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Maria en de zuiverheid

Vervolg van de toespraak van Mgr. de Jong op de 

‘Echte Liefde Wacht’ bijeenkomst van 26 maart 2022



Ook in de Katechismus van de Katholiek 
Kerk staat er heel wat uitleg in verband 

met zuiverheid 

“Aan de ‘zuiveren van hart’ werd beloofd dat ze God zullen 
zien ‘van aangezicht tot aangezicht’ en aan Hem gelijk 

worden. De zuiverheid van hart is de voorwaarde om te 
komen tot de aanschouwing van God. Zij geeft ons nu reeds 

de mogelijkheid om te zien in het licht van God en om de ander te 
verwelkomen als onze ‘naaste’. Zij maakt het ons mogelijk het menselijk 
lichaam, het onze en dat van de naaste, te zien als de tempel van de 
heilige Geest, als een blijk van de goddelijke schoonheid.”

Nu, laat ons ook even het negende en het tiende gebod zoals het in de 
Bijbel staat herhalen:

‘Gij zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste; 
gij zult uw zinnen niet zetten op de vrouw van uw naaste, 

niet op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, op niets 
wat hem toebehoort.’ (Ex. 20, 17)

‘Maar Ik zeg u: al wie naar een vrouw kijkt om haar 
te begeren, heeft in zijn hart al echtbreuk met haar 

gepleegd.’ (Mt. 5, 28).

De uitleg in de Katechismus van Katholieke Kerk (2514) hierover gaat als 
volgt:

De Heilige Johannes onderscheidt drie soorten van 
begeerlijkheid of ‘concupiscentie’: 

- de begeerlijkheid van het vlees, 

- de begeerlijkheid van de ogen, 

- de hovaardij van het leven. 22



Volgens de traditie van de katholieke katechese veroordeelt het negende 
gebod de begeerlijkheid van het vlees; het tiende gebod veroordeelt het 
begeren van andermans goed. 

Het gaat hier dus niet alleen over wat je verkeerd doet, maar ook over 
je innerlijke houding, net zoals bij de farizeeën. Als je je handen thuis 
houdt, maar van binnen nog met onreine gedachten bezig bent, dan 
klopt er iets niet. Als je iets verkeerd doet, dan is dat niet alleen erg als 
je voor het gerecht moet komen, als je aangeklaagd wordt, als mensen 
kunnen bewijzen dat je iets verkeerd gedaan hebt. Nee, het gaat ook 
om wat er in je hart leeft, dat kan men vaak niet bewijzen natuurlijk, 
maar het is wel de bedoeling dat je hart ook puur is, zuiverheid van hart 
dus. Onze wereldse verlangens noemt men ook wel ‘concupiscentie’, niet 
alleen slechte verlangens, maar ook goede. Vandaag de dag heeft het 
meer de betekenis van de overschrijding van de seksuele verlangens, wat 
natuurlijk ook te maken heeft met allerlei andere ontregelingen die er in 
de verlangens van mensen te vinden zijn. 

En dan zien wij dat Paulus in Galaten 5 zegt dat er een strijd is tussen 
de strevingen van de geest, een pure geest die wij 
toch wel altijd hebben, en lagere geesten die ons 
op een of andere manier kunnen beïnvloeden, 
die van buitenaf komen. Want het lichaam is op 
zich goed, maar kan op de een of andere manier 
bedorven raken. Galaten 5,25 zegt: “Daar wij leven 
door de Geest, willen we ook leven volgens de Geest”. 
En het is de Heilige Geest die ons daarbij kan helpen. 

En dan ‘Maria Immaculata’, 
Maria is de ‘Onbevlekte Ontvangenis’
Maria is echt mens, echt vrouw, een menselijk wezen, ze is moeder 
geworden, dus helemaal menselijk, maar tegelijk is ze puur en onbevlekt 
en zonder zonden. Dat komt in alle aspecten van haar leven naar voren. 33



