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"Elke ketter heeft zijn letter." Dat is een uitspraak uit de kerkgeschiedenis van elkaar 
bevechtende partijen. Maar ook uit eigen ervaring weten wij, hoe het geloof ook in eigen 
kring vaak aanleiding kon geven tot felle discussies en de meningen zich in twee kampen 
verdeelden. Dat was niet altijd verheffend, maar een felle discussie is soms toch te 
verkiezen boven de onverschilligheid waar we op dit ogenblik zo vaak op stuiten. 
Tegenwoordig lijkt iedere opvatting evenveel waard te zijn. Ook ons christelijke geloof zou 
gewoon een optie zijn. “Zo kun je er ook tegenaan kijken,” is het commentaar. Het 
evangelie en de persoon van Jezus zijn dan niet meer dan zomaar een mening.  
Die discussies kunnen plaats vinden aan de stamtafel in de kroeg, of ze worden gevoerd in 
een parochiële gespreksgroep, maar ook op hoog niveau tussen professoren en 
kerkleiders. Hoe hoger het niveau, hoe meer de argumenten er toe doen, waarbij de 
bijbelteksten, de pauselijke uitspraken of de bevindingen van filosofie en theologie over 
tafel gaan. Juist voor deze hoogste kringen gold: “Elke ketter heeft zijn letter.” Dan wordt 
de H.Schrift misbruikt voor het eigen gelijk. Mensen slaan elkaar met bijbelcitaten om de 
oren en menen daarom het gelijk aan hun kant te hebben en de ander de mond te 
snoeren. Voor ons is dus de vraag van belang: Hoe verstaan wij de woorden en de daden 
van Jezus? Laten we ons met een ontvankelijk hart onderrichten door de Heer zoals eens 
het joodse volk aan de voet van de berg Sinaï zich liet onderrichten door Mozes, hun leider 
en profeet? Of zoeken we in de bijbel enkel maar naar woorden die ons gelijk moeten 
bevestigen?  
 
Zo heeft het evangelieverhaal van vandaag steeds aanleiding gegeven tot felle discussies 
in de kerk en de verschillende kampen gaven en geven er een eigen uitleg aan. Het is 
inderdaad een vertelling die tot de verbeelding spreekt. Elke Jezusroman of Jezusfilm en 
ook de passiespelen te Tegelen voeren dit tafereel met veel uitbundigheid ten tonele. Er is 
inderdaad wat van te maken en de toeschouwer krijgt wat te zien. Runderen, schapen en 
duiven worden verdreven en de geldkisten van de geldwisselaars worden over de grond 
gesmeten.  
De ene partij kijkt met grote voldoening hoe Jezus de tempel zuivert en zelfs het conflict 
met de tempelgeestelijkheid opzoekt. Want Jezus ziet hun eigengereidheid en 
zelfgenoegzaamheid. Ze genieten van hun macht en laten het zich goed gaan in de 
tempel. Op een andere plaats zegt Jezus van de geestelijkheid dat ze zich optuigen met 
brede gebedsriemen om indruk te maken op de mensen en hoe ze uit zijn op de 
belangrijkste plaatsen in tempel en synagogen hoe zich overal door de mensen met 
eerbied laten groeten.  
Het is dan niet moeilijk om dit tafereel te actualiseren. Hebben ook onze katholieke 
geestelijken zich vaak niet op een soortgelijke wijze gedragen? En hoe zou Jezus 
reageren, als hij nu onze kerkgebouwen zou binnenkomen of over het St.Pietersplein te 
Rome zou wandelen? Zouden hem de handen gaan jeuken?  
 
Maar tegenover dit pleidooi voor deze vorm van een hedendaagse tempelreiniging zou de 
andere partij een tempelreiniging willen doorvoeren door vooral te wijzen op het gebrek 
aan innerlijkheid bij hen die de tempel bezoeken. Waar is de eerbied? Waar is de 
aanbidding? Kerkgebouwen worden soms voor de meest wereldse dingen gebruikt, terwijl 
ze toch als Huis van God gebouwd zijn en daartoe ook geconsacreerd zijn. Waar is de 
vroomheid? Waar de aanbidding Gods? Jezus zegt niet voor niets: “De ijver voor uw huis 
zal mij verteren.”  
 



 
Twee opvattingen waarbij de partijen met de vinger beschuldigend naar de ander wijzen. 
Maar daar waar we met de vinger naar anderen wijzen, wijst er ook een vinger naar onszelf 
terug. Want zijn wij niet zelf naar Gods beeld en gelijkenis geschapen? Zijn wijzelf niet – 
zoals de bijbel het plechtig zegt- ‘Tempel van de heilige Geest’? Kan God zich bij ons, bij 
ieder van ons persoonlijk thuis voelen? Of is God een randfiguur geworden?  
 
Het evangelie van vandaag eindigt tenslotte met de pijnlijke opmerking van Jezus, dat 
Jezus van zijn kant geen vertrouwen in de mensen had, omdat Hij allen kende. Hij wist wat 
er in de mens stak.”  
 
Jezus ziet zoveel uiterlijkheid. Gebeden worden verricht, offers worden gebracht, maar 
ondanks deze offers en gebeden hebben mensen vaak een hart van steen, dat verkild is, 
haatdragend is, wraakzuchtig. Daar kan Jezus zich niet thuis voelen. Jezus verwacht een 
hart van vlees, dat klopt van liefde en geloof. Zo’n hart gaat sneller kloppen op het moment 
dat het de kans krijgt tot liefde. Zo’n hart is fijngevoelig en trouw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


