
Johannes 2:13-22 

Agtergrond 

Johannes plaas die verhaal van die reiniging van die tempel aan die begin van Jesus se optrede – net 

na die bruilof te Kanaän. Die ander drie Evangelies plaas dit in die laaste week wat Jesus in Jerusalem 

deurgebring het net voor die pasga en die kruisiging wat daarop gevolg het. Dit het die vraag laat 

ontstaan of daar dalk meer as een geleentheid was wat Jesus die tempel gereinig het. Die meeste 

geleerdes meen daar was net een reiniging. Ek sal later iets sê oor die spesifieke rede waarom 

Johannes die verhaal aan die begin van Jesus se optrede plaas. 

Inleiding 

Toe die beroemde evangelis, Dwight L Moody nog jonk en pas bekeer was, het hy die eredienste in 

’n vooraanstaande buurt begin bywoon. Hy het daardie tyd veral ’n bediening onder straatkinders 

gehad, en het gereeld ’n groepie van hulle na die dienste saamgebring, soms ’n hele bank vol. 

Heelwat van die gemeentelede wat in hoë kringe beweeg het, het dit as ’n irriterende inbreuk op die 

bekende roetine en waardigheid van die erediens ervaar. Toe Moody ’n lidmaat van die gemeente 

wou word, het die kerkraad hom probeer ontmoedig. Die man sou mos dan éérs vreemde karakters 

die kerk inbring, het hulle gevrees.  Hulle raad aan hom was “oordink dit eera ’n maand lank. En bid 

daaroor.” 

Hulle het gehoop dat dit die laaste sou wees wat hulle van hom sou hoor. Maar hulle het nie met sy 

onverskrokke dryfkrag rekening gehou nie. ’n Maand later het hy weer ’n afspraak vir ’n ontmoeting 

met die kerkraad gemaak.  

Hulle was nogal ontstig. “Het jy gemaak soos ons voorgestel het?” wou hulle ewe vroom weet. “Het 

jy hieroor gebid?” 

“Ja, ek het,” het Moody rustig geantwoord. “En het die Here jou enigsins aangemoedig?” 

 

“O, ja” het Moody geantwoord. “Hy het vir my gesê ek moet my bes 

doen om lidmaatskap te kry en om meer betrokkenheid uit die gemeente 

by my straatbediening te bevorder. Hy het my ook getroos dat ek nie 

moet sleg voel dat julle my tot dusver nie wou aanvaar nie. Hy sê hy 

probeer al vyf en twintig jaar lank om in julle gemeente ’n voet in die 

deur te kry.” 

Jesus het ook maar gesukkel om in Jerusalem se tempel ’n voet in die 

deur te kry. ’n Mens sou verwag dat hulle die tempel deure wyd sou 

oopgooi en die rooi tapyt ooprol vir die Seun van God. Maar hulle was so 

besig met hulle gang van sake dat hulle hom nie gesien het of herken het 

nie. Die ironie was dat hulle gedink het hulle is besig met godsdiens. 

 



1. Die Jode en die tempel 

 

Hierdie tempel in Jerusalem was vir die Jode ’n 

goddelike wonder. Dit was vir hulle iets baie 

spesiaals en het God se teenwoordigheid in hulle 

midde gesimboliseer. Die eerste tempel is deur 

Salomo gebou. In 587 v.C. is die tempel deur die 

Assiriërs afgebreek en is al die tempelgereedskap 

saam met die ballinge weggevoer na Babilon. Sowat sewentig jaar later het die Perse onder leiding 

van Kores die Assiriërs verslaan en die Jode teruggestuur na Jerusalem om die stad en die tempel te 

gaan herbou. Ons lees in die Ou Testament boeke Esra en Nehemia daarvan. Toe het dit ses en 

veertig jaar geneem om die tempel te herbou.  

