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‘n Tweede Wandeltree: 
Herstel van die tempel. 

Ons volg die tweede tree op 

die Lydensweg saam met  

Jesus in Jerusalem in. 

Met die eerste tree het die skare “Hosanna” 

uitgeroep en palmtakke saam met hul klere op die 

grond oopgesprei om die Messias te ontvang. En tog 

het hierdie Messias nie op die verwagte arabiese 

hings as militêre heerser en oorwinnaar die stad 

ingekom nie. Teen alle verwagting in kom Hy op ‘n 

eselvul ingery, wat dien as teken van vrede. 

En vrede was die laaste ding wat die Jode teenoor 

die Romeine wou hê. Hul wou van die Romeinse juk 

ontslae raak en die swaar belastings afgooi. 

Ironies genoeg het daar juis in hierdie tyd wel ‘n 

militêre leier met magsvertoon uit die weste wel op 

‘n perd in Jerusalem ingery - Pontius Pilatus.  
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2a. Dié Messias se intog bring beroering 

Die Bybel wys duidelik dat die juigende skare se fokus die 

omvergooi van die politeke magsgreep van die dag was. 

Hierdie Profeet moes soos ‘n Simson van ouds die volk kom 

verlos van hul onderdrukkers, die Romeine. 

Mat 21: (9) Die mense wat voor  

Jesus geloop het en dié wat agter 

Hom aan gekom het, het begin 

uitroep: "Prys die Seun van Dawid! 

Loof Hom wat in die Naam van die 

Here kom! Prys Hom in die hoogste 

hemel!"   

Die nuwe Dawid moes sy troon bestyg en verlossing bring!  

Hy moes die Romeinse onderdrukker Pontius Pilatus weer 

druipstert laat uitstap het by dieselfde poort waardeur hy 

triomfantelik uit die weste vanaf Rome te perd  ingery het. 

Mat 21: (10)  Toe Jesus in Jerusalem ingaan, 

het die hele stad in beroering gekom en  

gevra: "Wie is hierdie man?" (11) Die skare 

het geantwoord: "Dit is die profeet Jesus 

van Nasaret in Galilea!"  

Wat ‘n gees van afwagting was daar nie toe die Messias 

reguit na die tempel toe gaan nie! Vandaar kan Hy mos in die 

Naam van die Here die vrymaking van Jerusalem waarborg. 

Die toneel was reg vir die eerste konfrontasie! 
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2b. Dié Messias se fokus is die tempel! 

Onthou, dit was Paasfees. Dit is een van die grootste feeste 

wat terselfdertyd ook die meeste Jode na Jerusalem  

gebring het. Dit was dus die mees geskikte tyd om die skare 

op te sweep en die Romeinse juk met geweld af te gooi. 

Paasfees is juis die fees van bevryding - dit sou die ideale 

geleentheid wees om die Jode van oral saam te snoer tot  

aksie en rebellie. En so druis die skare opgewonde saam 

tempel toe in die verwagting dat hierdie fees vir eeue wat 

kom, sou uitstaan as dié Paasfees van alle Paasfeeste. Die 

fees met ongekende bevryding vir almal van hierdie punt af 

tot in ewigheid sou duur as die Dawidslyn herstel word! 

Mat 21: (12) Jesus het tempel toe gegaan en al die  

mense wat op die tempelplein koop en verkoop, daar 

uitgejaag. Die tafels van die geldwisselaars en die stoele 

van die duiweverkopers het Hy omgegooi (13) en vir hulle 

gesê: "Daar staan geskrywe: 'My huis sal 'n huis van 

gebed wees,' maar julle maak dit 'n rowersnes."  

“Ja”’ sê die skare, “wys hulle wie’s baas! Hul buit ons reeds 

uit met gelaaide pryse vir offerdiere en baie hoër as gewone 

kostes om ons gelde om te skakel om in Jerusalem te kan 

koop. Waarom moet mense van ver in Paastyd ingedoen word? 

Soos ‘n Esra en en Nehemia van ouds, word hier reg begin, so 

dink die ernstige Jood. Eers word die tempel herstel tot die 

“huis van die Here”, daarna word Jerusalem herstel! 
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2c. Dié Messias se fokus is nie politiek nie… 

Jesus tref ‘n heidense koorsagtige bedrywigheid van veehan-

delaars wat offerdiere verkoop teen uitspattige pryse en 

geldwisselaars wat teen kommissie geld wissel vir feesgang-

ers wat die tempelbelasting moet betaal. 

Jesus verklaar in lyn met Jesaja 56:7b “Ek sal aan hulle 

vreugde gee in my huis van gebed, hulle brandoffers, hulle 

offers op my altaar sal vir My aanneemlik wees, want my 

tempel sal uitgeroep word tot 'n huis van gebed vir al die 

volke.” Hier was ‘n vergryp teen God, sodat mense wat by 

God kom rus soek het vir hul lewenslas, juis die teen-

oorgestelde gevind het. Hul beleef dat God nie omgee nie en 

hulle ook wil uitbuit, want die tempel-amptenary as God se  

verteenwoordigers doen dit aan hulle “in die Here se Naam”. 

