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Jullie elw-team

Wat is zuiverheid? Het antwoord op deze vraag is snel gegeven 
wanneer we het bijvoorbeeld hebben over pas gewassen ruiten. Heel 

wat omslachtiger wordt het wanneer we uitleg willen geven over 
de zuiverheid van een ziel. Het zesde gebod zegt: ’Doe niets wat 

onkuisheid is’; het negende gebod: ‘Wees steeds kuis in uw gemoed’. 
Over de betekenis van zuiverheid naar lichaam, ziel en geest kan dus 

heel wat meer gezegd worden.  Op de 
‘Echte Liefde Wacht’-bijeenkomst 

van 26 maart jl. is Mgr. De 
Jong dieper ingegaan op de 
betekenis van de zuiverheid 

als het over mensen gaat. Het 
ultieme goede voorbeeld van 

een zuiver leven is ongetwijfeld 
Moeder Maria. In de litanie 
van de gezegende Maagd 

Maria beamen we: ‘Heilige 
Maagd der maagden’, ‘Allerreinste 
Moeder’, ‘Allerzuiverste Moeder’, 

‘Ongeschonden moeder’, ‘Onbevlekte 
moeder’. Moeder Maria is dé persoon 

bij uitstek die ons wegwijs kan maken in 
alle aspecten van de zuiverheid: in onze 
woorden en in onze gedachten, in ons 
doen en in ons laten. Dit nummer van 

Jongerenactie is het eerste deel met wat 
meer uitleg over ‘zuiverheid’.

EDITORIAAL
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Het feest van ‘Maria Boodschap’ wordt gevierd op 25 maart, juist negen 
maanden vóór de geboorte van Jezus op 25 december. Maria boodschap 
is een belangrijk feest. De engel Gabriël komt Maria bezoeken en zegt: 
“Gezegend zijt gij onder alle vrouwen en gezegend is de vrucht van 
uw lichaam, Jezus.” Dat zeggen wij telkenmale in het ‘weesgegroet’. En 
toen zei die engel: “Je zal een kind ontvangen.” Maria echter sprak tot 
de engel: “Hoe zal dit geschieden daar ik geen man beken?” Hierop gaf 
de engel haar ten antwoord: “De heilige Geest zal over u komen en de 
kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal wat 
ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God.” En 
daarop volgde het heel bekende antwoord van Maria: “Mij geschiede 
naar uw woord.” 

In 1854 heeft paus Pius IX het dogma afgekondigd dat Maria onbevlekt 
ontvangen is. Dat betekent dat zij helemaal zonder zonden is, zonder smet. 
Vandaag gaat de lezing over de zuiverheid. Niet enkel de zuiverheid op 
seksueel vlak, maar meer in het algemeen: zuiverheid als zijnde helemaal 
zonder zonden. Dat was de reden waarom Maria helemaal in de gunst 
van God was: zij was helemaal zonder zonden. Toen mij gevraagd werd 
om een keuze te maken tussen enerzijds een lezing over ‘zuiverheid’ en 
anderzijds een lezing over ‘Maria’, dan dacht ik: waarom niet beiden? 
Beide onderwerpen passen heel mooi bij 
elkaar! Het feest van Maria boodschap 
kan u in uw agenda schrijven want het is 
een heel mooi feest.

Nu, wat is zuiverheid? De eerste 
betekenis is de zuiverheid in de context 
van proper en netjes, bijvoorbeeld: 
we moeten regelmatig onze tanden 
poetsen. Materieel moet alles netjes blijven: 

Wat is zuiverheid?
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De Onbevlekte Ontvangenis, 1678, Bartolomé Esteban Murillo44



het huis poetsen, de wagen wassen, enzovoort. Het milieu moet zuiver 
gehouden worden. Het zesde en het negende gebod gaan ook over 
zuiverheid, maar wat is zuiverheid in het algemeen? Zowel in de Bijbel 
als in de Catechismus van de Katholieke kerk staat er heel wat uitleg 
betreffende de zuiverheid. De Italiaanse schilder Murillo bijvoorbeeld, 
heeft de onbevlekte ontvangenis van Maria uitgebeeld op een schilderij. 
Zuiverheid is heel moeilijk te definiëren maar wel makkelijk te ontkennen. 
Wij weten vooral wat niét zuiver is. Als jij een deugdzaam mens 
bent, dan is dat moeilijker te definiëren dan een zonde die je 
begaat. Ook in het nieuws of in films gaat het meestal over wat 
mensen niét goed doen in plaats van wat mensen wél goed doen. 

Sommige mensen zijn heel erg overtuigd van hun eigen goedheid. 
Maar de meeste mensen die zitten toch ook een beetje met: “Ja, maar 
dat heb ik zo dom gedaan”, of “Dat ging ook niet goed”, of: “Dat kan ik 
niet”, en zijn heel negatief met zichzelf bezig. Dat is een stuk makkelijker 
maar eigenlijk is het beter om eerst het geheel te zien: dat jij toch ook 
een mens bent, en dat is op zich al een wonder. En daarnaast kunnen heel 
veel dingen verkeerd gaan. Kijk bij deze auto, wat is er verkeerd gegaan?  

