
JESUS REINIG DIE TEMPEL 

 Psalm 84 
 
1. Hoe lief het ek u woning, Heer. 
Ek wil U in u tempel eer. 
Ek smag na U met sterk verlange. 
Met daardie mense gaan dit goed 
wat in u tempel U ontmoet 
en U daar prys met lofgesange. 
Ek sal my lof met jubeling 
aan U wat waarlik lewe, bring. 
 
2. Ek prys U daar met hart en vlees 
waar selfs die mossie tuis mag wees 
by u altare hoog verhewe. 
Die swaeltjie is daar ewe tuis; 
'n woning is vir my u huis 
waar ek bestendig met U lewe. 
Met al die mense gaan dit goed 
wat in u tempel U ontmoet. 
 
Prediking: 
Gister, op Palmsondag, het ons gesien hoedat Lukas in sy vertelling van die 
Lydensgebeure ‘n parallel trek tussen Jesus se inkom in Jerusalem en dié van Judas 
die Makkabeër 160 jaar vroeër.  Juis deur die parallel tussen die twee intogte  te 
trek, kom die verskille baie duidelik na vore, sodat ons beter kan verstaan wat Jesus 
gedoen het, hoekom Hy dit gedoen het, en wat dit vir ons as Sy volgelinge beteken. 
Ons hou by Lukas se weergawe vir vanaand – waar dit gaan oor die reiniging van 

die tempel. 

Dit is weer eens ‘n vergelyking tussen Jesus se binnekoms van Jerusalem en dié 

van Judas die Makkabeër. se inval van Jerusalem. 

‘n Vreeslike ding het in die dae van Judas die Makkabeër gebeur.  Antiochus 

Epifanes IV was die keiser in daardie tyd.  Die keiser van die Seleukiede Ryk 

(Grieks-Masedonies).  Hy het ten minste 3 vreeslike dinge gedoen: 

1. Hy moes aanbid word as god 

2. Hy het ‘n beeld van Zeus as hoofgod in die tempel geplaas. 

3. Het ‘n vark laat offer in die tempel. 

Die Boek Daniël handel oor hierdie tyd in Israel se geskiedenis. 



Mens kan sommer sien wat Judas “die Hamer” hieraan sou doen: hy het die Grieke 

en ander afgodsdienaars verdryf uit die tempelarea.  Hy het die altaar afgebreek en 

‘n nuwe een laat bou. 

Judas die Makkabeër het dus met bloedverspilling gesorg dat slegs Jode by die 

tempel mag kom en dat Joodse, en slegs Joodse, tradisies baie eng en streng 

gevolg sou word.  

Die Jode verwag iets soortgelyks van Jesus.  Hy doen dit, maar weer eens, met ‘n 

onverwagse draai daaraan.  Jesus gebruik wel geweld, maar nie teen Grieke of Jode 

vanuit die res van die wêreld nie.  Dis juis gerig teen Jode.  Waarom?  Deel van die 

Makkabeërs se streng toepassing van die beginsel dat die tempel slegs vir Jode is, 

het ingesluit dat slegs Joodse geldeenhede welkom was daar. 

Daarom moes ander geldsoorte uitgeruil word vir Joodse geld. Daar is ook handel 

gedryf met diere wat gekoop kon word om as offers te gebruik.  Soos dit maar is, is 

daar wins gemaak met hierdie transaksies. 

Dit beteken – as jy God wou kom aanbid, dan moes jy eers deur hierdie bedrywige 

en waarskynlik lawaaierige area gaan. Mense wat kibbel oor pryse, diere wat raas, 

geld wat klingel.  Dit moes chaos gewees het. 

Wat sou dit doen aan jou biddende ingesteldheid as jy by die tempel aankom?  Wie 

was al in die Midde-Ooste?  Of miskien in ‘n mark in Afrika?  Terwyl jy nog aankom, 

begin mense jou lastig val met goed wat hulle wil verkoop.  Hulle het kinders wat jou 

tegemoet hardloop as jy nog ver is, om goed aan jou te adverteer.  Die handelaars 

probeer mekaar uit die pad druk om goed aan jou te verkoop… 

Of dit nou alles Joods is of nie, dit maak nie dat jy met ‘n biddende hart by die tempel 

kon aankom nie.  Dit het nie veroorsaak dat besoekers van ver aangemoedig is en 

gehelp is daarmee om God te aanbid nie. 

Vir Jesus gaan dit nie oor die koninkryk van die Jode nie.  Vir Hom gaan dit oor God 

se koninkryk.  Die vraag is nie – dra jy by tot Joodse belange nie, maar: stel jy God 

se belange eerste?  

Eers kom Jesus op ‘n donkie aangery – iets wat hom baie sterk onderskei van Judas 

en Simon die Makkabeërs.  Dan reinig hy die tempel – van Jode wat dit moeilik 

maak vir mense om met ‘n biddende hart na God te kom.  Dis belangriker dat die 

Griekssprekendes God kom aanbid, as wat dit is dat Joodse geld gebruik moet word. 

Dis waar ons eerste roeping lê – om dit vir mekaar makliker te maak om God te 

aanbid.  Verskaf jy die atmosfeer, die geleentheid vir mense om God te aanbid?  

Maak jy dit makliker vir mense om God te aanbid, of het jy ander belange wat in die 

pad staan van ander se aanbidding van God? 



Jesus kom toon met sy reiniging van die tempel aan dat Hy baie dieper as die 

uiterlike nakoming van dinge kyk – dat Hy juis kyk na die geestelike sake 

onderliggend daaraan.  Dit is so ‘n belangrike saak vir ons elkeen individueel, vir 

elke groep van die gemeente – maak my dade, my besluite, dit vir mense makliker 

om God te aanbid, of is dit ‘n saak van persoonlike belang wat ander mense weghou 

van God en van stil aanbidding van Hom? 

  

471   Soek allereers die koninkryk van God 
Soek allereers die koninkryk van God; 
en sy geregtigheid. 
wat jul nodig het sal die Vader dan 
vir julle gee uit sy oorvloed. 
Hy sal voorsien in sy oorvloed. 
Halleluja! Halleluja! 
Halleluja! 
Amen. Amen. 


