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Editoriaal

Beste lezer,

In dit nummer van jongerenactie schenken we wat meer aandacht 
aan sommige vragen waar jongeren mee zitten. De inhoud van 
een tekst of  een uitspraak kan op velerlei manieren geïnterpreteerd 
worden en is afhankelijk van de kennis en de wijsheid van degene 
die interpreteert. De interpretatie die wij geven is degene die 
aansluit bij de katholiek leer en moraal. In dit nummer wat meer 
uitleg over biechten en over de juiste betekenis van de uitspraak 
van Jezus: ‘Het is wat uit een mens komt dat hem onrein maakt’. 
Tenslotte geven we wat meer uitleg wat de juiste betekenis 
is  van de uitspraak van Jezus: “Jullie zijn het zout der aarde.”

Indien jullie vragen hebben, of  meer duidelijkheid willen omtrent 
een tekst, een onderwerp of  een uitspraak, aarzel niet om ons te 

contacteren via: info@jongerenactie.be. 

Wij kijken nieuwsgierig uit naar jullie vragen!

Jullie elw-team
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Waarom biechten?
“Ik hoor wel eens over jongeren die te biechten gaan, op de Wereldjongeren- 
dagen is dat ‘populair’. In mijn parochie merk ik er echter niks van. Kan het 

hier nog wel, is het eigenlijk wel nodig en hoe moet ik het doen?”

“Biechten is geweldig! Het is alsof je na een warme dag, waarop je je flink 
hebt ingespannen, een frisse douche neemt. Het is heerlijk relaxerend, 
want wat gebeurt er? Je zonden, de daden waarover je spijt hebt, die 
je als een last telkens in je herinneringen tegenkomt, worden vergeven. 
Je kan erna helemaal opnieuw beginnen. Je kan dan vooruit kijken in 
plaats van in het verleden te blijven steken. Hoe kan dat? Wat is het 
geheim? Bisschoppen en priesters hebben van Jezus de gave gekregen 
om deze vergeving namens Hem te geven, toen Hij zei: “Wiens zonden 
gij vergeeft zijn ze vergeven ... “ (Joh. 15). Wat een voorrecht hebben wij 
om priesters te hebben! 

Vroeger lag de nadruk van de biecht meer op ‘het opbiechten’, op het 
negatieve aspect van de biecht, dat natuurlijk altijd enige moeite kost. 
Voor sommige mensen is dit aspect zelfs een reden om niet te biechten 
te gaan. Maar het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) heeft de 
biecht niet voor niets ‘Het sacrament van boete en verzoening’ genoemd, 
en geeft daarmee aan dat wat tijdens de biecht gebeurt ontzettend 
heilzaam is. Te biechten gaan heeft trouwens een dubbele werking. Niet 
alleen worden onze zonden ons vergeven, maar we krijgen ook nog de 
kracht om ze in de toekomst te vermijden! En je krijgt altijd goed advies 
mee van je biechtvader.

Je zal misschien denken: ik voel me helemaal 
niet schuldig en wat ik ooit verkeerd heb 

gedaan kan in toch ook rechtstreeks 
met God goedmaken? Wat dat eerste 
betreft, het gaat bij dit sacrament 
natuurlijk niet alleen om wat je bewust 
verkeerd gedaan hebt, maar ook om 
wat je nagelaten hebt! Wat had je beter 
kunnen doen? Trouwens, wie kan van 

zichzelf zeggen dat hij of zij heilig is? En 
met betrekking tot het tweede kunnen we 

zeggen: het sacrament van de biecht is door 
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Jezus zelf ingesteld! Jezus zelf heeft beslist dat een priester je in Zijn 
naam kan en mag vergeving schenken. Wij mensen horen toch graag van 
de persoon die we op een of andere manier schade berokkend hebben, 
dat hij ons vergeeft. Een priester mag namens God tegen je zeggen: ik 
vergeef jou! Zo voel je dat ook! En iedere priester is uiteraard gebonden 
aan een strikt biechtgeheim; nooit en te nimmer mag hij iets uit zo’n 
gesprek aan anderen vertellen! Ik kan niet genoeg benadrukken dat je het 
eigenlijk gewoon eens zou moeten proberen. Je kan anoniem te biechten 
gaan bij een priester die je van haar noch pluimen kent, maar je mag ook 
een priester vragen voor een open gesprek onder vier ogen. Je kan hem 
ook steeds vragen je te helpen bij het formuleren. Je kan bijvoorbeeld 
beginnen met: “Beste pastoor, ik weet niet hoe ik moet biechten, maar ik 
wil het nu wel eens proberen. Kan je me daarbij helpen?” Je zal er zeker 
geen spijt van krijgen.