‘Onbevlekte ontvangenis’ wil zeggen dat zij geheel heilig is, zonder zonden 
in de schoot van haar moeder ontvangen. ‘Onbevlekte Ontvangenis’ 
gaat dus niet over de maagdelijke geboorte van Jezus, maar het gaat 
over het feit dat zij zélf totaal zonder zonde was en is! En zij is volgens 
de overlevering in de tempel opgedragen, waardoor zij dus helemaal 
aan God was toegewijd. De engel zegt: “Vol van genade”, en dat is in 
de dogma verklaring van de onbevlekte ontvangenis het uitgangspunt 
geweest van het feit dat Maria ook echt als zonder zonde moet worden 
beschouwd. En dan Maria’s antwoord dat getuigt van haar groot geloof: 
“Mij geschiede naar uw woord”. Door de puurheid van haar hart durft 
zij dat te antwoorden. Allerlei menselijke overwegingen in ons hart 
houden ons tegen om het goede te doen. Maria heeft geen menselijke 

overwegingen gehad, behalve dat zij 
geen man had. Maar zij durft te geloven, 
net zoals Abraham geloofde dat hij zijn 
zoon moest offeren. Zij geeft zichzelf 
geheel over aan God. Zij zegt er zelfs 
geen woord over tegen Jozef, het blijft 
een geheim tussen haar en God, maar 
is wel verbaasd dat Jozef in een droom 
te weten komt dat zij zwanger is en 
hoe dat gekomen is. Dat heeft allemaal 
te maken met haar totale puurheid en 
beschermster van een geheim.

Op de veertigste dag (na de geboorte) moet het kind Jezus samen met 
de ouders naar de tempel om gereinigd te worden, dat is vreemd, want 
Maria moet niet gereinigd worden omdat zij zonder zonde is, maar dat 
heeft te maken met het respecteren van de wet van Mozes in die tijd. 

Dan zegt Simeon “… en uw eigen ziel zal door een zwaard worden 
doorboord.” Ja, heiligheid en zuiverheid zijn niet gemakkelijk, dat heeft 
te maken met trouw zijn aan God, trouw zijn aan je lichaam, trouw 
zijn aan je opvattingen, en dan nog ervoor durven uitkomen, wat 44



niet iedereen in dank zal aannemen en je tegenstand mag verwachten; 
zuiverheid is dus ook oorlog met sommigen.

Op de bruiloft te Kana zegt Maria: “Doe maar 
wat Hij u zeggen zal”, dus totaal vertrouwen 
op Jezus, op God. Dat moeten wij ook doen, 
volledig vertrouwen op God.

Maria staat ook onder het kruis van haar Zoon Jezus, maar ondanks alle 
ellende stond zij boven de angst en het verdriet dat daarmee gepaard 
ging. 

Op Pinksteren bidden wij om de Heilige Geest te ontvangen die zuiverheid 
brengt.

In Apokalyps, 12 is er sprake van de ‘Vrouw, die strijdt met de draak’: 
Maria, die uiteindelijk ten hemel wordt opgenomen, en waar haar lichaam 
geen corruptie kent. De kerk bezit de lichamen van sommige heiligen 
waarvan het lichaam niet vergaat. Een ervan is het lichaam van Catharina 
Labouré waaraan Maria in het jaar 1830 is verschenen. Catharina was 
een kloosterzuster en maakte het volgende mee (tweede verschijning): 

Het is half zes in de avond, de zusters zijn in de kapel voor de meditatie. 
Martha de moeder-overste heeft zojuist het eerste gedeelte voorgelezen en 
men overweegt dit in stilte. Plotseling hoort Catharina aan haar rechterzijde 
vanaf de tribune, weer hetzelfde geruis als van zijde, het is de Heilige Maagd. 
Zij blijft staan ter hoogte van het schilderij van St. Jozef, ze lijkt te zweven in 
de ruimte. Maria lijkt licht uit te stralen in haar gewaad met wijde mouwen. 
Ze draagt ook een lange sluier welke ze over haar hoofd draagt en over haar 
schouders naar beneden hangt. In haar handen draagt ze een gouden bol 
met een kruis erop. Ze biedt deze bol aan God aan, terwijl ze haar ogen 
hemelwaarts richt, als om genaden af te smeken. Onmiddellijk wordt ze 
verhoord. Aan haar vingers verschijnen ringen met schitterende edelstenen, 55



