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Voor Israël is God altijd groter dan wij kunnen denken. Het joodse volk mag dan ook geen beeld 

van God maken. Wij lezen dat in de tien geboden. God heet in de Bijbel de Heilige die woont in 

ongeschapen licht.  Maar tegelijkertijd is deze heilige God ook nabij. Overal valt God te 

ontmoeten. Persoonlijk ben ik altijd onder de indruk van Psalm 139. In dit lied wordt bezongen 

dat de Heer ons, waar wij ook zijn, rakelings nabij wil zijn. Zoals de jezuïeten zeggen: wij 

kunnen God vinden in alle gewone dingen. Heel de werkelijkheid verwijst naar Hem. 

 

De tempel 

Ik vermoed dat ook Jezus vanuit deze spiritualiteit geleefd heeft. De verhalen uit het  Nieuwe 

Testament maken dat duidelijk. Hij zoekt het gelaat van zijn Vader in de synagogen, de 

gebedshuizen, van het Joodse land. Maar wij horen ook regelmatig dat hij z ich alleen terugtrekt 

in de natuur om te bidden. God valt voor Hem te vinden in alle dingen. Maar er zijn voor Jezus 

plaatsen waar God bij uitstek te vinden is. Je zou dat concentratiepunten kunnen noemen. De 

grote tempel van Jeruzalem moet dan als eerste worden genoemd. Daar viert hij de grote 

feesten van zijn volk. De tempel is de plek waar God zijn volk wil ontmoeten. Het is het Huis 

van God.  

 

Christus 

Toch horen wij in het Evangelie ook dat de tempel sterk wordt gerelativeerd. De tempel kan 

zelfs worden afgebroken. Voor de eerste joodse hoorders moet dat schokkend zijn geweest.  

God geeft een andere mogelijkheid om Hem te ontmoeten. En wel in een tempel van vlees en 

bloed. Graag verwijs ik naar een opmerking van Jezus: breek deze tempel af en in drie dagen 

zal Ik hem doen herrijzen. Het echte Huis van de Vader is Hijzelf, bestaat in zijn persoon. Als 

wij daarover nadenken, kan het ons gaan duizelen. Ik denk dat wij deze woorden alleen kunnen 

doorgronden in het licht van de opstanding. Niet langer concentreren christenen zich op een 

gebouw van hout en steen, hoe mooi ook. Neen, Christus is de Emmanuel: God – met – ons. 

Vandaar dat een invloedrijk theoloog Christus hét sacrament van de Godsontmoeting heeft 

genoemd. God zelf heeft het beeldverbod opgeheven. Christus is het beeld van de onzichtbare 

God onder ons. Al onze godsbeelden, al onze gedachten over God moeten aan Christus worden 

getoetst. In Hem komen wij de heilige God op het spoor. 

 

Paasfeest 

Wij zijn op weg naar het Paasfeest. Wij gedenken dezer dagen de aankomst van Jezus in 

Jeruzalem en begeleiden Hem tijdens de laatste week van zijn aardse leven. Als een koning 

wordt Hij in de stad ingehaald. Maar een week later hangt Hij aan het kruis. Een lijdende 

koning die solidair met ons wil zijn in al onze kwetsbaarheid en broosheid. Solidair in lijden en 

in dood. Zo is Hij gestorven en thuisgehaald door de Vader. Niet schuld en dood hebben het 

laatste woord maar God zelf.  

 

Hoop 

Dit Paasfeest vieren wij tijdens de pandemie. De corona-ellende is nog niet ten einde. Wij 

willen onze vleugels uitslaan en snakken naar meer vrijheid en ontspanning. Maar voorlopig 

moeten wij geduld en veerkracht hebben. Christenen zijn geroepen om mensen te zijn van 

geloof, hoop en liefde. Juist in deze coronatijd is hoop een belangrijke deugd. Onze hoop heeft 

een naam en een gezicht. Onze hoop draagt de naam van Christus. Verbonden met Hem gaan 

wij het Paasfeest vieren. Pasen betekent nieuw en ander leven voor de Heer en een belofte op 

eeuwig leven voor allen die met Hem verbonden zijn. Het Paasfeest geeft ons hopelijk ook 



uitzicht op nieuw en ander leven in de komende maanden. Vanuit die hoop wens ik u een zalig, 

gezegend Paasfeest. 
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