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God heeft geen huis nodig om in te wonen. Hebben wij wel een huis nodig waarin wij bij God 
onderdak vinden? Hebben wij een plek nodig om ons op God te richten, een adres voor onze 
gebeden? In een tijd waarin de huizenprijzen ver boven de daken rijzen, en waarin kerkgebouwen 
worden afgestoten, en in het beste geval een passende herbestemming vinden, vind ik het een 
troostende gedachte dat God niet in een huis woont. Dat een huis van God verdwijnt, zegt niet dat 
God voor ons verloren gaat. Geruststellend vind ik dat. 
 
God vindt dan andere wegen, andere plekken, maar doen wij dat ook? Bij sluiting van een 
kerkgebouw wordt het vaak spannend. Als in een gemeente met meerdere kerkgebouwen een of 
meer daarvan moeten worden afgestoten, ontstaan makkelijk spanningen of conflicten. Mensen 
blijken dan erg gehecht te zijn aan een kerkgebouw, een plek waar zij een geschiedenis mee 
hebben, bijvoorbeeld rondom doop en avondmaal, trouwerij en uitvaart. Een gebouw waar zij zelf 
aan bijgedragen hebben of heel veel voetstappen hebben liggen. Hun leven met God is vervlochten 
geworden met de hechting aan het gebouw. Zij kunnen het niet loslaten. 
 
Dat heeft ook iets moois. God verbindt zich met mensen, én ook met plekken. God verbindt zich 
met een volk, Israël, en ook met een land en een tempel. Wat is een mens zonder plek? Wat is een 
volk zonder land? Met kerstmis hebben wij juist gevierd dat God een plek zoekt onder de mensen, 
aanwezig wil zijn in een mens, liefde en wijsheid wil belichamen, het leven op aarde delen. Ons 
leven met God gaat altijd gepaard met tastbare dingen, gebaren, rituelen, plekken van 
samenkomst, gebouwen. God kan overal zijn, maar wij komen God niet zo maar overal tegen. Er 
zijn bijzondere plekken, heilige plekken. 
 
Vandaar dat Jezus het hoog opneemt als hij meent dat het voorhof van de tempel een vrijmarkt 
voor offerartikelen is geworden in plaats van een plek van gebed. Als in een voormalig 
kerkgebouw een goedkope winkel komt, vinden wij dat jammer. Die moeite is, lijkt me, een 
afgeleide van de vurigheid van Jezus, zijn heftige, bijna gewelddadige verdrijving van de 
handelaren uit het voorhof van de tempel.  
 
Soms lijken de profeten van Israël de betekenis van de tempel te relativeren. Niet offers doen er 
toe, maar recht doen en barmhartigheid. In zekere zin lijkt ook koning Salomo dat te doen: God 
woont niet in een tempel. Maar de woorden van Salomo bij de inwijding van de tempel relativeren 
de betekenis van de tempel niet; zij onderstrepen het. Geen huis kan God omvatten, en tegelijk 
verbindt God zich met de tempel in Jerusalem. Daar kan men zich tot God richten. En Jezus gaat 
tekeer tegen de handel op het plein voor de tempel, maar niet om de betekenis van de tempel te 
relativeren maar om de tempel te zuiveren. De andere evangelieverhalen over Jezus, Markus, 
Lukas, Mattheus, vertellen over de reiniging van de tempel door Jezus aan het einde van zijn 
optreden, vlak voor zijn dood. Johannes laat in zijn evangelie het publieke optreden van Jezus 
ermee beginnen. Hier wordt de toon mee gezet. Wijsheid en liefde worden belichaamd in een 
mens. Gebed vindt een thuis in de tempel. 
 
In onze teksten vandaag treffen wij deze spanning aan, tussen God die niet in een huis woont en 
God die zich juist verbindt met een plaats, met een huis, een volk, een mens. Het beeld dat Jezus 
gebruikt, dat de tempel van zijn lichaam zal worden afgebroken en weer opgebouwd, versterkt 
dat. Als de tempel van God zal worden afgebroken, dan vindt God een andere behuizing. En nadat 
die tempel in Jeruzalem in het jaar 70 daadwerkelijk door de Romeinen werd afgebroken en 
verwoest en ontwijdt, heeft het Jodendom zich voortgezet in de synagogen, in het beeld dat God 
woont in zijn woorden, in de schriften, in de uitleg. 
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Vandaag is in Nederland de Nationale Holocaust Herdenking, georganiseerd door het Auschwitz 
comité. Wij gedenken de massavernietiging van onschuldige mensen tijdens de tweede wereld 
oorlog. Wij gedenken in het bijzonder de vernietiging van het Joodse volk, het volk waar God zich 
mee verbonden heeft. Ik vind het pijnlijk dat op deze dag in onze tekst uit Johannes over het 
afbreken van de tempel wordt gesproken. Dat doet mij denken aan de verwoesting van de tempel 
in het jaar 70 Christus en alles wat daarop volgt: de verstrooiing van het Joodse volk, de lange 
geschiedenis van vervolging en vernedering tot en met de poging van de nazi’s om het volk uit te 
roeien. Dat men tot op vandaag in Jerusalem naar de klaagmuur gaat, restant van de tempel, om te 
bidden, om te smeken, om te treuren en om te hopen is een levend beeld daarvan hoe zeer een 
mens, een volk, een gemeenschap een plaats nodig heeft, een heilige plek. 
 