waarvan de stralen in verschillende 
kleuren, naar alle richtingen gaan. De 
kleine bol verdwijnt en Maria strekt 
haar handen uit naar de globe die 
zich onder haar voeten bevindt. Nu 
vallen de schitterende stralen uit haar 
handen over de gehele aarde, doch heel 
intensief op een bepaalde plek van de 
globe. Tegelijkertijd maakt Maria haar duidelijk dat deze globe de hele wereld 
vertegenwoordigt en dat de plek, die de meeste stralen ontvangt Frankrijk 
is. De lichtstralen zijn een symbool van genaden, die uitgestort worden over 
hen die erom vragen. Dan vormt zich een ovale omlijsting om dit tafereel 
heen, met aan de rand in gouden letters de woorden: ‘O Maria zonder zonden 
ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen.’ Maria geeft haar 
de opdracht: “Laat een medaille slaan naar dit model. Allen die haar dragen 
zullen grote genaden ontvangen, vooral als zij haar om de hals dragen en 
met eerbied het gebed bidden, zullen zij de bijzondere bescherming van 
de Moeder van God ontvangen en zal de genade overvloedig zijn”. Dan is 
het alsof het geheel zich omdraait en ziet Catharina de achterkant van de 
medaille: in het midden de letter M, waaruit een kruis opstijgt met aan de 
voet nog een dwarsbalk die door de letter M heen gaat en daaronder de 
twee harten van Jezus en Maria, de een met doornen gekroond, de ander 
doorstoken met een zwaard. Het geheel wordt omgeven met een kroon van 

twaalf sterren. Catharina hoort: “Het kruis, de letter 
M en de twee harten zeggen voldoende!” In een jaar 
tijds heeft deze verschijning zich minstens vijfmaal 
herhaald en telkens met dezelfde opdracht.

Het is echt de moeite waard om die medaille te 
dragen omdat Maria die onbevlekt ontvangen 
is, ons die medaille gegeven heeft. Die medaille 

werd zó beroemd omdat er zoveel wonderen gebeurde, zodat zij nu de 
‘wonderdadige medaille’ wordt genoemd. 
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En dan, 24 jaar later, op 8 december 1854 werd het dogma afgekondigd: 
‘Maria Onbevlekt Ontvangen’. Maria is gevrijwaard gebleven van alle 
zonden, zij heeft nooit één zonde begaan, zij is ook bewaard gebleven 
van de erfzonde, kortom: zij is de ‘Onbevlekte Ontvangenis’. 

Op het einde van het dogma staat:

“…verklaren, uitspreken en bepalen, dat de leer, 
welke houdt dat de allerzaligste Maagd Maria 

in de eerste stand van haar Ontvangenis door een 
enige bijzondere genade en bevoorrechting van de 

almachtige God, om de wille van de verdiensten van 
Christus Jezus de Behouder van het mensdom, van 

alle smet van de erfschuld vrij is bewaard, 
door God is geopenbaard, en alzo door 
alle gelovigen vast en bestendig moet 

geloofd worden.”

En dan, op 25 maart 1858, vier jaar na de dogmaverklaring, krijgt 
Bernadette in Lourdes een mevrouw te zien waarvan zij helemaal niet 
weet wie zij is, en dan zegt Maria tegen haar: “Ik ben de Onbevlekte 
Ontvangenis”. En Bernadette, 14 jaar oud, nog niet klaar met de catechese, 
schapen moeten hoeden in plaats van naar de les te gaan, loopt naar de 
pastoor van Lourdes toe, belt aan, de pastoor ziet haar en denkt “daar is 
die lastpost weer”, en zij zegt de naam van de dame: “Ik ben de Onbevlekte 
Ontvangenis”. En de pastoor wordt bleek en beseft 
dat Bernadette dat onmogelijk kon verzinnen. Maria 
is dus niet enkel maar onbevlekt ontvangen, zij IS de 
Onbevlekte Ontvangenis! Dus puur en ontvankelijk 
open staan voor God, dat is gepersonifieerd in Maria, 
dat is heel wonderlijk. De totale ontvankelijkheid 
voor God, de puurheid van de relatie met God en 
met elkaar is in Maria werkelijkheid geworden. Je kan 
geen mooiere titel vinden denk ik. 77