Die tempel het uit ’n paar dele bestaan. Daar was die 

tempelplein waar alle mense – mans en vrouens en selfs 

mense van ander volke kon kom. Dan was daar die deel waar 

net Jode kon kom. Die volgende deel was die heilige deel waar 

net Joodse mans kon kom en waar die offers gebring is. Die 

laaste deel was die allerheiligste waar slegs die hoërpriester 

een maal per jaar kon ingaan om ’n offer te bring. 

Jerusalem het in daardie jare ± 50 000 inwoners gehad. Maar 

vir die pasga wat een keer ’n jaar gehou is, het duisende  

mense as pelgrims na Jerusalem gestroom.  Hulle het gekom van ver plekke, maar ook van die 

omliggende gebiede gekom. Daar word bereken dat daar vir die pasga tot 180 000 mense in 

Jerusalem was.  

Volgens die voorskrifte van die Ou Testament – 

Deut. 16:16 - moes elke Jood wat by die tempel 

kom, ’n offer bring. Uiteraard kon hulle hierdie 

offerdiere wat beeste, skape of duiwe kon wees, 

nie saambring op hulle pelgrimsreis nie. Daarom 

is daar ’n diens by die tempel gelewer waar hulle 

die offerdiere kon koop. Hierdie besigheid is in 

die tempelplein gedoen. Daar word bereken dat 

tot 200 000 lammers so by elke jaar se pasga 

geslag is. Dit moes goeie besigheid gewees het! 

’n Verdere vereiste was dat elke man ouer as twintig, jaarliks, wanneer hulle die tempel besoek het  

tempel belasting moes betaal. Dit het ’n halwe sikkel per jaar beloop. Terwyl die tempel amptenare 

seker gemaak het dat elke man hierdie belasting betaal, het die geldwisselaars seker gemaak dat dit 

met die regte geld gedoen word. Nie enige geld is aanvaar nie. Griekse en Romeinse geld het die kop 

van die keiser vertoon en omdat die keiser aanbid is, was dit nie aanvaarbaar nie. Jode kon daardie 

geld omruil vir geld wat wel aanvaar baar was. Natuurlik teen ’n koste.   

Die Sadduseërs was in beheer van hierdie tempelplein en al die handel wat daar gedryf is. 



2. Jesus as die tempel 

 

Dit is teen hierdie hele gedoente wat 

Jesus reageer. Hy vleg ’n sweep van 

toutjies en jaag hulle uit. Hierdie sweep 

was nie maar ’n klein, ligte swepie nie. 

Die vertaling van toutjie laat ’n mens so 

dink. Die Griekse woord wat hier gebruik 

word, is dieselfde as wat gebruik word 

vir ’n tou waarmee skepe vasgemaak 

was. Dit moes ’n behoorlike sweep 

gewees het waarmee Jesus die handelaars en diere uit die tempelplein jaag. Hy gooi ook die 

geldwisselaars se tafels om en verjaag hulle. Hulle maak van die tempel ’n besigheidsplek.  

Dit is opvallend met watter woorde na die tempel verwys word. Ons lees dat die tempel beskryf 

word as die huis van my Vader, nie ’n besigheidsplek nie, u huis, hierdie tempel en sy liggaam. Dit wat 

daar gebeur het, was in skrille kontras met wat die tempel moes wees. En juis hierteen kom Jesus in 

opstand. 

Die dilemma was dat die Jode die wettiese voorskrifte van die tempel diens na gekom het. Hulle het 

die Pasga gevier. Inteendeel, hulle het van ver gekom om dit te doen. Hulle het hulle offers gebring, 

hulle het hulle tempelbelasting betaal.  Alles presies volgens die bepalings van die Ou Testament.  

Maar êrens het die ware inhoud van die godsdiens verlore gehad. Die besigheid rondom die 

bepalings het belangriker as die tempeldiens geword. Die tempel amptenare wat die volk moes 

begelei en voorgaan in die godsdiens het die besigheid gedoen! En wat meer is, is dat almal seker 

baie tevrede gevoel het en oortuig was hulle kom die voorskrifte na.  

