
Naar Jeruzalem  

Hij was dolblij toen ze hem zeiden: ‘Laten we naar het huis van God gaan, naar 

de grote tempel in Jeruzalem.’ ‘Ja, mijn zoon,’ had Jozef tegen Jezus gezegd, ‘je 

bent nu twaalf jaar oud. Nu ga je je eigen keuzen maken. En daar ben je dan 

zelf verantwoordelijk voor. 

Ook ben je nu oud genoeg om met ons de tocht naar Jeruzalem te maken. De 

stad van koning David.’ 

Jezus was er opgewonden van. Nu zou hij voor het eerst van zijn leven in 

de tempel komen. En op het tempelplein zou hij beroemde Bijbelgeleerden zien, 

terwijl ze lazen uit de boeken van de profeten en erover discussieerden. Dichter 

bij God kon je niet komen. 

‘Alsjeblieft jongen, loop niet zo te hollen,’ riep Jozef onderweg. ‘Zo meteen zijn 

we je kwijt en dan zijn we nog verder van huis.’ 

Inderdaad rende Jezus voortdurend als een jonge hond ver voor zijn ouders uit, 

omdat hij zo vlug mogelijk in Jeruzalem wilde zijn. Telkens moest zijn vader hem 

terugroepen. 

‘Is het waar pap?’ vroeg hij springend en dansend om Jozef heen, ‘is het waar 

dat je in Jeruzalem dichterbij God bent?’ 

‘Blijf jij nou maar dichtbij je ouders,’bromde Jozef, ‘dat lijkt me verstandiger.’ 

‘Doe wat je vader zegt, jongen,’ zei Maria. ‘Dat is voor jezelf ook beter.’ 

Ze kwamen door een bocht tussen twee heuvels door en zagen in de verte 

Jeruzalem liggen. Jezus bleef met open mond staan kijken. 

‘Ja jongen,’ zie Jozef. ‘Kijk maar eens goed. Zie je dat grote witte gebouw daar 

schitteren in de zon? Dat is de tempel.’ 

Toen ze ten slotte door een poort Jeruzalem binnengingen, keek Jezus zijn ogen 

uit. 

De lemen huisje in Nazaret waren nooit meer dan één verdieping hoog, alleen de 

synagoge aan het dorpsplein was groter en hoger. Maar hier leken de huizen wel 

paleizen.  

‘Zie je hoe precies al die stenen in elkaar passen?’ wees Jozef zijn zoon. ‘Ja 

Jeruzalem is een stad die goed in elkaar steekt.’ 

Tussen zijn vader en moeder huppelde Jezus over straat, de heuvel op naar de 

tempel. 

Die tempel was geweldig. Jezus kon zijn ogen niet geloven. Al die zuilen - ieder 

gemaakt uit één boomstam - rond het wijde zonnige plein. En die prachtige 

poorten. En dáár, voorbij de hoge trappen, was het Heilige der Heiligen. 

Maar dat was zo heilig, wist hij, dat was zo dichtbij God, daar kwam je als 

gewoon mens niet in. Daar mocht alleen de hogepriester komen en dan nog 

maar één keer per jaar. 

Jezus was meer geïnteresseerd in wat er op het tempelplein gebeurde. 

Daar waren rabbi’s met hun leerlingen de Bijbel aan het bestuderen. Over iedere 

zin en zelfs ieder woord dachten ze na. Wat zou het kunnen betekenen? Hier kon 

je horen wat ertoe deed en daar was Jezus nieuwsgierig naar. 

Hij liet zijn vader en moeder los, glipte tussen een groepje studenten door en 

drong naar voren, waar een rabbi in een kring een Bijbeltekst voorlas. 

 



Haast zingend las hij: 

 

‘God heeft mij gezalfd 

om aan armen goed nieuws te brengen. 

Om gevangenen te zeggen dat zij vrij zullen komen. 

En aan blinden dat zij zullen zien.’ 

 

‘Deze tekst,’ zei de rabbi, ‘is geschreven door de grote profeet Jesaja, om ons 

volk moed in te spreken en hoop te geven.’ 