Nog even de beknopte volgorde
Je maakt een kruisteken en de priester bidt een openingsgebed. Je mag 
vertellen wat op je hart ligt. De priester geeft goede raad en vraagt daarna 
meestal een kleine penitentie, een paar gebeden en/of een goede daad. 
Daarna vergeeft hij je met de woorden: “Ik ontsla je van je zonden, in de 
naam van de Vader, en van de Zoon, en van de Heilige Geest.” Vanaf dat 
moment begint voor jou een nieuw leven.
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Het is wat uit een mens 
komt dat hem onrein maakt.

Daarop riep Hij het volk weer bij zich 
en sprak tot hen: “Luistert allen naar 
Mij en wilt verstaan: niets kan de mens 
bezoedelen wat van buitenaf in hem komt.  
Maar wat uit de mens komt, dàt bezoedelt de 
mens. Als iemand oren heeft om te horen, 
hij luistere.” Nadat Hij zich van het volk 
had teruggetrokken en thuisgekomen was, 
stelden zijn leerlingen Hem de vraag over de 
gelijkenis. Hij antwoordde hun: “Begrijpt ook gij dan nog zo weinig?  
Beseft gij dan niet, dat al wat van buitenaf in de mens komt hem niet 
kan bezoedelen, omdat het niet in zijn hart komt maar in zijn buik en zijn weg 
vindt in een zekere plaats?” Zo verklaarde Hij alle voedsel rein. “Maar,” zei Hij, 
“wat uit de mens komt, dat bezoedelt de mens. Want uit het binnenste, uit 
het hart van de mensen, komen boze gedachten, ontucht, diefstal, moord, 
echtbreuk, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, 
godslastering, trots, lichtzinnigheid. Al die slechte dingen komen uit het 
binnenste en bezoedelen de mens.” (Marcus 7: 14-23)

Hier maakt Jezus duidelijk dat kwade bedoelingen van binnenuit komen. 
Hij waarschuwt ons voor het doen van dingen om de schijn te bewaren. 
Wat telt is de innerlijke motivatie, dat wil zeggen: niet de uitwendige 
‘goede daad’ is het belangrijkste, maar de inwendige reden, het ‘waarom’ 
van de daad die wij verrichten. Wat werkelijk van belang is zijn de 
beweegredenen van ons hart die maken dat we bepaalde handelingen 
stellen of bepaalde dingen zeggen en andere niet. Het gaat om onze 
innerlijke motivatie en die moeten we voortdurend onderzoeken en 
in vraag durven stellen. Hoe vaak voelen we ons verontwaardigd over 
de tekortkomingen van anderen, die nochtans van buitenaf komen, en 
verwaarlozen we ons eigenzinnig hart te onderzoeken? Externe zaken 
kunnen ons niet verwijderen van God, dat kunnen alleen de zonden van 
het hart!

We hebben allemaal momenten van woede, van gekwetst zijn, van 
trots, van ergernis of arrogantie, ..., allemaal slechte gevoelens die 
in ons opkomen en ons proberen te domineren. Als kwetsende of 
beledigende woorden eenmaal uitgesproken zijn, kunnen ze niet meer 
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worden teruggenomen. Wanneer we kwetsende woorden spreken of 
ons slecht gedragen, is dat een weerspiegeling van wat er in ons hart 
omgaat. Daarom is het in ons hart dat we aan onszelf moeten beginnen 
werken. Wat komt er op dit moment uit mijn hart? Word ik door anderen 
gezien als iemand die hartelijk is? Ben ik vergevingsgezind, medelevend, 
liefhebbend?

