
Fonteinkerk, 10 november 2019    
Lezingen: Jesaja 56:1-7 en Lucas 19:41-48 
 
Als doorgewinterd cultuurpessimist zit ik mij weleens zorgen te maken over de toekomst. We 
hebben in deze maatschappij jarenlang geloofd in het evangelie van de economische groei: als 
we allemaal hard zouden werken en steeds méér zouden produceren en verdienen, dan zou de 
samenleving vanzelf steeds welvarender en beter worden: een mooie samenleving voor ieder-
een. Het heeft ons veel gebracht en opgeleverd. Maar ergens in deze race naar steeds mooier 
en steeds meer hebben we onze ziel aan de duivel verkocht. Er is een scherpe tweedeling ont-
staan tussen hen die zich in deze globaliserende en digitaliserende wereld uitstekend redden, 
en de mensen die het allemaal niet meer bij kunnen benen. De economie draait als een tiere-
lier, maar het aantal daklozen en mensen met grote schulden neemt alleen maar toe. Onze 
regering maakt een machteloze indruk: zij kan maar geen antwoord geven op grote problemen 
als milieuverwaarlozing, migratie en onrustbarende polarisatie. Ooit geloofden we allemaal in 
een Groot Verhaal: het verhaal van het Koninkrijk Gods, of het verhaal van de klassenloze 
samenleving. Het waren verhalen die ons inspireerden en met elkaar verbonden, en die ons 
een identiteit gaven. Maar wat bezielt ons vandaag, wat is op dit moment de ziel van onze 
cultuur? We doen weinig anders dan “ons hart volgen” of “onze passie najagen”, we zijn 
bezig met status en imago, geld en “leuke dingen doen”. Leven is een volstrekt persoonlijk, 
individualistisch project geworden, zonder de bezieling van een ideaal, een toekomstvisioen 
of een God. Soms ben ik opgelucht dat ik in deze onzekere wereld niet zo heel veel toekomst 
meer heb… 
 
Jezus is geen cultuurpessimist, maar Hij voorziet wel de verwoesting van de tempel, de onder-
gang van Jeruzalem. De sombere woorden, de tranen over Jeruzalem maken bij Lucas deel uit 
van het intochtverhaal. Jezus trekt de stad binnen op een ezel, en de mensen schreeuwen hun 
kelen schor. Literaire bronnen uit die tijd maken melding van hooggespannen verwachtingen 
onder het Joodse volk. Als de Messias zou komen, dan zou er een opstand uitbreken, om zo 
met geweld het koninkrijk van God af te dwingen. De Joden zouden tegen de Romeinen in 
opstand komen, zouden met het zwaard in de hand gaan vechten voor een vrij Israël, met 
eindelijk weer een nakomeling van David op de troon. Het is vrijwel zeker dat ook enkele van 
Jezus’ leerlingen hoopten op deze opstand, en dachten dat Jezus’ intocht het startsein zou zijn. 
Jaren later zou die strijd inderdaad losbarsten, wat in het jaar 70 zou leiden tot de totale ver-
woesting van de stad en de tempel. In het verhaal van Lucas huilt Jezus om het lot van de 
stad. “Ze zullen geen steen op de andere laten…” Hij ziet wat er gaande is: de mensen ver-
welkomen Hem als leider van de opstand, terwijl Hij de stad binnen had willen gaan als 
koning van de vrede. En Hij voorziet de verschrikkelijke gevolgen van dit misverstand. 
Vele uitleggers hebben de ondergang van Jeruzalem later verklaard als een straf van God: de 
stad had geweigerd Jezus te erkennen als de Zoon van God, en werd daarom ondersteboven 
gekeerd. Ik geloof niet in zo’n wraakzuchtige God en verklaar de ondergang liever vanuit een 
gewelddadige levenshouding: wie kiest voor geweld, moet er rekening mee houden dat hij 
van datzelfde geweld het slachtoffer wordt. Het is de grote uitdaging om het duister te ont-
dekken in jezelf, en het dan ook in jezelf te bestrijden, in plaats van het te projecteren op “de 
vijand”, de mensen om je heen. 
 
