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Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 

Op het platteland beleef je de natuur. De seizoenen wisselen zich af. Het 

landschap is iedere keer weer anders. Je kunt er zo aan voorbij leven, maar als 

je oog erop valt, dan zie je bijzondere dingen. Zelf geniet ik ook enorm van de 

natuur. Dat komt misschien ook wel doordat ook ik opgegroeid ben op een 

boerderij. In vakanties hielp ik mee. Ook als ik logeerde in de Groetpolder. 

Schoffelen van onkruid tussen de suikerbieten of met het oogsten van 

aardappelen of tarwe. Als boer leef je midden in de natuur. Bij alles wat groeit 

en bloeit.  

In vakanties zoek ik ook het liefst de bergen op. Vooral boven de boomgrens 

vind ik rust. Nieuwe energie. Of op het strand met zijn wijdste blik en de wind 

in mijn haren. Heerlijk. Het geeft mij het gevoel dat God dichtbij is, dat er niets 

of niemand meer is dat tussen Hem en mij instaat. Het zijn van die momenten 

waarop ik besef hoe groot God is. Ik denk ook dat Paulus dat bedoelde toen hij 

in de brief aan de Romeinen schreef dat ‘sinds de schepping van de wereld wij 

Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid kunnen zien’.  

Misschien herkent u in de natuur ook wel die grootsheid van God en hoe nietig 

we als mens zelf zijn. Maar het zou ook kunnen dat u dat ziet of ervaart in 

muziek, in mooie poëzie, in kunst, architectuur of iets anders. Maar hoe je het 

ook went of keert, overal om ons heen zijn wel tekenen van de grootsheid van 

God, Zijn majesteit. Ons geloof heeft het ook nodig om dit af en toe te zien. Te 

ervaren. Werkelijk te recreëren. Herbronnen. Vernieuwen.  

Het punt is dat je dat dan ook wel moet zien. Je moet open staan voor de 

sporen van God in deze wereld. Als je in het bos wandelt, kun je de sporen van 

het wild ongemerkt voorbij lopen. Je moet wel zoeken. Je moet knielen.  

Om in de natuur te ervaren hoe klein en nietig de mens is hoef ook je geen 

gelovige te zijn. Maar werkelijk zicht hebben op de grootsheid van God, daar 

kan nog wel van alles tussen staan. Iets dat het zicht troebel maakt. Iets dat het 

zicht op Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid ontneemt.  

Bij de Psalmist was dat in ieder geval niet het geval. Hij heeft oog voor de 

majesteit van God. Hij schreef er een loflied over. ‘Heer, onze Heer, hoe 

machtig is Uw naam op de hele aarde.’ De naam van God wordt bezongen. En 
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met die naam is de reputatie van God verbonden. De Naam waarmee Hij zich 

op aarde aan ons heeft bekend gemaakt, geopenbaard.  

Dan volgt er die wonderlijke zin ‘Uit de mond van kleine kinderen en 

zuigelingen hebt U een sterk fundament gelegd.’ Het lijkt zo’n tegenstelling. De 

grote God en het kleine kind. Het bijzondere van deze grote, machtige God is, 

dus dat Hij zichzelf verbindt met kleine kinderen en zuigelingen. Iedere keer als 

er weer kinderen worden geboren, dan wordt daarmee ook iets uitgedrukt van 

de trouw van God. God werkt door de geslachten. De geboorte van kinderen is 

een bewijs, een garantie, dat God toewerkt naar een doel. Naar een nieuwe 

menselijkheid. Een nieuwe hemel en aarde. En Hij gebruikt het zwakke, het 

tere, het eenvoudige, om daarvoor een fundament te leggen. Om zijn kracht te 

tonen.  

