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Inleiding 

1. 

Redeneer en dink ons oor Jesus is meermale geneig om op Sy goddelikheid te 

fokus. Redeneer ons op die wyse fokus ons op sy bomenslike liefde, sy genade en 

vergifnis, sy wysheid en insig, sy deursettingsvermoë.  Liefde, genade, vergifnis wat 

so groot is dat hy selfs sy lewe vir sondaars aan die kruis gee. 

Jesus is egter nie net God nie.  Ons bely ook dat Hy volledig mens is.  ŉ Mens 

soos ek en jy....  

 wat gebore is,  

 ŉ familie gehad het.   

 Wat moes eet, slaap en selfs werk.   

 En soos ons het Hy ook menslike emosies gehad.   

 Soos ons het hy blydskap ervaar,  

 getreur vir die sterwe van vriende,  

 bang gewees vir toekomstige pyn.   

 Soos ons het hy ook maar kwaad geword. 

En juis op die emosie wil ek vandag fokus – die uit en uit meslike emosie.  Die 

bekendste teksgedeelte wat ons in die Nuwe Testament vind waar ons Jesus as 

woedend, selfs aggressief, beleef is Johannes 2: 13-21. 

Kom ons lees die teksgedeelte saam.  Direk na die teksgedeelte gaan ons na ŉ 

videogreep kyk wat iets van die teksgedeelte vir ons uitbeeld. 

 

Skriflesing: 

Johannes 2: 13-21 

 



Videogreep: 

 

 

Prediking: 

2. 

Waaroor word jy kwaad, so kwaad dat jy slange wil vang?  Dink ŉ bietjie daaroor? 

 Sommige van ons is maar net kwaad gebore.  Dit neem nie veel om ons te 

laat oorborrel nie. 

 Ander is van nature rustig – hulle vlam brand koud.  Tog wanneer die 

persoon kwaad word kan niks hul keer nie. 

 Hoekom ons kwaad word, is natuurlik uniek tot elke persoon.  Elkeen van u 

kan self die vraag beantwoord.  In my geval maak mense wat rommelstrooi my 

woedend. 

Die beter vraag gemeente om te vra en te beantwoord is dit:  Wat maak Jesus 

kwaad?  En nog belangriker – behoort die selfde goed nie ons ook kwaad te 

maak nie?  Anders gestel:  in plaasvan om kwaad te word vir die klein dingetjies 

van ons lewe, behoort ons eerder ernstig te voel vir die dinge waaroor Jesus 

passievol is.   

Baie keer spandeer ons geld, en energie aan onbenullighede.  Behoort ons nie 

eerder te fokus op dit wat Jesus as belangrik beskou en ons kragte daarvolgens 

inspan nie. 

3. 

Kom ons beantwoord dan die vraag gemeente. 

 Wat maak Jesus kwaad?   

 Wat dryf hom om ŉ sweep uit touetjies te maak en handelaars en 

geldwisselaars in die publiek uit die tempel te dryf?   

 Oor wat is Jesus passievol, so passievol dat hy selfs bereid is om vyande 

daaroor te maak? 



Kyk ons mooi na ons skrifgedeelte sien ons dat Jesus se motivering vir sy optrede 

tweedelig is. 

 Aan die eenkant word hy kwaad vir die handelaars en tempelgangers omdat 

hy aan die een kant sien hoe hulle hul mede gelowiges uitbuit  

 en aan die ander kant sien Jesus hoe die mense nie aan God die nodige 

respek toon nie.  Die uitbuiting van swakkes en ŉ tekort aan respek teenoor 

God dryf Jesus dus tot die ekstreme optrede. 

4. 

Om werklik Jesus se reaksie in die teksgedeelte volledig te verstaan is dit vir ons 

nodig om in meer detail na die twee sake te kyk. 

Eerstens moet ons kyk na die sogenaamde uitbuiting wat in die toneel na vore 

kom.  Daar staan dan niks daarvan in die teks nie?  Spekuleer ons nie net wanneer 

ons dit sê nie? 

Die eerste leidraad wat ons in die teks vind is reeds in vers 13.  Daar staan dat dit 

amper Paasfees is en daarom het Jesus na Jerusalem toe gegaan.   

In die tyd van die Bybel was daar van elke Joodse man verwag om drie maal per 

jaar ŉ pelgrimstog na Jerusalem en die tempel aan te pak.  Hiervan lees ons in 

Deuteronomium 16 vers 16:  Daar staan:  Drie keer elke jaar moet al jou mans in 

die in die plek wat die Here jou God sal kies, in sy teenwoordigheid verskyn: op die 

fees van die ongesuurde brood, of Paasfees, die fees van die weke en huttefees.  

Die volk mag nie sonder offers voor die Here verskyn nie. 