Geen wonder dat hulle in hulle bedrywige godsdiensbeoefening nie die eintlike Offer wat God na die 

aarde toe gestuur het, raakgesien het nie. Dit het nie ingepas by hulle bedrywige godsdiens nie. 

Daarom kon Jesus ook nie sy voet in die deur kry nie.  

Jesus tree gesagvol op. Die sweep is ’n teken daarvan.  Die tempel is immers die huis van sy vader. 

Die Jode bevraagteken sy gesag. Hulle wil ’n wonderteken sien as bewys van Jesus se gesag. Jesus 

gee nie so ’n wonderteken nie. Hy gebruik eerder skoktaktiek. Hy sê dat hulle die tempel maar kan 

afbreek en dan sal  hy weer dit opbou in drie dae. Dit moes hierdie klompie Jode tot stilstand geruk 

het. Die afbreek van die tempel was nie deel van hulle verwysingsramwerk nie. Dit was vir hulle 

ondenkbaar. God sou dit nie toelaat nie. Dit is sy huis. Dit sê vir hulle God is met hulle. Daarom dat 

hulle vinnig is om Jesus te herinner aan die feit dat dit ses en veertig jaar geneem om die tempel te 

bou. Daarmee wil hulle die besondersheid van die tempel uitlig. Ironies dat hulle dit raaksien, maar 

nie die ontreiniging van die tempel raaksien nie. Hierdie tempel is 7o N.C. toe die Jode in opstand 

gekom het teen die Romeinse oorheersing tot op die grond afgebreek. 

Johannes herinner ons in die verhaal dat Jesus nie hier van die letterlike tempel praat nie. Hy verwys 

na homself. Hy sou afgebreek word en na drie dae weer opgebou word. Hy sou sterf en drie dae 

later weer opstaan. Johannes 20:31: “Maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle kan glo dat 

Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo, in sy Naam die lewe kan hê.” Dit is 



presies waarom Johannes hierdie verhaal van die reiniging van die tempel so vroeg in die Evangelie 

vertel. Hy wil iets van Jesus vertel. Hy gebruik al die verhale en wonders om te bewys dat Jesus die 

Seun van God is. Ook hier wil hy aantoon dat Jesus die Seun van God is. Dit is waarom Jesus die 

tempel reinig. Dit is waarom die tempel beskryf word as die huis van sy Vader. Dit is waarom sy 

woorde van afbreek en opbou na sy eie liggaam verwys. 

Telkens skets Johannes ook vir ons die teenstand teen Jesus. Hulle verteenwoordig die wat nie wou 

erken dat Jesus die Seun van God is nie. Hier is dit die Jode. 

Jesus is in die reinig met meer besig as net die uitjaag van diere en omgooi van tafels. Hy kom die 

aandag weer vestig op ware Godsaanbidding. Hy kom Homself as Seun van God wat die ware 

Paaslam sou wees bekendstel. Hy kom Homself as die Offer aanbied. Die offer wat vir eens en altyd 

volkome versoening sou bring. Jesus kom sê dat Hy nie net die voet in die deur wil hê nie. Hy is die 

tempel. Hy is die ingang en die uitgang. 

3. Ons en die kerk 

Die groot vraag vir ons vanoggend is of ons Jesus in die kerk ’n voet in die deur gee? Dalk moet ek dit 

beter formuleer: Is Christus vir ons die kerk. En nou moet julle besef:  

 Ek praat nie van die baksteen gebou waarin ons sit nie. Ek praat van ons kerk-wees.  Die 

manier waarop ons as gelowiges as liggaam van Christus elke dag leef. Dit wat ons is. Dit wat 

ons doen.  

 Ek praat ook nie net van ons groepie hier in Linden nie. Ek praat van alle gelowiges 

wêreldwyd. Ons is almal saam die kerk. 

Miskien is dit goed as ons mekaar net weer herinner dat die woord kerk – kuriake in Grieks – 

beteken: die eiendom van God. En dit is die kerk waarvan ek praat. Alle mense wat behoort aan God 

en as sy eiendom elke dag leef. 

