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Hoe Jullie al in de loop der jaren gewend zijn, probeer ik weer een paar 

gedachten van mijn paaspreek doorgeven. 

We vieren vandaag het grootste wonder der wereld .De evangelieen 

vermelden alleen het feit dat Jezus opgestaan is, dat Hij is verschenen zijn 

discipelen, en daarmee heeft hun twijfel en wanhoop doen verdwijnen. Maar 

hoe deze wonder gebeurd is, dit weten we niet, dit blijft eeuwig een geheim 

Gods. Ons wordt alleen de wonder verkondigd en ook wat we aan deze 

wonder verdanken. Jezus heeft deze wonder al lang tevoren voorgezegd. We 

hebben nu de text even uit zo een voorzegging genomen. Dit is niet de enige 

voorzegging van zijn opstanding, maar zeker het meest interressante. 

We kennen allemaal de geschiedenis van de tempelreiniging Jezus overkomt 

een heilige woede als hij ziet al de handelaren, die de behoefte van de 

pelgrims, die uit de hele wereld kwamen probeerden te vervullen. Daarna 

komt de bestuur van de tempel, en ze vragen Jezus, met wat voor een gezag 

is Hij opgetreden, wat is zijn legitimatie, en als Hij in de daad bevorrechtigd 

is voor dit, dan moet Hij ook een teken verrichten. Daarop antwoordt Jezus 

en zegt :Breekt maar deze tempel af en ik zal hem in drie dagen opbouwen. 

Dit was natuurlijk een beeldspraak, ook de discipelen hebben toen niet 

begrepen, alleen na de opstanding is hun duidelijk geworden, waarover 

sprak toen Jezus. Dit was zo onbegrijpelijk, zo geheimzinnig, ze hebben het 

ook misverstaan en vóór de Hoge Raad hebben deze verklaring als klacht 

gebruikt. Ze hebben getuigen gebracht, die beweerden, dat Jezus zei: ik zal 

de tempel afbreken en ik zal hem in drie dagen opbouwen. Jezus heeft 

gezegd : Jullie zullen het afbreken, en ik zal hem opbouwen. We weten al 

goed, dat Hij sprak niet over de tempel van Jeruzalem, maar over de tempel 

van zijn lichaam. Wat is mijn legitimerende teken om in de naam van God 

op te treden? Nou, dan dit. De teken is zijn toekomstige opstanding. Alsof 

Hij zei: wat dan ook ik zeg, wat dan ook ik doe, Jullie willen mij niet 

aannemen, Jullie willen je niet vóór me buigen, Jullie maken een een 

samenzwering tegenover me, Jullie zullen me afbreken, er komt de dag, 

waarop jullie denken, dit is ook gelukt, er is gelukt mij te doden, mij te 

liquideren, de tempel zullen jullie afbreken, maar dan zullen jullie zien, ik 

had recht om te spreken en handelen in Gods naam, want als jullie je werk 

hebben afgemaakt, dan pas begint de mijne, uit zijn ruinen zal Gods tempel 

opgebouwd worden, ik zal uit de dood terugkeren, ik zal mijn werk 

voortzetten en glorieus afmaken. 



Dus Jezus verkondigd , wat zijn apostelen later verkondigd hebben, dat Hij 

is opgestaan, en dit is zijn gelegitimerende stempel op alles wat Hij zei en 

deed. Als Hij niet was opgestaan, dan zijn leven was een mooie herinnering, 

een lieve-tragische beeld uit de geschiedenis van de mensdom, dan was 

Jezus een dromer met een rein hart, een diepgaande denker, een eerlijke 

utopist, maar we moesten de trieste oordeel uitspreken : Hij heeft zich 

vergist, Hij paste niet in deze wereld, alles wat Hij wilde konnde in de 

realiteit van deze wereld geen wortel slaan. Maar HIJ IS OPGESTAAN, en 

dit betekent dat God zelf heeft Hem gelegitimeerd, dat Hij was iemand op 

deze aarde, die kwam in Gods naam, en achter zijn woorden en daden zit de 

realiteit van God. 

Hoe veelzeggend is, dat Jezus vergelijkt zijn dood en opstanding met een 

tempelafbraak en tempelopbouw. Rondom Hem was de wonderbare tempel 

van Herodes de Grote, die was onlangs ingewijd, ze waren erg trots op. 

Maar Jezus spreekt niet over dit wonderlijk gebouw, die door de hele wereld 

bewonderd was, maar over zijn persoon. Want Jezus zag alles in zich, 

waarover de tempel ook sprak. Want wat is de doel van een tempel? Dat er 

zou een plek zijn, waar de mensen zich dicht bij tot God voelen, dat eer een 

plek zou zijn, waar de onrust van de ziel tot rust kon komen, een huis, waar 

de twijfels tot stilte komt en de zekerheid van het geloof op rijst. Maar een 

tempel gebouwd uit steen kan dit aan ons niet geven, maar kann Hij wel 

geven, Hij de ware kerk van God. Zo zag Jezus zijn zending, als op een twee 

benen lopende tempel, bracht Hij voor de mensen, wat de tempel betekende.  

De laatste boodschap van deze text is, dat de kerkopbouw van God vindt 

plaats in een kerkafbrekende wereld. Christus is gekomen in deze wereld, 

maar op Hem wachtten al de afbrekende, ruinerende, mordenaarshanden, 

loerdde op Hem de dood. Ja deze wereld is een kerkafbrekende wereld. 

Soms gaat dit met bijl en schop of met buldozers of met ongeloof, 

wereldgelijkvormigheid, oppervalakkigheid. Soms komt het kerkafbraak met 

briezende leeuw soms met als engel des lichts. Satan doet alles om de kerk 

van Christus te vernietigen, maar pasen verkondigt ons, dat ook al duizend 

keer probeert hij de tempel, de kerk af te breken, Christus zal uit zijn ruinen 

weer opstaan. Ons geloof is niet een naive en onervarene optimisme. Als wij 

zijn kruis zien, dit is geen verrassing voor ons. Er zijn barrierres er zijn 

vijandelijkheden, want we bouwen zijn kerk in een kerkafbrekende wereld. 

We zien rondom ons al duizende mensen, in degenen de kerk van God, het 

geloof, gemeente, Bijbel al helemaal afgebroken is, soms voelen we net als 

Ezechiel, dat we wandelen in een daal vol met droge beenderen, we zien een 

wereld, waar maar kerkafbraak is, maar we geloven toch, dat de kerk van 

God wordt herbouwd, omdat HIJ LEEFT. Onze paastaak is eigenlijk : de 



kracht van de opgestane Heer te laten zien, waarmee Hij kann zijn kerk uit 

zijn ruinen ook opbouwen, Hij kann uit koude, onverschillige zielen 

belijdende mensen maken. We willen dat de wonder van Pasen vandaag in 

ons zich verhaalde. We kunnen zo voelen, dat ons leven, ons geloof nu ook 

in ruinen zit, maar de Heere kann dit weer opbouwen. Mocht ons leven een 

voortdurende opstanding zijn. 

Met deze gedachten wens ik Jullie geliefde vrienden een Gezegende 

Paasfeest 

Jullie vriend uit de verte István en de zijnen 