55



Zelfstandig naamwoord

Er staat niet voor niets: ‘ik ben vies’ en hier links achter, ik weet niet of 
jullie Italiaans kennen: ‘lavami’, wat betekent: ‘was me’. Als mens kan je niet 
helemaal helder zijn, kan je niet helemaal zuiver zijn, kan je niet helemaal 
transparant zijn, kan je niet helemaal stralen zijn, want dat zijn termen die 
daar amper bijhoren. Dus in eerste instantie denk ik dat het heel goed is 
om zuiverheid in je leven te beschouwen op seksueel gebied, maar ook 
in het algemeen. Als je het woordje ‘purity’ intikt en vertaalt, dan is het 
resultaat: ‘zuiverheid, reinheid, kuisheid, helderheid, zindelijkheid’. Uit de 
statistiek hieronder blijkt ook dat het woordje zuiverheid vroeger veel 
meer gebruikt werd dan nu, vooral in de jaren 1800. Er was dus vroeger 
meer aandacht voor ‘zuiverheid’.

In de catechismus staat meer uitleg over het negende gebod: ‘Gij zult 
geen onkuisheid begeren’. En het is heel mooi dat de catechismus dat 
uitlegt via de zesde zaligspreking, die zegt: ‘Zalig de zuiveren van hart, 
want zij zullen God zien.’ (Mt. 5, 8). Met de ‘zuiveren van hart’ worden 66



diegenen bedoeld, die hun verstand en hun wil hebben afgestemd op de 
eisen van Gods heiligheid, vooral op drie terreinen: 

1 - de naastenliefde, de pure naastenliefde, de transparante liefde naar 
jouw oma toe, naar jouw ouders toe, zelfs naar jouw vijand toe. 
‘Agape’ zeggen ze in het Grieks, pure liefde is liefde zonder smet. 
Alle andere liefdes zijn een beetje ‘onzuiver’ in die zin dat jij er ook 
baat bij hebt. Bijvoorbeeld: de bakker bakt brood, de slager verkoopt 
vlees, en je ziet die mensen graag omdat zij jou iets in de plaats 
kunnen geven, dat is dus oppervlakkige vriendschap. Dan heb je de 

1 - de naastenliefde

2 - de kuisheid of de seksuele eerbaarheid 

3 - de waarheidsliefde en de rechtgelovigheid
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vriendschap van de mensen die je leuk vindt omdat je samen naar 
de film kan gaan of samen leuke dingen kan doen. Ja, dat is elkaar 
ook ergens ‘gebruiken’, in plaats van er echt voor die ander te zijn. 
Echte liefde is ‘beminnen tot het pijn doet’, pas dan kan je merken of 
je écht lief hebt. Pure liefde is dus nog niet zo makkelijk, dat is pure 
liefde omwille van die andere, dat jij alles accepteert van die andere. 
De liefde is zachtmoedig, ze is goedertieren, ze praat niet, ze houdt 
niet van de schone schijn, ze verdraagt alles, enzovoort.  Dit is een 
prachtig ‘hooglied van de liefde’, zou men kunnen zeggen. ‘Agape’ is 
dus de eerste vorm van zuiverheid; zuivere liefde is liefde die gericht 
is op de ander, niet op jezelf. 

2 - de kuisheid of de seksuele eerbaarheid. Hierover kan heel veel ge-
zegd worden. In een van de volgende nummers van ‘Jongerenactie’ 
komen we daar uitgebreid op terug.

3 - de waarheidsliefde en de rechtgelovigheid. 
De eerste wil van de mens is onze roeping om lief te hebben, dat is 
mooi. De Dominicanen hebben altijd gedacht dat je eerst iemand 
moet leren kennen vooraleer die persoon te beminnen, want als jij 
iemand niet kent dan kun die ook niet beminnen. De Franciscanen 
zeggen het omgekeerde: zorg er eerst voor dat je iemand bemint, 
en omdat je die persoon bemint wil je hem ook leren kennen. Op 
de eerste plaats dus de liefde, en daarna de kennis. Zuiverheid heeft 
dus met de liefde te maken, met de waarheid, en met de kennis. Dus 
moeten we ook op zoek gaan naar de zuivere waarheid, geen ‘nep 
waarheden’ of ‘fake news’. Er is een verband tussen de zuiverheid 
van het hart, de zuiverheid van het lichaam, en de zuiverheid van het 
geloof. De gelovigen moeten de artikelen van het geloof aanvaarden 
opdat zij door te geloven in God zouden gehoorzamen, en opdat zij 
door te gehoorzamen aan God goed zouden leven, en opdat zij door 
goed te leven hun hart zullen zuiveren, en door hun hart te zuiveren 
zouden begrijpen wat ze geloven.
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Er zijn nog veel meer dingen waar wij het 
woordje zuiverheid voor gebruiken na-
tuurlijk. Schoonheid in plaats van sme-
righeid hebben we al gezien. Goed ge-
wassen zijn, maar ook: transparantie, 
stralend, eerlijk, puur. Dat heeft ook 
wel iets met zuiverheid te maken. 
Een kristallen blik, een bergrivier met 
heel zuiver water, waar je de vissen in 
kan zien zwemmen. Het straalt, het flon-
kert, het is eerlijk, het is niet ‘verontreinigd’. 
Iemand die met zuivere intenties denkt en handelt, 
iemand die puur is en een zuiver geweten heeft, begaat geen zonden. 
“Laat uw ja, ja zijn, en uw neen, neen”, zegt Jezus. Het moet ‘what you 
see is what you get’ zijn: wat jij zegt, daar sta jij voor. Dus let op met wat 
je zegt. Geen onduidelijke motivaties of intenties. Het woordje zonde 
komt van het Grieks en betekent oorspronkelijk: ‘je doel missen’, zoals 
een schutter die een pijl richt op een doel en mist. Zonde is niets anders 