Voor Jezus bevindt het slagveld tussen goed en kwaad zich 
in het menselijk hart

De Amerikaanse kunstenaar, Jim Dine, heeft tijdens zijn lange carrière 
duizenden harten geschilderd, allemaal verschillend van vorm en van 
kleur, allemaal uniek. Op de vraag waarom hij al meer dan vijftig jaar 
harten schildert, zei hij ‘dat het hart een landschap is voor alles’. Als we 
naar zijn schilderijen kijken, zien we dat sommige harten gehavend zijn, 
andere kloppend, sommige complex, sommige bescheiden, sommige 
kleurrijk, sommige levend, sommige liefdevol, ... . Jezus wil dat we op het 
punt komen waar elke uiterlijke actie een uitdrukking is van een genereus 
en vooral liefdevol hart ... dan kunnen we als christenen onze intieme 
emoties op een eerlijke en open manier tonen.

(Vier harten, schilderij van Jim Dine (geboren 1935), geschilderd in 1969, 

zeefdruk op papier © Jim Dine / Tate Modern, Londen).

(Bron: Christian Art, bewerking van artikel van Patrick Van Der Vorst)
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Jullie zijn het zout der aarde
In 2016 was er een rage om kunst te maken met keukenzout, de 
zogenaamde ‘Salt Art’.  Via het internet werd deze kunstvorm snel bekend.  
De resultaten konden niet worden verkocht want ze waren vergankelijk. 
Ze werden éénmalig gemaakt en daarna verspreid via internet waarna 
het zout weer in een zoutblik verdween. Tijdelijke kunst dus, gemaakt 
in een vluchtig moment, maar bestendigd via fotografie en internet. Een 
mooie manier om online te evangeliseren.

(Jezus met doornenkroon, Salt Art door Rob Ferrel, Mexico.)

Jezus zegt in Mattheüs, hoofdstuk 5, paragraaf 13, tegen zijn discipelen. 
“Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout smakeloos wordt, met 
wat zal dan gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om 

weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden”. 

Waarom gebruikt Jezus deze vergelijking?  

 
Zout was een zeer waardevol product in de oude wereld: de Grieken 
dachten dat het iets bevatte dat het goddelijke raakte en de Romeinen 
betaalden hun soldaten soms met zout. De Romeinen zeiden zelfs toen 
een soldaat zijn plichten niet uitvoerde dat ‘hij zijn zout niet waard was’.

 
Zout geeft aan ons voedsel meer smaak, maar het werkt in het verborgene. 
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Heb je bedenkingen of vragen bij deze tekst of rond dergelijke kwesties?  
Stuur gerust een mailtje naar info@jongerenactie.be

Als zout der aarde, kunnen we smaak toevoegen aan ons leven en aan 
het leven van anderen. Als christenen kunnen we de kenmerkende 
smaak van Gods waarden brengen in alles wat we in ons leven doen of 
meemaken. Zo kunnen we het leven smakelijker, spannender, kleurrijker 
en meer vreugdevol maken. Zoals met alles wat Jezus ons leert, zit ons 
‘zout’ niet alleen in de getuigenis van de woorden die we uitspreken, 
maar ook in de getuigenis door onze daden.

 
Jezus wil dat wij door een leven vanuit 

het Evangelie, als smaakmakers 
voor het leven van 
onze medemensen het 
verschil zouden uitmaken. 

Wanneer een christen geen 
bekommernis toont voor zijn 

naaste, dan wordt hij waardeloos 
in de ogen van God, net zoals 
zout dat zijn kracht verliest. 
Het ‘zoute’ verwijst naar de 
nood aan passie en ‘smaak’ 

in het hart van iedere 
gelovige. Het is het 
vuur dat ons motiveert 

om goede werken te doen 
om zo onze medemens naar 

God te leiden.

 
Het zout zelf trekt niet de aandacht, maar voegt iets toe aan ons mens-
zijn, het versterkt wat er al is door onze geboorte als beeld van God. Op 
die manier kan het iets belangrijks en vitaal aan de wereld bijbrengen, 
iets wat niet de aandacht op onszelf vestigt, maar op God die nodig is. 
Net zoals we aanvoelen dat er iets ontbreekt als er geen of te weinig zout 
in ons voedsel zit, zo voelen we aan dat er iets ontbreekt in ons leven 
als God en onze medemensen hierin geen plaats hebben. Wij worden 
aangespoord om het zout der aarde te zijn! 

(Bron: Christian Art, bewerking van artikel van Patrick van der Vorst.)


