
Zondag 7 maart 2021 

DERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD 

 

Jezus, de nieuwe tempel … 

Jezus houdt veel van zijn hemelse Vader. 

Hij zoekt vaak een rustige plek om met Hem te kunnen praten,  

om er daarna weer voor de mensen te kunnen zijn. 

Dit keer is Hij op weg naar Jeruzalem om het Joodse Paasfeest te vieren. 

Hij gaat naar de tempel die Hij als kind al ‘Het huis van mijn Vader’ heeft genoemd. 

Maar wat ziet en hoort Hij toch allemaal? 

Schreeuwende kooplui, overal duiven, bokken, schapen, en zelfs geldwisselaars …! 

Is dit het huis van God waar mensen de stilte zoeken om met Hem te praten? 

Is dit het huis waar mensen komen om uit liefde een offer te brengen aan God? 

Jezus is altijd zo rustig en vriendelijk, maar vandaag zien we Hem anders. 

Hij laat zien waar het echt om gaat, en spreekt al over zijn dood en verrijzenis. 

 

 

      Zit ieder klaar voor het verhaal?  

Steek dan een kaarsje aan,  

maak een kruisteken en  

lees samen het Bijbelverhaal. 

 

  



Verteller: Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus  
volgens Johannes.        (Joh. 2, 13-25) 

Toen het bijna het paasfeest van de Joden was,   
ging Jezus op weg naar Jeruzalem.  
In de tempel trof hij de verkopers aan van runderen, schapen en duiven  
en ook de geldwisselaars die daar zaten.  
Hij maakte van touwen een zweep  
en joeg ze allemaal de tempel uit,  
ook de schapen en de runderen;  
het kleingeld van de wisselaars veegde Hij van de tafels  
en gooide die omver. 
Tegen de duivenhandelaars zei Hij: 

Jezus:  "Weg met dit alles! 
Maak van het huis van mijn Vader geen markthal!"  

Verteller: Zijn leerlingen herinnerden zich dat er geschreven staat:  
De ijver voor Uw huis zal alles van Mij vragen.     
De Joden keerden zich tegen Hem met de vraag: 

Joden: "Wat voor een teken kunt U ons laten zien, dat U dit mag doen ?" 
Verteller: Waarop Jezus hun antwoordde: 
Jezus:  "Breek deze tempel af  

en in drie dagen zal Ik hem weer laten herrijzen".  
Verteller: Maar de Joden merkten op: 
Joden: "Zesenveertig jaar is aan deze tempel gebouwd;   

zult U hem dan in drie dagen weer laten herrijzen?"  
Verteller: Maar Jezus bedoelde daarmee de tempel van zijn lichaam.  

Toen Hij dan ook verrezen was uit de doden  
herinnerden zijn leerlingen zich dat Hij dit gezegd had,  
en zij geloofden in de Schrift  
en in het woord dat Jezus gezegd had. 
Toen Hij voor het paasfeest in Jeruzalem was,  
begonnen veel mensen in zijn Naam te geloven,  
omdat ze de tekens zagen die Hij deed.  
Maar Jezus van zijn kant had geen vertrouwen in hen,  
omdat Hij ze allemaal kende.  
Hij wist zelf wel hoe de mensen waren en daarom was het niet nodig, 
dat iemand Hem inlichtingen gaf over de mens. 

Woord van de Heer. 

 



Om te doen 

Samen in gesprek  

Voel jij je thuis in de kerk? Waarom wel of waarom niet? 
Weet je, God wil graag bij mensen wonen. 
Is jouw hart een ‘huisje’ waar God welkom is?  
Lijkt jouw hart wel eens op een marktplein dat schoongemaakt moet worden? 
 

 

Bidden  

Vader God, uw huis is geen markthal waar van alles te koop is. 
Als het Godslampje brandt, weet ik dat Jezus in het tabernakel aanwezig is.  
Dat is fijn, want Jezus en U zijn samen één.  
Door Jezus ken ik U en weet ik dat U van mij houdt.  
Ik ben altijd welkom om te praten of gewoon maar even stil bij U te zijn. 
Help mij om de deuren van mijn hart wagenwijd voor U open te zetten. 
En maak van mijn hart een tempel waar U kunt wonen. 

 

 

Zingen  IN UW HUIS 

Ik ben graag in uw huis, o God, 
want uw gezin is hier. 
Ik ben graag in uw huis, o God, 
want ik ben welkom hier. 
 

In uw huis is liefde, 
in uw huis is blijdschap, 
in uw huis is vrede, 
in uw huis wil ik zijn. 
  

Ik ben graag in  
uw huis, o God, 
omdat U hier ook bent. 
Ik ben graag in uw huis, o God,  
want U maakt Uzelf bekend. 
 

 

Tip van de week 

Dankzij paus Franciscus is ‘24 uur voor de Heer’ een vast onderdeel van de 
Veertigdagentijd geworden. Het is een tijd van gebed, Aanbidding,  
gewoon even bij Jezus zijn, naar muziek luisteren … en er is biechtgelegenheid.  
Dit jaar is dat op 12 en 13 maart. 
Zaterdag 13 maart is er een speciaal moment voor de jeugd, van 14.00 tot 15.00 uur. 
Kom je dan ook? Je bent van harte welkom!  

 

https://www.youtube.com/watch?v=7AOyyQUOoSg 

https://www.youtube.com/watch?v=7AOyyQUOoSg