Dus die puurheid van onze relatie met God en inclusief dus ook onze 
puurheid in relaties met anderen, in seksuele relaties, dat zit gewoon in 
het ontvankelijk zijn voor het goede en niet het onzuivere willen hebben 
of krijgen of manipuleren, neen, gewoon ‘relaxen’! Maria is in de staat van 
‘totale relax’, zou men kunnen zeggen. En doordat zij in die staat is weet 
zij: “God heeft aan mij grote dingen gedaan, Hij heeft zich neergezet door 
de kleinheid van zijn dienstmaagd en heeft grote dingen door mij kunnen 
doen”. Niet dat zij zelf niets gedaan heeft, maar zij heeft zich helemaal 
laten leiden door die genade, zij stond helemaal open voor die genade en 
dat is dus de kracht om zuiver te kunnen zijn. Dat kan niemand op eigen 
kracht op een of andere manier. Daar heeft men die grotere kracht van 
boven nodig! 

Er zijn natuurlijk een aantal heiligen die daar ook mee te maken hebben 
gehad. De zuiverheid en de kuisheid van Jozef bijvoorbeeld. Kennen 
jullie het gebedje tot de Heilige Jozef? Bidt dit gebedje maar vaak, dan 
krijg je écht hulp.

Het memorare tot de Heilige Jozef 
(van St. Bernardus)

Gedenk, o allerzuiverste Bruidegom 
van Maria 

en mijn zeer beminde Beschermer, 
heilige Jozef, dat het nooit gehoord is dat iemand die 

Uw zorg afsmeekte en Uw hulp inriep, ongetroost 
bleef. Aangemoedigd door dit vertrouwen, kom ik tot 
U en beveel ik mij met alle vurigheid van mijn geest bij 
U aan. Verwerp mijn bede niet, o Voedstervader van 

de Heiland, maar aanvaard ze welwillend.
Amen. 

Onze Vader … Wees gegroet … Eer aan de Vader ...88



En nu wat meer over een heel interessante man: Thomas van Aquino, 
misschien heb je daar al van gehoord. Die heeft tijdens een mystieke 
ervaring een gordel gekregen waardoor hij beschermd werd tegen de 
bekoringen van de onzuiverheid, zoals te zien is op het schilderij. En hij 
wordt niet voor niets de ‘Doctor Angelicus’ genoemd, de 
‘Engelachtige Leraar’. Hieronder een mooi gebedje van hem:

Gebed voor kuisheid 
(vertaald uit het Engels)

O lieve Jezus!
Ik weet heel goed dat elk perfect geschenk,

en vooral dat van de kuisheid,
afhangt van de machtigste hulp 

van Uw voorzienigheid,
en dat zonder U een schepsel niets kan doen.

Daarom bid ik U om met Uw genade 
mijn kuisheid en mijn zuiverheid te verdedigen,

zowel in mijn ziel als in mijn lichaam.
En als ik ooit via mijn zintuigen 

indrukken heb ontvangen
die mijn kuisheid en mijn zuiverheid 

zouden kunnen bevlekken,
moge U, die de Allerhoogste Heer van al mijn 

krachten bent, het van mij afnemen,
zodat ik met een onbevlekt hart voorwaarts 

mag gaan in Uw liefde en dienstbaarheid,
mezelf kuis aanbiedend, al de dagen van mijn 

leven, op het meest zuivere altaar 
van Uw Goddelijkheid.

Amen. 99
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Heel interessant is dat Thomas van Aquino heel wat informatie heeft 
neergeschreven over de deugden. Het is zeer de moeite waard om 
die te lezen. Thomas van Aquino legt ook uit dat ‘pudicitia’ of kuisheid 
afkomstig is van het woordje ‘pudor’, wat schaamte betekent. Hij maakt 
dus een verband tussen ‘kuisheid’ en ‘schaamte’. Hij zegt: “Nu schamen de 
mensen zich het meest voor geslachtsdaden, zoals Augustinus opmerkt, 
zozeer dat zelfs de huwelijksdaad, die wordt gesierd door de eerlijkheid 
van het huwelijk, niet vrij is van schaamte”. En hij zegt ook: “Nu schaamt 
de mens zich niet alleen voor deze seksuele vereniging, maar ook voor 
alle tekenen ervan”. Dus ook (on)zuivere blikken, kussen en aanrakingen 
hebben te maken met kuisheid en met schaamte, het is typisch menselijk, 
en we moeten de kracht en de genade bij God zoeken, want die zaken 
kunnen snel uit balans geraken. Zuiverheid heeft eerder te maken met 
deze uiterlijke tekenen, terwijl kuisheid eerder de seksuele vereniging 
betreft.

