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‘Alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je 

het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen.’ 
Marcus 11:24 Zondag 22 april 2012 

Marcus 11:12-25 

 
VERRAST DOOR JEZUS (10) 
 
 
In de verhalen over de vijgenboom-
vervloeking en de tempelreiniging ont-
moeten we een Jezus zoals we hem niet 
kenden. Is die vervloeking van de vij-
genboom nu nodig? Zien we hier een 
ongeduldige Jezus met een kort lontje? 
Is de actie op het tempelplein niet pure 
vernielzucht, een vorm van kleine cri-
minaliteit? En is Jezus soms een soort 
spirituele goeroe van het positieve den-
ken als hij zegt dat alles wat je wilt ge-
beurt als je er maar genoeg geloof voor 
hebt? 
 
Sandwich 
Op meerdere plaatsen in het Marcus-
evangelie (bv. 5:25-43) komen we het 
sandwichmodel tegen: een centraal ver-
haal wordt ingeklemd door de twee de-
len van een ander verhaal. De twee 
buitenste panelen werpen licht op het 
middenpaneel. De vervloeking van de 
vijgenboom is een spiegel van hoe 
Jezus zich verhoudt tot de tempel. 
 
Vloekwonder 
Als Jezus wonderen doet, gebeurt er 
altijd iets moois: genezing, bevrijding, 

water wordt wijn! Maar het wonder 
dat hier gebeurt (een boom die in één 
dag verdort) is weinig feestelijk en 
daarom ook bevreemdend. Het lijkt er 
op dat Jezus deze keer geen gelijkenis 
vertelt maar uitbeeldt. Hij onderzoekt 
de boom die op dat moment niets te 
bieden heeft waar Jezus naar zoekt 
(vruchten, hoewel die ook niet ver-
wacht kunen worden gezien het sei-
zoen). Het onderzoeken van de vij-
genboom loopt parallel met het onder-
zoeken van de tempel een avond eer-
der (11:11: de tempel ‘in ogenschouw 
nemen’). 
 
Tempelwonder 
In de tempel veegt Jezus de vloer aan 
met wat daar gebeurt. We moeten wel 
bedenken dat het tempelplein heel 
groot was en dat er ontzettend veel 
mensen rondliepen en dat het daarom 
nauwelijks denkbaar is dat één mens 
zo’n impact kan hebben. Er moet 
haast wel sprake zijn van een wonder! 
‘Wij moeten dus wel constateren dat 
Jezus met zijn twaalf leerlingen het 
hele tempelplein enige tijd in zijn ban 
heeft gehouden. Gods Geest voer 
door de tempel en niemand waagde 
het om zich te verzetten’ (J. van Brug-
gen). Waarom doet Jezus dit? Het gaat 
er niet om dat Jezus tegen handel drij-
ven in Gods huis is (commercialise-
ring); dat hoorde gewoon bij het tem-

pelbedrijf: geld wisselen en duiven 
kopen en verkopen waren onmisbare 
voorwaarden voor de dienst aan God 
in de tempel. Maar deze dienst wordt 
juist stilgelegd door Jezus. Hij heeft het 
in ogenschouw genomen en conclu-
deert: zo moet het niet langer! Deze 
tempel, uitvalsbasis voor de geestelijke 
leiders van het volk die Jezus uit de 
weg willen ruimen, beantwoordt niet 
meer aan Gods doel: een gebedshuis 
zijn voor alle volken (lees: Jesaja 56:1-
8). Maar het was geworden: een rovers-
hol, de plek waar de geestelijke leiders 
zich thuis voelden en veilig waanden, 
en niet de gastvrije en veilige plek die 
God bedoeld had voor iedereen. ‘De 
tempel was bedoeld als symbool van de 
aanwezigheid van God bij Israël ten 
behoeve van de wereld. Maar Jezus’ 
tijdgenoten hadden het zo geregeld, dat 
het niet een symbool was van Gods 
uitnodiging aan de volken, maar van 
Gods afwijzing van die volken’ (N.T. 
Wright). Wat zegt dat over ons kerk-
zijn vandaag? 
 
Gebedswonder 
De volgende morgen komt de vijgen-
boom weer in beeld: helemaal verdord. 
Zoals het nu is gegaan met de vijgen-
boom (veroordeeld en verdord om 
nooit meer vrucht te dragen) zo zal het 
ook met de tempel gaan: veroordeeld 
en verwoest om plaats te maken voor 

Jezus. Over datgene waar het in de 
tempel over hoort te gaan (geloof, 
gebed en vergeving) doet Jezus dan 
nog enkele (niet zo gemakkelijk te 
begrijpen) uitspraken die ons helpen 
om helemaal op Jezus gefocust te zijn. 
1. Geloof! - Heb moed voor het 
koninkrijk van God dat komt en dat 
beter is dan de tempel (de berg die in 
zee moet storten is de tempelberg). 
Geloof in de God van Jezus maakt 
krachtig. 
2. Bid! - Vertrouw je helemaal aan 
Jezus toe in alles wat je nodig hebt en 
ontdek wat je al ontvangen hebt. 
3. Vergeef! - In Gods koninkrijk is 
geen plaats voor persoonlijke wrok of 
agressie, maar alleen voor de zacht-
moedigheid en bewogenheid van men-
sen die zelf hebben leren genieten van 
genade. 

 
Vragen 
1. Wat is in de uitleg van dit Bijbelgedeelte 
nieuw voor je? 
2. Wat betekenen precies de begrippen 
‘gebedshuis’ en ‘rovershol’? 
3. Wat zou Jezus doen nadat hij onze 
gemeente ‘in ogenschouw had genomen’?  
4. Welke rol spelen geloof, gebed en vergeving 
in jouw leven? Zijn het krachtbronnen voor je? 