Reeds hier wordt de kern van het Evangelie zichtbaar: God verbindt zich met 

mensen die zich zwak voelen. Mensen die verzuchten ‘wie ben ik?’ ‘Waarom 

zou zo’n grote en machtige God naar mij omzien?’ Juist door hen, die zich niet 

meer voelen dan een klein kind, legt God een fundament, bouwt God zijn 

Koninkrijk. Juist door hen bouwt God zijn Koninkrijk, zij die beseffen dat ze niet 

meer zijn dan een sterveling. Zij die ontzag hebben voor de Naam van God.  

Hoe zit dat dan bij ons? Het lijkt erop dat wij in onze tijd zo vaak bezig zijn om 

de grootsheid van God weg te redeneren. Onze Westerse samenleving heeft 

God toch helemaal niet meer nodig. We kunnen alles zelf. In de wetenschap 

hebben we veel weten te bereiken. En als student in Wageningen heb ik daar 

ook veel van gezien en geleerd. Tot op het allerdiepste niveau van een 

plantencel weten we alles. Hoe door licht, water en lucht planten kunnen 

groeien. Het klopt allemaal. We kunnen het allemaal analyseren, doorgronden 

en uitleggen. We kunnen veel en voor je het weet, wordt in je denken God 

structureel klein gemaakt. Totdat Hij zelfs niet meer kan bestaan of alleen maar 

een gedachtenspinsel is geworden. Hoe kun je in deze tijd nog geloven?  

Op scholen en universiteiten worden onze kinderen geholpen om de 

werkelijkheid te doorgronden. Te begrijpen hoe onze wereld functioneert. En 

ze leren om daarmee om te gaan. Hoe ze in onze maatschappij carrière kunnen 

maken. In het bedrijfsleven werken we aan ons voedsel en maken producten 

waarmee ons leven aangenamer wordt gemaakt. Bij de bank zijn we bezig om 
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bedrijven daarin te ondersteunen. En ondertussen wordt her en der ook nog 

winst gemaakt. Geld verdienen. Dat lijkt het hoofddoel van ons bestaan. Zelfs 

in ons taalgebruik is het merkbaar. We investeren in relaties. Het gaat om 

rendement. What’s in it for me? En als dat even niet lukt, dan zijn we in crisis. 

Waar is God in dit alles gebleven? 

Onze tijd is minder uniek dan het lijkt. Want ook Jezus werd in de tijd dat Hij op 

aarde was, geconfronteerd met deze zelfde vragen. Jezus liep de tempel van 

God binnen en dreef allen die in de tempel handel dreven eruit. Hij keerde de 

tafels van de geldwisselaars om. Hij was woest. Nergens in de Bijbel lezen we 

over zo’n sterke, menselijke emotie bij Jezus. Dan moet er hier toch wel iets 

heel bijzonders aan de hand zijn!  

Hier werd de Naam van God onrecht aangedaan. De Naam van God die uit 

respect voor Zijn heiligheid niet wordt uitgesproken. De Naam van God die 

verbonden was aan de tempel werd onteerd. Waar was het ontzag voor God 

gebleven? Het ging die duivenhandelaren en geldwisselaars blijkbaar alleen 

maar om het geld.  

Als bankier voel ik mij sterk verbonden met die geldwisselaars. En als u in de 

handel zit, dan heeft u wellicht hetzelfde met de duivenhandelaren. Wat was 

hier aan de hand? Want op zichzelf was de functie van de geldwisselaars en 

duivenhandelaren goed. De geldwisselaars waren er om de Romeinse munt 

met daarop de afbeelding van afgoden om te wisselen. In de tempel werd uit 

respect voor de Naam van God alleen geofferd in Tyrische munt, zonder de 

afbeelding van een afgod. En de duivenhandelaren waren er om de vele 

pelgrims van offerdieren te voorzien. Zij hoefden dan op hun lange reis geen 

dieren mee te nemen. Op zich allemaal legitiem, nuttig en er waren ook goede 

regels voor gemaakt.  