Jesus en sy dissipels gaan dus na die tempel in Jerusalem omdat dit aan hulle deur 

die Torah, of die wet van Moses voorgeskryf is.  Hiervan lees ons ook van in die 

begin van die Sinoptiese evangelies.  Josef en Maria het na Jerusalem gegaan, nie 

net om getel te word nie, maar ook om by die tempel te aanbid soos wat van hulle 

verwag is. 

Tydens die rys, of pelgrimstog, wat tot ŉ hoogtepunt in die tempel kom, was deur 

ŉ paar goed gekenmerk. 



 Eerstens was die doel van so ŉ tog om spiritueel te groei en in jou geloof 

versterk te word. Geestelik het jy tydens die pelgrimstog nader aan die Here 

gegroei.  

 Tweedens het dit beteken dat jy tydens die tog die verwagtinge wat die 

samelewing aan jou gestel in ŉ sekere sin agter gelaat het.  Amper asof jy 

tydens die tog ŉ ander wêreld betree het. 

 Sake soos sosiale status, hiërargie is geïgnoreer met die oog spontane 

interaksie en geestelike groei. 

 Tydens die tog, en samekoms by die tempel, was daar ŉ tydelike, geestelike 

stand bereik wat as communitas, of gemeenskap, beskryf kan word. 

 Verder was dit ŉ tyd van blydskap en vreugde. 

Tog, wanneer Jesus die tempel bereik, met die oog op gelykheid en gemeenskap, 

vind hy alles behalwe. Arriveer Jesus by die tempel met die oog op ŉ ontmoeting 

met God vind Hy presies die teenoorgestelde.  

In plaasvan gelykheid en gemeenskap, in plaasvan vreugde en blydskap, in 

plaasvan spirituele groei vind hy die uitbuiting van pelgrims wat soms baie 

kilometers afgelê het om die fees by te woon. 

Johannes sê dit miskien nie uitdruklik nie.  Lees ons egter Markus se weergawe van 

die gebeure sien ons dat die verkopers en geldwisselaars God se huis, sy tempel, 

omskep het van ŉ huis van aanbidding na rowers nes.  Verder was alle handelaars 

en verkoopsmane in die oë van die plattelandse burgers oneerlik en daarop uit om 

hulle uit te buit. 

Hoe doen hulle dit in die geval?  Op twee wyses gemeente.   

 Eerstens het die handelaar duiwe, beeste en skape verkoop aan die pelgrims 

om te offer by die tempel.  As gevolg van die verhoogde aanvraag kon die 

mense die prys vasstel.  Gevolglik is buitensporige pryse op alledaagse 

dinge geplaas.  Op die wyse is is die pelgrims in die tempel uit gebuit.   

 Tweedens kon die pelgrims slegs handel dryf in die tempel met Joodse geld.  

Tog het meeste mense op daai stadium Romeinse munte gehad.  Weereens, 



soos in die geval van die verkope, kon hulle die wisselkoers vasstel.  

Weereens is die arm pelgrims uitgebuit en verarm. 

Waar Paasfees en die aanbidding in die tempel ŉ tyd van gelykheid, eenheid, 

regverdigheid en spirituele groei behoort te wees, vind Jesus handelaars wat die 

einste pelgrims, hul landsgenote, op ŉ onregverdige wys uitbuit.  Dit maak hom so 

kwaad dat hy ŉ sweep van toutjies weef en die mense die tempel uitjaag. 

 

5. 

Dit is egter slegs eenkant van die verhaal. 

Jesus vererg hom vir die mense omdat Hy ook ŉ tekort aan respek vir die Here by 

hulle raaksien.  Hier arriveer Jesus by die tempel en Hy word gekonfronteer met ŉ 

tempel wat nie voldoen aan Jesus se verwagtinge. 

Wat bedoel ek hiermee en hoe is die uitbuit van pelgrims ŉ tekort aan respek vir die 

Here? 

Dit draai alles om die antieke mens se verstaan van Heiligheid.   

Vir die Jode van die Bybel was die tempel in Jerusalem letterlik en figuurlik die 

middelpunt van die wêreld.  Hier was God se woning, die voetstuk van sy troon in 

die hemele.  Daarom was dit terselfdertyd die heiligste plek op aarde.   

Omdat dit God se woning is, omdat dit heilig was, moes ŉ mens die nodige respek 

betoon.  Jy is immers in die huis van die Here.  Tog buit die handelaars en 

geldwisselaars die pelgrims uit.  En dit dui volgens Jesus op ŉ tekort aan respek vir 

die Here.  Disrespekteer jy die huis van die Here, disrespekteer jy die pelgrims, 

disrespekteer jy per implikasie vir God self. 

