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Protestantse Gemeente Enschede 

 
Lucas 2, 40-52  Ontmoetingskerk  
 
Lieve gemeente van onze Heer Jezus Christus, 
 
Wat zoekt Jezus in de tempel?  
Hij is er met zijn ouders om het Pesachfeest te vieren. Misschien was hij er al vaker.  
Wij weten niets over de tijd tussen Jezus geboorte en het moment dat hij gedoopt werd.  
O ja, er zijn veel mooie en vrome verhalen en legenden, maar de Bijbel zwijgt daarover.  
Het verhaal waar wij vanmorgen bij stil staan is een voorschot op wat Jezus te wachten staat.  
Als hij met zijn leerlingen optrekt om daar, in Jeruzalem opnieuw het Pesachfeest te vieren.  
Wat zoekt hij in de tempel?  
Het is de plaats waar je, als het even kan, tenminste elk jaar komt. Als dat niet gaat, dan eenmaal in 
je leven. Daar worden de offers gebracht, de gebeden gezegd, de liederen gezongen en wordt de 
zegen ontvangen.  
Daar bevinden zich op het plein ook talloze groepjes gelovigen die met elkaar in gesprek zijn.  
Over wat hen bezighoudt. Het leven met zijn hoogten en diepten, zijn lengte en breedte.  
De wereld met wat daar allemaal gebeurt. En waar God, de Eeuwige zijn sporen getrokken heeft en 
trekt. Wat het betekent te leven voor zijn aangezicht. Te doen wat hij vraagt: recht en gerechtigheid.  
Over zulke dingen is Jezus in gesprek.  
Wat hij bij zijn geboorte heeft meegekregen en van jongsaf heeft gehoord en geleerd,  
de Bijbelverhalen thuis en in de synagoge met de uitleg daarvan, de vragen en de antwoorden en de 
nieuwe vragen, de viering van de feesten, dat heeft bij hem wortel geschoten. Met zijn inzicht en 
antwoorden maakt hij diepe indruk. 
De tempel - het huis waar God zijn naam heeft laten wonen, zingt Psalm 84. De plaats waar hemel 
en aarde elkaar raken.  
Wat zoekt Jezus in het huis van zijn Vader? 
Zou dat niet het kennen van God zijn, in die diepe Bijbelse betekenis, van één worden met elkaar?   
En zo weten wat je roeping is. Welke weg je moet gaan. Wat je moet doen.  
We maken een grote sprong. Naar de Ontmoetingskerk op de eerste zondag van 2016. 
Wat zoeken wij in de kerk? Kan wat Jezus zocht in de tempel van belang zijn voor ons in de kerk? 
In de kerk zoeken we verbondenheid met God en met elkaar.  
Iemand schreef: de kerk is teken en instrument van Gods verbondenheid met deze wereld. Die 
verbondenheid is er al en daarvan getuigt de kerk.  
In de openingsweek in september wees iemand op het verhaal van de roeping van Mozes.  
De plaats waar hij stond, de struik zag branden en de stem hoorde was heilige grond; werd door de 
tekenen heilige grond. Dat wil zeggen: een plek van overgave, maar ook van verzet. Waar de stem 
riep: hier en nu ligt jouw opdracht, hier en nu ben je geroepen.  
Zou voor ons de kerk niet de ruimte zijn, waar wij steeds weer horen waartoe wij geroepen zijn: volop 
mens te zijn op aarde, ruimhartig tevleven voor Gods aangezicht, barmhartig in te staan voor elkaar, 
en leven van de wind die neerdaalt uit de hoge?  
En waar wij mogen vieren, dat Hij het is die ons roept, deze God, de Vader van Jezus, de God van 
alle mensen, de God van deze wereld.  
 
     Amen 
 
 
 

 