Waar het hier mis ging, was het systeem. Daar zaten de Sadduceeën achter. Zij 

trokken op de achtergrond aan de touwtjes. Bij hen konden namelijk de 

bankiers en handelaren concessies kopen. Betalen voor een vergunning om op 

het tempelplein zaken te mogen doen. En daar ging het mis. De Sadduceeën 

buitten de mensen uit. Niet gek dat de bankiers en handelaren op hun beurt 

ook weer veel meer marge vroegen dan de 4% die was toegestaan. Rondom de 

tempel was er een politiek en economisch systeem gebouwd op woekerwinst.  
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Hoe herkenbaar is dat ook in onze tijd. Gelegenheid maakt de dief. Managers 

die na jarenlang investeren de top hebben bereikt, komen in de positie om 

zaken naar hun hand te zetten. Geldhandelaren die door manipulatie een 

vermogen weten te verwerven. Ook afgelopen week weer bewezen. Het zijn 

sterke schouders die de weelde kunnen dragen. Velen maken misbruik van de 

positie die ze hebben bereikt. Blijf maar eens transparant en eerlijk!  

Het is de Hogepriesters, de Sadduceeën in iedere geval niet gelukt. En daarmee 

werd de Naam van God geschaad. Juist van mensen die in God geloven, een rol 

vervullen in de eredienst aan God, juist als zij misbruik van hun positie maken, 

is de schade niet te overzien! Juist die hypocrisie wordt door Jezus aan de tand 

gevoeld.  

‘U hebt van de tempel een rovershol gemaakt.’ Dat is een kort citaat uit 

Jeremia 7. Maar in die tijd kenden de mensen de Schriften nog. Ze wisten 

precies waar Jezus op doelde toen Hij Jeremia aanhaalde. Ze kenden de hele 

context van het citaat. ‘Daar waar mensen hun handel en wandel niet in 

overeenstemming brengen met het Woord van God wordt de Naam van God 

geschaad.’ Jeremia hield het volk een spiegel voor. Maar ook ons! Is ons leven 

een rovershol? Of een huis van gebed? Wat is de praktijk in onze gemeente? 

Hoe zit dat in ons persoonlijk leven?  

Wat nodig is, is ontzag voor God. Wat nodig is, is het besef van de eigen 

nietigheid. Niet het zoeken van eigen eer, van macht, van geld. De Psalmist 

zingt het uit ‘U heeft de mens bijna God gemaakt. Weinig minder dan de 

engelen.’ Dat klinkt veel mensen als muziek in de oren! Maar misbruik van deze 

positie, ligt op de loer. Ja, mensen krijgen van God een positie die er mag zijn. U 

mag heersen over dat wat God geschapen heeft. Maar wel vanuit respect en 

ontzag voor God. 

Jezus keert zich af van de praktijken van de Hogepriesters. Het heeft hem 

uiteindelijk zijn leven gekost. Juist omdat Hij hen in hun economisch gewin trof, 

hun portemonnee afpakte, hun bron van macht aantastte, een crisis 

veroorzaakte, juist daarom wilden ze Hem doden. Maar Jezus verliet hen, Hij 

ging de stad weer uit.  

Jezus verbindt zich juist met het zwakke. De blinden en kreupelen kwamen bij 

Hem. In de tempel, staat er. Een plaats waar het verboden was voor deze 
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mensen om te komen. Juist op deze plaats, geneest Jezus hen. Zo wil Jezus 

iedereen wiens leven een huis van gebed is, genezen. Mensen die uit ontzag 

voor Hem knielen. Mensen die het gevoel hebben blind of kreupel te zijn.  

Jezus verbindt zich met het zwakke. Hij haalt onze tekst uit Psalm 8 aan. ‘Uit de 

mond van jonge kinderen en zuigelingen hebt U voor Uzelf lof tot stand 

gebracht.’ Het zijn juist de kinderen die riepen ‘Hosanna, de Zoon van David.’ 

Juist zij waren het die Jezus als Messias herkenden. Zoon van David is een 

Messiaanse titel. Volgens de profeten zal de Zoon van David regeren tot een in 

eeuwigheid. Hij is de beloofde Messias. Hij is het fundament van het Koninkrijk 

van God.  