Daarom verwilder hy die mense.  Nie net omdat hulle ander mense uitbuit nie, 

maar ook omdat hulle die nodige respek teenoor God betoon nie. 

6 

Natuurlik beteken die kritiek wat Jesus teenoor die tempel lewer dat hy vyande 

maak.  Daarvan lees ons ook in die teksgedeelte. 



Direk nadat hy die mense uit die tempel jaag kom die tempelowerhede na hom toe 

waarna hulle konfronteer oor sy optrede.  Hulle vra vir Jesus aan die hand van 

watter wonderteken Hy die dade mag verrig.   

Asof dit nie genoeg is dat Hy die handelaars en geldwisselaars uit die tempel jaag 

nie, stel hy dat indien die tempel in drie dae afgebreek sou word Hy, Jesus, dit weer 

in drie dae sal opbou.   

Ons weet en besef natuurlik dat Jesus hier nie verwys na die fisiese tempel nie, 

maar na sy eie liggaam.   

7. 

 Ons sien dus gemeente dat Jesus die tempelamptenare wat offers verkoop en 

geldwissel deur Jesus verjaag word omdat hulle volgens Hom die pelgrims 

wat die tempel tydens Paasfees uitbuit.   

 Verder verwilder hy hulle ook omdat hulle volgens hom deur hulle optrede 

God se huis ontheilig.  Dus toon hulle nie die nodige respek teenoor God 

nie. 

Die gevolg is dat die Jode baie kwaad vir Jesus word.  Die konfrontasie gebruik 

Jesus egter om iets van Homself en sy roeping aan ons te verduidelik.  En wat is 

dit?  Die tempel is nie meer waar God te vinde is nie.  Nee, in Jesus en sy 

gemeenskap is nou die lokus van God se teenwoordigheid.   

Die openbaring sou ŉ klap wees in elke Jood se gesig.  Daarom begin hulle al hoe 

meer redes soek om Hom om die lewe te bring. 

8. 

Wat vertel die optrede van Jesus vir jou en my en die wyse waarop ons in die 

wêreld besig moet wees? 

Eenvoudig gesê:  Wat vir Jesus belangrik is behoort vir jou en my belangrik te 

wees.   

 Die dinge waaroor Jesus hartseer is en treur behoort ons ook hartseer te 

maak.  Dink maar net aan die pyn van geliefdes, die afsterwe van familielede. 



 Die dinge waaroor Jesus bly word behoort ook vir ons met vreugde te vul.  

Dink maar aan iemand wat tot bekering kom, hul sondes bely en hul geloof 

bely. 

 Verder besef ons dat ons ook maar bang kan wees.  Netsoos Jesus bang en 

angstig was kan ons ook maar vrees vir ŉ onsekere toekoms.  Netsoos in 

Jesus se geval weet ons dat God se wil altyd geskied. 

 Maar veral ook wanneer ons vandag se teksgedeelte lees besef ons dat ons 

soos Jesus moet kwaad word oor die onreg van die wêreld.  Ek en jy 

moet veg en baklei vir regte van die swakkes.  Daar waar ander uitgebuit word 

vir eie gewin behoort ons in te tree.  Die kinders, die bejaardes van ons 

wêreld, wat so baie aan die kortste ent trek – juis oor hul lot in die lewe 

behoort ons woedend te wees.  Soos Jesus moet ons namens die mense 

baklei wat nie vir hul self kan baklei nie. 

 Kyk ons na vandag se teks sien ons dat ons ook woedend moet wees vir ŉ 

wêreld wat die Skepper van hemel en aarde nie na waarde respekteer 

nie.   

Dit is vrae wat elkeen vandag weer opnuut moet beantwoord.  Is dit wat vir Jesus 

belangrik is, vir jou en my belangrik?  Stem ons prioriteitslys ooreen met die van 

Jesus?  Of is ons maar net behep met ons eie lewentjies, ons eie mishope. 

9. 

Die vraag waarmee ek gewoonlik afsluit is:  Hoekom? 

Hoekom behoort dit wat vir Jesus belangrik is vir jou en my van waarde wees? 

Want gemeente, op die ou einde voel Jesus die sterkste ook elkeen van ons.  

Waar hy maar net ŉ toutjies sweep in Johannes 2 weef as gevolg van onreg en ŉ 

tekort aan respek, is hy bereid om sy lewe op te offer in Johannes 19.  Hoekom?  

Want jou en my lot is vir Jesus die heel belangrikste?  Vir jou en my is ons die heel 

belangrikste?  Die gevalle, sondaar mens, mense soos ek en jy, is heel bo aan 

Jesus se prioriteitslys. 

Daarom gemeente, behoort die dinge wat vir Jesus belangrik is, ook vir jou en my 

van kardinale belang te wees.  



Amen 

 