Het is natuurlijk uiterst pijnlijk, ook, dat op diezelfde plek in Israël strijd gaande is, dat andere 
volkeren, andere gelovigen ook daar willen wonen en werken en bidden, dat er onrecht geschiedt, 
dat geweld telkens weer oplaait, dat men elkaar over en weer het leven niet gunt. Het is duidelijk 
dat er voor allen een plek moet zijn. Dat er voor allen veiligheid en recht moet komen. Voor Joden 
en Palestijnen en Arabieren. 
 
Het lukt ons echter niet, het kan ons niet lukken om altijd alles met het oog op allen tegelijk te 
zeggen. Vandaar dat vandaag – in het bijzonder bij het monument in Amsterdam – de vernietiging 
tijdens de tweede wereld oorlog wordt herdacht. Wij gedenken in het bijzonder de Joden op wie 
die vernietiging in het bijzonder gericht was. En wij gedenken allen die getroffen zijn. En wij weten 
er vele andere gevallen van genocide zijn. Vergelijken doet men liever niet, lijkt me, omdat het niet 
goed kan. Natuurlijk zijn er vergelijkbare elementen, maar wie te makkelijk vergelijkt, mist wat in 
het bijzonder herdacht moet worden. 
 
Twee jaar geleden was ik met een groep in een synagoge in Amsterdam. Als antwoord op de vraag 
wat Joden van de samenleving verwachten antwoordde de rabbijn, ‘In de eerste plaats, dat wij niet 
vermoordt worden..’ Dat dat gezegd moet worden. De heilige plek moet ook een veilige plek zijn. 
Hoe men ook denkt over het land Israël, over Palestijnen en Arabieren, enzovoort, veiligheid en 
rechtvaardigheid moeten voorop staan.  
 
Ook de tempel moet een veilige plaats zijn, toegankelijk, zuiver. Daar lijkt het Jezus om te gaan. 
Velen raken onder de indruk van het handelen van Jezus in Jerusalem, vertelt Johannes. Zij stellen 
hun vertrouwen in hem. Zij geloven in hem, staat in onze vertaling, vanwege de tekenen die hij 
doet. Geloven. Daarachter staat een woord dat vertrouwen betekent. Want vervolgens staat er: 
Jezus vertrouwt zichzelf niet aan hen toe. Hetzelfde woord. Mensen stellen hun vertrouwen in 
Jezus maar Jezus vertrouwt zich niet aan hen toe. Want, staat er, hij weet wat in mensen omgaat. 
 
Dat vind ik pijnlijk. Vertrouwen is toch wederzijds. Ja, ik weet het wel. Ik ben zelf niet zo 
betrouwbaar. En ik weet natuurlijk dat mensen onbetrouwbaar kunnen blijken. Johannes lijkt met 
deze opmerkingen vooruit te wijzen op het moment dat Jezus door een vriend wordt verraden, 
door een andere vriend verloochend, terwijl de menigte die hem vertrouwen schonk zich tegen 
hem keert. Onbedoeld, of bedoeld, wijst Johannes daarmee ook vooruit op het moment dat het 
Joodse volk vernederd wordt en de tempel, teken van Gods toewending, wordt verwoest, als 
voorteken van eeuwen waarin men niet zeker is van huis en haard. Aan zo’n wereld kan je je niet 
toevertrouwen. 
 
Raak is de vertrouwenskwestie voor ons nu onze eigen overheid onbetrouwbaar is gebleken. Men 
zal werken aan vertrouwen, heeft men gezegd. Hoe dan? Gloort er al vertrouwen aan de horizon? 
Afgelopen week kon je ook in de krant lezen hoe veel katholieken vertrouwen in hun kerk 
verloren hebben. Is dat zo anders met ons als protestanten? Waar staan onze kerkgebouwen voor, 
onze tempels, onze plaatsen van samenkomst en gebed?  
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De opmerkingen van Johannes over vertrouwen lijken haast een voetnoot bij het verhaal over de 
tempel. Maar, bedoeld of onbedoeld, raken zij juist de onderliggende kwestie. God die trouw is en 
betrouwbaar én God weet dat er grenzen zijn aan mijn betrouwbaarheid, mijn trouw. Wij stellen 
onze vertrouwen in Jezus, maar kan Jezus zich aan ons toevertrouwen? Die vraag doet zeer.  
 
God heeft geen huis nodig om in te wonen. Eerder hebben wí́j ́een huis nodig waarin wij bij God 
onderdak vinden, een plek om ons op God te richten, een adres voor onze gebeden. Ook is Gods 
betrouwbaarheid niet afhankelijk van wat in ons huist. Ook dat is een troostende gedachte. Mits 
wij manieren vinden om aan onze betrouwbaarheid te werken, wegen zoeken en vinden om het 
vertrouwen te herstellen. Vertrouwen wagen, zeggen wij. Misschien eerst onze eigen 
betrouwbaarheid wagen. Verder gaan dan strikt noodzakelijk is om vertrouwen van een ander 
mogelijk te maken. Dat mensen weten waar ze met ons aan toe zijn. 
 
Misschien kent u het lied: ‘Ubi caritas et amor, deus ibi est.’ Waar liefde is, en ontferming, daar is 
God. Geldt dat ook voor vertrouwen? Waar vertrouwen is, en betrouwbaarheid, daar is onze God? 
Woont God in onze liefde en in onze trouw? 
 
Amen. 
 
 