Ook de Katechismus maakt een verband 
tussen kuisheid en schaamte.

2521:
‘Kuisheid veronderstelt schaamte. Kuisheid maakt 

een integrerend deel uit van de matigheid. 
De schaamte beschermt de intimiteit van de persoon. 

Zij betekent een weigering om te ontsluieren wat 
bedekt moet blijven. De schaamte is afgestemd op de 

kuisheid, waarvan zij de fijngevoeligheid bewijst. 
De schaamte leidt de blikken en gebaren op een wijze 

die overeenstemt met de waardigheid van de 
personen en van hun eenwording.’

Bij die verlangens hebben we de opdracht niet alleen over seksuele 
puurheid te spreken, maar over zuiverheid in het algemeen. Het is 

zo dat die seksuele krachten heel sterk zijn, vaak sterker dan alle andere 
krachten, en die moeten dus extra beschermd worden op een of ander 
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manier. Een van de middelen daarvoor is schaamte, je hoeft niet bang te 
zijn om je af en toe eens te schamen.

2522: 
‘De schaamte beschermt het mysterie van de 

menselijke personen en van hun liefde. Zij nodigt uit 
tot geduld en matiging in de liefdesverhouding; zij 
vraagt dat men de omstandigheden schept waarin 

man en vrouw zich aan elkaar kunnen geven en wel in 
een definitieve verbintenis. Schaamte is een vorm van 
bescheidenheid. Zij speelt mee bij de keuze van kleding. 

Zij zal met stilzwijgen of voorbehoud reageren 
waar het risico van ongezonde nieuwsgierigheid zich 

voordoet. Schaamte wordt zo discretie.’

Schaamte heeft dus iets te maken met het beschermen van het 
heilige. Soms hoort men wel eens zeggen: “We moeten de 
taboes doorbreken”. Maar je hoeft helemaal geen taboes te 
doorbreken, integendeel, want het is juist een bescherming 
van het allerheiligste!

2523:
‘Er bestaat een kiesheid van gevoelens zoals er 

een lichamelijke schaamte bestaat. Deze kiesheid 
verzet zich bijvoorbeeld tegen de “voyeuristische” 
exploitatie van het menselijk lichaam in sommige 

reclames of ook tegen pogingen van bepaalde media, 
die te ver gaan in het onthullen van bepaalde 

intieme vertrouwelijkheden. De schaamte schept 
een levensstijl die weerstand kan bieden aan de 
verlokkingen van de mode en aan de druk van de 

heersende stromingen.’
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Deze kiesheid verzet zich bijvoorbeeld tegen de “voyeuristische 
exploitatie”, we willen kijken, we willen anders zien, dat is ook met 
reclame in alle media die te ver gaat in het onthullen van bepaalde intieme 
vertrouwelijkheden. De schaamte schept een levensstijl die weerstand 
kan bieden aan die verlokkingen en geeft moed om te weerstaan aan de 
druk van de heersende stromingen. Dus schaamte is niet iets slechts. Je 
kan je schamen omdat je iets doms gedaan hebt, dat is ook niet slecht, 
maar schaamte kan je ook vooruit helpen in je pogingen om zuiver te 
leven.

2524:
‘De uitdrukkingsvormen van de schaamte 

verschillen van cultuur tot cultuur. Overal 
echter wordt zij gedragen door het vermoeden 

van een geestelijke waardigheid die de mens eigen 
is. Schaamte ontstaat bij het ontwaken van het 

geweten in de mens. Kinderen en jongeren schaamte 
bijbrengen is eerbied opwekken voor de menselijke 

persoon.’

Dus: “Schaam niet!; Schaam jij je niet!; Je mag 
je niet schamen!” Dat is verkeerd! Soms moet 

je je juist wél schamen. Dit past goed bij de 
visie van de waardige mens: seksualiteit, 

zuiverheid en schaamte horen bij elkaar, 
die hangen aaneen.

Het vervolg van de uiteenzetting van Mgr. de Jong zal verschijnen in een 
van de volgende nummers van Jongerenactie.