dan je doel missen, en wat is je doel? De hemel 
bereiken, of Gods liefde ervaren. Zonde 

is dus ‘missen’, je mist de kans. Geen 
manipulatie dus, betrouwbaar zijn, 

geen corruptie of omkoopbaar-
heid of achterbaksheid. Een 
politieagent of een ambte-
naar mag niet omkoopbaar 
zijn. Blijf ‘zuiver op de graat’. 
Zuiverheid is niet alleen zui-
ver maar ook stralend. Zui-
verheid straalt ook, zuiver-

heid heeft ook te maken met 
een stralende gloed. Hebben 

jullie al gehoord van de piramide 
van Maslow? Deze piramide geeft 

de behoeftes van de mens weer: 99



- Onderaan begint die met de fysiologische behoeftes zoals lucht, eten, 
water, … . 
- Daarboven de behoefte aan veiligheid en zekerheid:  voldoende 
financiële middelen, vrij van angst voor oorlog, … . 
- Daarboven de sociale behoeftes zoals familie, vriendschap, intimiteit, 
enz ... . 
- Daarboven de behoefte aan waardering, erkenning en zelfrespect: de 
eigenwaarde.
- Daarboven de zelfactualisatie of de zelfverwerkelijking, de behoefte om 
zijn persoonlijkheid en zijn mentale groeimogelijkheden te ontwikkelen 
en te waarderen.

Fysiologische behoeftes 
Lucht, eten, water, onderdak ...

Behoefte aan veiligheid 
Financiële middelen, vrij van angst, ...

Sociale behoeftes 
Familie, vriendschap, intimiteit, ...

Behoefte aan waardering 
Zelfvertrouwen, respect, eigenwaarde, ...

Cognitieve behoeften 
Streven naar kennis en begrip

Esthetische behoeftes 
Creativiteit, streven naar schoonheid, ...

Zelfactualisatie 

Het bereiken van individueel potentieel

Zelftranscendentie 

Anderen helpen, spirituele ervaringen
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Fysiologische behoeftes 
Lucht, eten, water, onderdak ...

Behoefte aan veiligheid 
Financiële middelen, vrij van angst, ...

Sociale behoeftes 
Familie, vriendschap, intimiteit, ...

Behoefte aan waardering 
Zelfvertrouwen, respect, eigenwaarde, ...

Cognitieve behoeften 
Streven naar kennis en begrip

Al die lagen van onze persoonlijkheid moeten op de een of ander manier 
vervuld worden. Zelfactualisatie wordt bijvoorbeeld vervuld als je een 
goed beroep vindt dat beantwoordt aan je talenten, of aan je diepste 
verlangen om goed te doen voor de anderen. De vervulling van een 
esthetische behoefte is bijvoorbeeld een mooi huis, of een mooie kamer, 
of een mooi schilderij tegen de muur, of een mooie stijl van inrichten. 

En later heeft Maslow daarboven nog de behoefte aan zelftranscendentie 
bijgeplaatst. Het is de behoefte van de mens naar iets dat groter, complexer 
en oneindig is, naar God dus, en dat is je top-ervaring. Zelftranscendentie 
kan men vergelijken met het licht van een vuurtoren. Die vuurtoren 
binnen in je hart, daar woont God. Als jij nu een puur hart hebt, dan straalt 
dat door alles heen. Je kan als het ware al je lagen van je persoonlijkheid, 
alle behoeftes van jou, laten doorstralen door de puurheid van je hart. 
Kunstenaars die onder invloed van drugs of alcohol zijn maken vreselijk 
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lelijke zaken, terwijl kunstenaars met een puur 
hart esthetisch de mooiste zaken kunnen maken. 
Een schrijver bijvoorbeeld met een puur hart, zal 
de mooiste dingen schrijven. Die vuurtoren staat 
voor de zuiverheid van het hart, van het licht dat uit het 
hart mag voortkomen, uit een puur hart. En dat straalt 
door alles heen wat jij op een gegeven moment doet. 

Zowel in de Catechismus van de katholieke kerk als in de Bijbel 
vinden we heel wat uitleg in verband met ‘kuisheid’. Dat zal verschijnen 
in een van de volgende nummers van ‘Jongerenactie’.
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