Al zijn leerlingen om hem heen knikten nadrukkelijk en mompelden: ‘Amen, 

geprezen zij de Heer om de woorden van de profeet.’ 

‘Ja, maar over wie heeft Jesaja het dan?’ klonk het opeens. Het was Jezus die 

dat zei, zomaar. De overige leerlingen keken verrast op. 

‘Zeg eens, wijsneus,’zei een van de leerlingen. ‘Weet je wel tegen wie je het 

hebt? Je spreekt toevallig wel tegen de beroemde rabbi Gamaliël hoor. Een 

toontje lager zou je sieren.’ 

‘Laat maar Levi, het is goed zo,’ zei rabbi Gamaliël, een oude wijze man met 

pretogen. ‘Laten de kinderen maar de woorden van God horen. Kom naar voren, 

jongen, een kind mag hier in het midden staan. Zeg het maar, wat wil je weten?’ 

‘Ik wil gewoon weten wat Jesaja bedoelt met “gezalfde”,’ zei Jezus. 

‘De gezalfde, dat is de Messias,’ legde rabbi Gamaliël uit. 

‘Messias is een ander woord voor gezalfde. Sinds koning David, de met kostbare 

olie gezalfde, verlangen we er al eeuwen naar dat de Messias zal komen om 

vrede en recht op aarde te brengen. Daar blijven wij op hopen.’ 

‘Maar wie kan die Messias dan zijn?’ vroeg Jezus. ‘Zou ieder mens dat kunnen 

zijn?’ 

‘Dat dacht ik niet,’ zei student Levi streng. ‘De Messias zal natuurlijk een uiterst 

gelovig en hoogst geleerd kenner van Gods Wet zijn. Het zou wat moois zijn als 

iedereen dat zomaar zou kunnen worden.’ 

Hij keek triomfantelijk om zich heen, dat had hij maar weer even mooi gezegd. 

Maar de oude Gamaliël streek door zijn baard en zei: ‘Dat zou inderdaad wat 

moois zijn, als ieder mens dat zou kunnen. Alleen God weet dat in elk mens een 

kans op een stukje Messias is.’ 

‘Dus ik zou het ook kunnen zijn?’ vroeg Jezus wer. 

Rabbi Gamaliël moest lachen. Hij had plezier in dat eigenwijze ventje met zijn 

nieuwsgierige vragen. 

‘Mijn jongen,’ zei hij, ‘je bent een wijs man. Jij bent nog wijzer dan ik, want jij 

kan meer vragen dan ik kan beantwoorden.’ 

‘Waar was je toch al die tijd?’ hoorde Jezus ineens een bekende stem 

achter zich.  ‘We hebben je overal gezocht en konden je niet vinden. Je hebt je 

moeder vreselijk ongerust gemaakt, besef je dat wel?’ 

‘Ja, Jezus, ‘ zei Maria, ‘je hebt je vader vreselijk ongerust gemaakt, besef je dat 

wel?’ 

‘Maar jullie konden toch weten dat ik hier was?’ zei Jezus. ‘Ik moest hier zijn, 

dicht bij de woorden van God. Het is belangrijk voor mij om hier te zijn. Begrijp 

dat dan toch!’ 



Jozef keek hem stomverbaasd aan. ‘Laten we er maar over ophouden,’ zei hij 

ten slotte. ‘Kom, het is mooi geweest, we gaan naar huis.’  

Onderweg op de lange reis terug legde Maria haar arm om Jezus’ schouder. 

‘Vond je het daar zo mooi bij de tempel?’ vroeg ze. 

‘Ja,’ knikte Jezus. 

‘De tempel is ook mooi,‘ zei ze. ‘Maar je hoeft niet te denken dat je God alleen 

daar kan vinden. God wil overal zijn waar mensen zijn. Zelfs in een gehucht als 

Nazaret is God te vinden.’ 

 

--- 

 

Uit Jezus, van mens tot mens, Karel Eykman, (Utrecht, 2011, p. 18-21)  

(Met toestemming van de schrijver, 19 maart 2020). 

 