De verwoesting van de tempel betekende voor het Joodse volk een onvoorstelbaar drama. Het 
hart van hun geloof, de ziel van hun bestaan werd vernietigd. Maar uit het verhaal van Lucas 
blijkt dat die ziel ten dele al verdwenen wás. De ware bezieling van de tempel had al aan 
betekenis ingeboet. Jezus veegt het tempelplein schoon, terwijl Hij roept: “Dit huis moet een 
huis van gebed zijn, maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt!” Waarschijnlijk keert 



Hij zich hier tegen de misstand dat de priesterelite grote winsten maakte op de handel in offer-
dieren. In Joodse geschriften uit de eerste eeuw wordt deze praktijk scherp veroordeeld.  
 
Maar er was nog iets anders. In de tempel van Jeruzalem waren twee grote pleinen: de 
binnenste en de buitenste voorhof. Die binnenste was uitsluitend voor Joden toegankelijk, 
maar op de buitenste voorhof mochten ook de heidenen, de niet-Joden komen. Als er nu een 
groot feest op komst was,  dan kwamen de wisselaars en de handelaars in groten getale naar 
die buitenste voorhof, om dáár hun kramen met geld en offerdieren op te zetten. Het plein liep 
dan zó vol, dat er voor vreemdelingen en buitenstaanders geen plek meer was om rustig te 
bidden of tot zichzelf te komen. Waarschijnlijk maakte Jezus zich ook dáárover zo kwaad. In 
zijn ogen is de tempel een gastvrij Huis, waar ook voor de niet-gelovigen of andersgelovigen 
een plaats is. Binnen de muren van de tempel moet iedereen zichzelf kunnen zijn, wie je ook 
bent en waar je ook vandaan komt. Zo had Jesaja deze kern, deze ziel van de tempel al om-
schreven: “Mijn tempel zal heten ‘Huis van gebed voor alle volken’”. 
 
In het jaar 70 gaat de tempel ten onder en wordt Jeruzalem verwoest. Dat was voor het Joodse 
volk niet de eerste keer. In het jaar 586 vóór Christus werd de eerste tempel (die van Salomo) 
verwoest door de Babyloniërs. Dat leek toen het einde van volk en geloof. Maar in de Baby-
lonische ballingschap hielden de Joden toch hun godsdienst overeind, door samen te komen 
en de feesten te vieren, en door de rituelen en gebeden in ere te houden. Ook na de ondergang 
van de tweede tempel bleven de Joden vorm geven aan hun geloof. Ze kwamen samen in 
synagoges om de Thora te bestuderen, te bidden, te vieren en te hopen. Ondanks het trauma-
tische verlies van tempel en offerdienst vonden zij nieuwe vormen voor hun geloof en hun  
bezieling. 
 
Als ik daarover nadenk, dan schaam ik mij voor mijn pessimisme. Ook wij, christenen in deze 
tijd en samenleving, zijn veel aan het verliezen. Kerkgebouwen worden gesloten en de plek 
van het christendom in deze maatschappij wordt steeds kleiner. Maar we hebben nog altijd de 
verhalen, de gezangen en gebeden, de feesten en rituelen. Pioniers als straatpastores en stads-
dominees gaan met deze schat de straat op en de wereld in, om te kijken of er kansen op 
ontmoeting en verbinding zijn. Wij kunnen blijven treuren om het verdwijnen van onze mooie 
en dierbare kerkelijke tradities. Dat is ook een pijnlijk proces, en we moeten dan ook maar 
eerlijk zijn over onze teleurstelling en pijn. Maar we kunnen ook vertrouwen hebben in de 
kracht van onze bezieling die nieuwe ramen en deuren zou kunnen openen. Laten we vooral 
“En toch!” blijven zeggen, en “Wacht maar af!” blijven denken. En laten we niet ophouden 
met het vertellen van het Grote Verhaal van Gods liefde voor de mensen en de wereld. Voor 
onszelf en voor elkaar, en voor die samenleving zonder ziel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