Jesus haal aan uit Jeremia 7:9-11  Julle kan mos nie steel, 

moor, egbreuk pleeg, vals ede aflê, 

wierookoffers vir Baäl bring, ander 

gode dien vir wie julle glad nie ken nie, 
(10)    en My dan ook nog in hierdie 

tempel wat na my Naam genoem is, kom 

dien en sê: "Ons is veilig" nie! En dan 

gaan julle maar voort met al hierdie 

gruwelike dinge! (11)  Het hierdie huis 

wat na my Naam genoem is, vir julle 'n 

rowerspelonk geword? Ek het gesien 

wat julle doen, sê die Here. 
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Dink nou oor die  

volgende: 

Waarom is daar minder mense in die 

eredienste deesdae?  

Wat is dit wat die “moderne” mens by die kerk raaksien, maar wat 

die kerkleiers nie meer raaksien nie en dan juis besig is met dinge 

wat mense eerder verder afskrik van die kerk af? 

Net soos mense beslis moet wegbly van toksiese (giftige) kosse, is 

daar sekere optrede van kerkleiers en lidmate wat ook in die kerk as 

“toksies” beskryf kan word. Kan jy aan sulke optrede dink? Wat kan 

daaraan gedoen word, om die kerk te “reinig” saam met Jesus? 

2d.Dié Messias bring herstel én weerstand 

Teenoor die verkopers se dade van winsbejag en eie gewin, stel Jesus 

die voorbeeld van innerlike ontferming. Hy verrig die werk van die 

Messias - genees blindes en kreupeles hul wat uitgebuit word.  

Terwyl die volwassenes in die skare se “Hosanna” verstil, verrys die 

helder stemme van die kinders … tot woede van die owerpriesters en 

die Skrifgeleerdes onder wie se toesig die uitbuiting gebeur het. 

Matt.21: (14) Blindes en kreupeles het daar in die tempel na Hom toe 

gekom, en Hy het hulle gesond gemaak.  

(15)  …. en ook die kinders wat in die tempel aanhou uitroep: 

"Prys die Seun van Dawid!"  

Jesus moes die nag 2km buite Jerusalem in Betanië oorslaap by 

Lasarus en die susters, want in Jerusalem was Hy nie meer veilig nie. 
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Dink na oor die  

volgende: 

1) Die tempel-gebeure het mense by die tempel beroof, waar mense 

God se sorg en goedheid moes ervaar en beleef. Dink aan die 

skade wat hul optrede aan die Naam van die Here berokken het… 

2) Wat doen jy vandag as Christen, wat kan maak dat ander mense 

nie meer in Jesus wil glo nie?  

3) Het jy dalk self ‘n sleg stel by die kerk “afgetrap”? Voel jy die kerk 

(en dus die Here!) het jou weggegooi en benadeel?  

4) Skryf dit waarvan die Here jou nou bewus maak, neer op ‘n papier 

en neem die papier saam met jou op die wandeltog (tot later). 

2e. Dié Messias herstel verhoudinge met God 

Delf dieper:  

Pelgrims van ver, wat vir die Paasfees na Jerusalem gereis het, kon 

nie ‘n offerdier saambring nie en moes in die voorhof waar ook die 

heidene kon kom, ten duurste ‘n offerdier koop. Hier is hul uitgebuit, 

met meewerking van die hoëpriester, Kajafas. 

Jesus se herstelwerk her-fokus ons op God se oorspronklike be-

doeling: Jes 55:1  Kom, almal wat dors is, kom na die water toe, selfs 

ook dié wat nie geld het nie, kom, koop en eet; ja, kom, koop sonder 

geld en sonder om te betaal, wyn en melk.” 

Jesus se optrede het veroorsaak dat uitgesluite mense soos blindes, 

kreupeles en ook kinders, weer 

opnuut in die tempel kon kom.  
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Seën: Spreek die seën saam uit en gebruik gerus die handgebare  

(Nooi die jongspan om te herhaal wat jy lees by elke  reël): 

(Sterk arms voor jou uit)      

Die Here is VOOR ons om jou pad gelyk te maak. 

(Strek arms langs jou uit)    

Die Here is LANGS ons om jou in Sy arms toe te vou. 

(Wys met duime na agter toe oor jou skouers)    

Die Here is AGTER ons om die aanvalle van die Bose af te slaan. 

(Strek arms na onder)          

Die Here is ONDER ons om jou te dra as jy mag val. 

(Waai arms in klein sirkels langs jou)       

Die Here is RONDOM ons om jou te beskerm. 

(Strek arms na bo) 

Die Here is BOKANT ons om jou te seën. 

(Hou albei hande op jou bors) 

Die Here is BINNE-IN ons om ons te lei met Sy Heilige Gees. 

(Neem mekaar se hande) 

Die drie-enige God is BY ons – van nou af tot in ewigheid. 

Amen. 

Spesiale Seëngroet: 