Hosanna, red ons, ontferm u over ons, dat is wat de kinderen Jezus vroegen, 

toezongen. Met mensen die dat uitroepen, wil Jezus zich verbinden. Niet 

mensen die denken het zelf wel te kunnen redden. Zelfs niet met mensen die 

Jezus de Profeet uit Nazareth noemden. Wat roep jij? Wie is Jezus voor jou? 

In de Evangeliën lezen we weinig verhalen over Jezus met kinderen. En 

misschien hebben ook wij wel de neiging om die verhalen als kinderspel aan de 

kant te schuiven. Zijn we liever bezig met de zogenaamde ‘grote mensen 

wereld’. Met de dingen die er ‘werkelijk’ toe doen. Met onze opleiding, met 

ons huis, met onze auto, met onze vakantie.  

Maar voor je het weet ga je dan voorbij aan de essentie van het geloof. Die 

momenten waarop Jezus kinderen ontmoet, komt het er echt op aan. Dat is zo 

in het verhaal over de tempelreiniging, maar ook op het moment dat Hij de 

kinderen zegent die door hun moeders bij Hem worden gebracht. Jezus 

verbindt zich juist aan deze kinderen, met het zwakke en tere. En net zo goed 

als Hij de kinderen in de tempel naar voren schuift als degene die inzien wie Hij 

werkelijk is, zo schuift hij kinderen naar voren als voorbeeld van hen die het 

Koninkrijk van God binnengaan. Wat is daarvan het geheim? Wat kunnen wij 

van hen leren? 

Worden als een kind staat symbool voor de zwakheid en nietigheid van het 

leven. Net als de Psalmist beseffen dat God de Schepper is van hemel en aarde 

en alles in de hand heeft. Kleine kinderen zijn afhankelijk van anderen. Of ze nu 

willen of niet, ze kunnen niet voor zichzelf zorgen. Jezus wil zich aan hen 
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verbinden die zich afhankelijk van Hem opstellen. Die beseffen, ik heb Jezus 

nodig.  

Kinderen ervaren ook een onvoorwaardelijke liefde van hun moeder, van 

ouders, van grootouders. Ze zijn geliefd. Pas later gaan ze een spel spelen en 

dat noemen we dan volwassen worden. Handelen volgens de regels van ‘grote 

mensen’.  

Bij de opvoeding leren we kinderen dingen aan. Goede dingen, maar ook heel 

menselijke dingen. Dat aanleren gaat vaak ook volgens het systeem van 

straffen en belonen. Als je lief bent, krijg je een snoepje. Zo leren we kinderen 

dat als ze iets willen bereiken, ze daar ook iets voor moeten doen. Maar voor 

een klein kind geldt dat nog niet….  

Zoals een klein kind weet wat het is om onvoorwaardelijke liefde te ontvangen, 

zo moeten ook wij dat weer leren. Want de liefde van God wordt juist daardoor 

gekenmerkt, onvoorwaardelijk.  

God verbindt zich aan het zwakke, het nietige. Het meest tastbaar is dat in een 

klein kind. Een zuigeling. God verbindt zich aan het zwakke, het tere, 

eenvoudige. Het meest tastbaar werd dat ergens in een stal in Bethlehem. 

Waar God als zuigeling ter wereld kwam. Hoe bijzonder!  

En wat een wonder dat zo’n grote, machtige God naar ons omziet. En door de 

diepte, de moeite van het leven, door de spagaat van iedere dag, de 

verleidingen van het leven, wil God ons op een berg plaatsen. Een berg met 

uitzicht. Bijna goddelijk heeft Hij ons gemaakt. Niet om misbruik van onze 

positie te maken, maar om Hem de lof toe te zingen.    

Heer, onze Heer, hoe machtig is Uw naam op de hele aarde! Amen.  


