en genade openlijk minachten en verwerpen?   

Welke raakvlakken heeft dit gedeelte met andere gedeeltes uit de Bijbel? 

De Heere Jezus reinigt de tempel. En op veel plaatsen in de Bijbel wordt ons lichaam vergeleken met een 

tempel. Paulus schrijft in 1 Korinthe 6:19 dat het ‘lichaam een tempel is des Heiligen Geestes (…)’. Gods 

kinderen zijn niet van zichzelf, maar duur gekocht met het bloed van Christus en dus Zijn eigendom. Zoals 

Hij zegt over de tempel: ‘Mijn huis’ (vers 13), ‘den tempel Gods’ (vers 12), zo is Hij ook Eigenaar, Heere en 



Koning van Zijn kinderen. Dan kunnen en mogen wij geen enkele zonde aan de hand houden of toelaten in 

ons leven. Dan moet u belijden met Paulus in Romeinen 7:13: ‘De zonde is mij de dood geworden’.  

Ook als je de Heere nog niet kent, maar als kind gedoopt bent in Zijn Naam en dus het merk- en veldteken 

van de Drie-enige God draagt aan je voorhoofd. Wat betekent dat? Je hebt een merkteken, zoals soldaten 

dragen op het slagveld, waarmee duidelijk is bij Wie je hoort. Het betekent dit dat Hij recht op jouw leven 

heeft. Je bent gedoopt in de Naam van de Drie-enige God. En hoe is jouw hart en leven dan? Heb je door 

het ontdekkend licht van de Heilige Geest over dít Bijbelgedeelte gezien dat je jouw hart en leven tot een 

‘moordenaarskuil gemaakt’ hebt, omdat je midden in de wereld leeft en daarmee laat zien dat je God 

moedwillig verlaten hebt? De Heere roept je toe, ernstig en indringend, welmenend: ‘Mijn zoon, dochter, geef 

Mij je hart’. Hij staat aan de deur van je koude, harde en onbekeerde hart en zegt: ‘Zie, Ik sta aan de deur en 

Ik klop’.  

Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven?  

Die ‘blinden en kreupelen’ zijn ons tot voorbeeld. Maar ook de kinderen zijn een voorbeeld! De ‘overpriesters 

en schriftgeleerden namen het zeer kwalijk’. Maar de Heere stuurt kinderen niet weg, nooit. Kinderen, zul je 

dat nooit meer vergeten? Hij zegt juist: ‘Laat de kinderkens tot Mij komen en verhindert hen niet (…).’ Ouders 

en ouderen, de Zaligmaker heeft gezegd: ‘Voorwaar zeg Ik u: Indien gij u niet verandert en wordt gelijk de 

kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan’. De kinderen zingen Zijn lof, een gebed: 

‘Hosanna’, ‘Och HEERE, geef nu heil’.   

Vroeger stierven veel kinderen op jonge leeftijd. Een tijdgenoot van de bekende Robert Murray McCheyne, 

de Schotse predikant Alexander Beith (1799-1891) heeft in 1837 binnen twee maanden tijd vier kinderen 

naar het graf gebracht vanwege de gevreesde ziekte kinkhoest. Als eerste hun oudste dochter van 12 jaar 

en kort daarna hun jongste meisje (2 jaar). Tenslotte stierven ook hun jongste zoontje Alick (4 jaar) en hun 

9-jarige dochter Ann. Ondanks die grote nood mocht het gezin veel troost van de Heere ontvangen en mocht 

vader getuigen: ‘Loof den HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden’. Ik noem het sterven van het 

9-jarige meisje Ann. Ze leerde zien dat ze tegen God had gezondigd, Zijn heilige Wet had overtreden. En dat 

ze haar stervende broertje Alick niet heeft liefgehad zoals dit behoorde. Met een uitdrukking op haar gezicht, 

die het hart van haar vader deed versmelten, vroeg ze: ‘Papa, denkt u dat Christus mij wil redden?’ Toen 

mocht haar vader vertellen over de stervende liefde van deze Zaligmaker, Die nog nooit een boetvaardige 

zondaar heeft afgewezen. De Heere opende haar hart. Ann ontving het Evangelie met kinderlijke eenvoud 

en vertrouwen. De Heere had haar schuld weggenomen en nu hoefde ze niet meer te vrezen. Ze was een 

leesbare brief van Christus geworden. ‘Wat is de wereld waard!’ riep zij uit. Ze besefte dat dit haar sterfbed 

was en wilde ook niet meer terug naar de wereld, bang voor de zonde om door de zonde verleid te worden. 

Ze mocht goed van de Heere spreken en ze verlangde om naar Hem te gaan, in het Vaderhuis hierboven. 

‘En Jezus zeide tot hen: Ja; hebt gij nooit gelezen: Uit den mond der jonge kinderen en der zuigelingen hebt 

Gij U lof toebereid?’ 

We hopen, Deo Volente, tot de volgende keer. 

 


