
Feest in Jeruzalem 
 
In Jeruzalem staat de tempel. Dat is een heel bijzonder gebouw: het is de plek waar God en 
de mensen dichtbij elkaar zijn. Jezus is weleens in de tempel geweest. Maar toen hij daar 
kwam, schrok hij. Bij de tempel was een markt. Mensen kwamen er niet om te bidden, maar 
om te kopen en verkopen. ‘Vandaag korting!’ riepen ze. ‘Alles voor de helft!’ Toen Jezus dat 
hoorde, werd hij heel boos. Hij wilde niet dat de tempel een marktplaats werd. Hij joeg de 
marktlieden weg. Het werd weer rustig en stil bij de tempel. Maar de bazen van Jeruzalem 
waren boos op Jezus omdat hij zulke dingen deed. Later is Jezus nog eens in Jeruzalem 
geweest. Hij maakte er een zieke man beter terwijl het rustdag was. Toen werden de bazen 
van Jeruzalem nog bozer op Jezus. ‘Je mag niet werken op een rustdag!’ riepen ze. ‘Jij houdt 
je niet aan de regels van God!’ Dat is nu al een tijd geleden. En nu gaat Jezus nog eens naar 
Jeruzalem. Of toch niet? ‘Wij gaan vandaag naar Jeruzalem’, zeggen de broers van Jezus. ‘Er 
is een feest voor God. Ga je ook mee, Jezus?’ Jezus schudt zijn hoofd. ‘Ik houd van 
Jeruzalem’, zegt hij. ‘En ik houd ook van God. Maar de leiders van de stad zijn denk ik nog 
steeds boos op me. Als zij me zien… Nee, ik blijf maar thuis.’ ‘Ja maar Jezus’, zeggen zijn 
broers. ‘Jij vindt toch dat iedereen jouw verhalen moet horen? Dan moet je juist naar de 
stad gaan, want daar zijn heel veel mensen!’ Maar Jezus gaat niet. ‘Gaan jullie maar’, zegt 
hij. Daar gaan de broers. Ze nemen tassen mee met spullen die ze nodig hebben. Onderweg 
zingen ze liederen over de mooie stad. En ze vragen aan voorbijgangers: ‘Gaat u naar 
Jeruzalem? Wij ook!’ En Jezus? Als iedereen weg is, pakt Jezus ook een tas. Hij neemt een 
paar spullen mee en gaat op reis. Maar hij zingt geen liederen en hij vertelt niet aan de 
mensen die hij tegenkomt waar hij naartoe gaat. Hij gaat stiekem naar Jeruzalem. Daar loopt 
hij naar een hoekje van de tempel en begint te vertellen over God. De mensen die het horen, 
vinden het prachtig. ‘Waar heb je geleerd om zo mooi te vertellen?’ vragen ze. Jezus wijst 
naar boven. ‘Van God zelf ’, zegt hij.  
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