Die gevaar is dat ons met godsdiens besig is – selfs baie bedrywig is – en nie meer met God en Jesus 

besig is nie. Ons kan kerk wees wat eredienste hou en aanbid, jeugbyeenkomste reël en hou, 

kleingroepe hou, omgee-projekte uitvoer, ons finansies bestuur, ons geboue versorg, huisbesoek 

doen maar ons kan nie vir Jesus ’n voet in die deur gee nie. Of om dit beter te sê: Dit kan vir ons nie 

in alles oor God en Jesus gaan nie. As jy dit doen, is jy niks minder as een of ander sosiale netwerk 

wat goeie dinge doen nie. 

Dit moet oor God gaan. Hy moet te alle tye ons fokus wees. God moet ons fokus wees. Nie die dinge 

van God nie. 

Dit wil nie sê ons moet die ander dinge los nie. Ons moet steeds dit doen, maar die inhoud en rede 

en doel daarvan moet God wees. Jesus het nie vir die Jode gesê hou op offer nie. Hy het weer die 

aandag op die offer geplaas deur die handeldryf en geldwisselary uit te gooi.  

Die probleem met die kerk was dat ons vir baie jare kerk was ter wille van kerk. Ons het gedink hoe 

meer dinge ons aanpak en hier by die kerk aanbied hoe beter. Maar in die proses het ons vergeet 

ons is kerk in diens van God se Koninkryk. Die kerk is nie ons doel nie. Die kerk is die voertuig 

waarmee ons in die Koninkryk ry. Ferdinand Deist gee iets daarvan weer: “Die kerk is nie daar sodat 

ons alles binne ons vermoë moet doen om ons kerkgeboue vol te kry nie. Die kerk is daar sodat 



kerkmense alles in hulle vermoë sal doen om mense se honger mae vol te kry, om mense se leë 

lewens te vul met die evangelie. Dan word die kerk weer vanself vol.” 

Dit is so dat ons as kerk gesamentlik sekere goed moet aanpak omdat ons saam meer kan vermag as 

wat ons elkeen self sou probeer. Maar ons moet nooit vergeet dat ons elkeen elke dag kerk – 

eiendom van God is – nie. Ons is kerk om elkeen elke dag God se Koninkryk te proklameer. Ons moet 

God Koning maak elke dag. Dit geld vir ons normale lewe. Daar waar ons werk en leef en speel en 

ontspan. Daar moet ons fokus Jesus wees.  

Nelus Niemandt het onlangs ’n goeie voorbeeld 

gebruik om iets van kerk wees te demonstreer. Hy 

gebruik die beeld van die Google webwerf. Ek dink 

die meeste van ons weet wat dit is omdat ons gereeld 

Google. Maar ter wille van die wat nie weet nie: Dit is 

’n webwerf wat jy op die internet besoek om enige 

iets te gaan soek. Jy tik daar in wat jy soek en dan 

kom daar ’n bladsy op die skerm wat sê waar jy dit 

kan kry. Wat Nelus sê is dat niemand na Google gaan 

om daar te bly nie. Jy gaan soheentoe om weggestuur 

te word. En dit sê hy, is hoe die kerk is. Ons gaan kerk 

toe, nie om hier te bly nie, maar om weggestuur te 

word. Die wêreld ingestuur te word. Die wêreld as God se Koninkryk te proklameer. 

Met dit alles wat ek sê wil ek hoegenaamd nie suggereer dat die kerk nie belangrik is nie. Die kerk is 

belangrik. Dus die plek waar ons as gelowiges ons so ’n bietjie onttrek van die wêreld daar buite en 

mekaar se geselskap opsoek voordat ons teruggaan wêreld daar buite toe.  

Slot 

In die tempel het die formaliteite die oorhand gekry, en dit moes Jesus verander. Dit het ook in 

Dwight Moody se gemeente gebeur. Kom ons maak seker dit gebeur nie by ons nie.  


