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Pro Vita
Liefde laat Leven

Maria en de zuiverheid



Jullie elw-team

Beste lezer,

Op de ‘Echte Liefde Wacht’ - bijeenkomst van 26 maart jl. heeft Mgr. De 
Jong ons al wat uitleg gegeven over de betekenis van ‘zuiverheid’ als het 

over mensen gaat.

In dit nummer van Jongerenactie haalt Mgr. De Jong de Bijbel erbij om te 
illustreren dat er heel veel gezegd kan worden over een zuiver hart, over een 

zuivere ziel, over een zuiver mens. 

Laten we beginnen met psalm 15, een psalm van David.
Mgr. De Jong haalt er ook de Latijnse teksten bij om de details beter te 

belichten.

EDITORIAAL
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Jullie elw-team

‘Heer, wie mag toeven binnen uw tent,

‘Domine, quis habitabit in tabernaculo tuo?’ 

‘Tent’ is ‘tabernaculo’ dat is Gods tabernakel of Gods heiligdom. 

wie wonen op uw heilige berg?

Die wandelt oprecht en gerechtigheid doet, 

‘Qui ingreditur zine macula et operatur iustitiam.’ 

‘Zine macula’ is zonder smet, dat is dus onbevlekt ontvangen. 
Wie binnen wil gaan moet dus zonder smet zijn.

die de waarheid hartgrondig belijdt,

‘Qui loquitur veritatem in corde suo’

die de waarheid spreekt in zijn hart, natuurlijk!

 die niet rondbrengt wat hem op de tong komt.

‘Qui non egit dolum in lingua sua’

 die het kwade of het lijden eigenlijk in zijn tong verbergt. 

Wat is zuiverheid?
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Zijn medemens brengt hij geen kwaad toe, 

hij laadt geen smaad op zijn naaste. 

De nietswaardige ziet hij met verachting, 

maar die de Heer vrezen, hèn eert hij. 

Zwoer hij tot zijn schade, hij wijzigt het niet; 

hij leent zonder rente te vragen, 

neemt niets aan tegen wie in zijn recht staat. 

Die aldus handelt, hij zal niet wankelen in eeuwigheid.’ 

Deze psalm geeft heel mooi weer wat puurheid is! Als je puur bent dan zal 
je op de heilige berg mogen wonen, dan zal je daar in zijn heilig tabernakel 
mogen verblijven. Maria mag op Gods heilige berg wonen, zij is ten 
hemel opgenomen en zij was zelf het tabernakel van Jezus!

Psalm 24, ook een psalm van David, legt uit wie er te gast mag 
zijn in Gods huis.

… Wie mag dan bestijgen de berg van de Heer,

wie mag staan in zijn heilig domein?

Die rein is van handen en zuiver van hart, …

‘Innocens manibus et mundo corde’ … 

Degene die ‘innocens manibus’ is en ‘mundo corde,’ die dus reine handen 
heeft en zuiver is van hart, die mag bij God zijn. Dus die reinheid van hart 
heeft te maken met verbonden zijn met God. Dus zuiverheid in de Bijbel 
gaat in de eerste plaats over: hoe zuiver ben jij ten opzichte van God? 44



Als je zuiver bent, dan ben je gerechtvaardigd 
ten opzichte van God. In wezen betekent 
zuiverheid dus: verbonden zijn met God, een 
relatie hebben met God. 

En dan is er nog de beroemde zin in de 
bergrede (Mattheüs 5,8): 

‘Zalig de zuiveren van hart, 

want zij zullen God zien.’ 

Ook daar gaat het over onze relatie met God!

Ook het Griekse woordje Καθαροὶ (katharsis = zuivering); τῇ καρδίᾳ (in, 
aan, voor het hart) betekent letterlijk: zuiver zijn van hart. Die term heeft 
ook te maken met een soort zuivering die wij moeten doormaken. We 
moeten door beproevingen, dus… door louteringen… door vuur heen… 
om zuiver te worden: zuiver van intenties en zuiver van inzicht. 

Ook kunnen we wat leren van 2 Korintiërs 11,3 in het Engels :

‘I am afraid, however lest by any means 
as the serpent deceived Eve, in the 

craftiness of him, might be corrupted 
the minds of you from the simplicity 

and the purity in Christ.’
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Ik ben dus bang, zegt Paulus, dat de duivel, zoals 
die Eva heeft verleid, ‘in the craftiness of him’, in zijn 
slimheid, ‘might be corrupted the minds of you’ dat 
hij ook jullie geesten heeft gecorrupteerd, ‘from 
the simplicity’, van de eenvoud, ‘and the purity 
in Christ’, en van de zuiverheid in Christus. Lam 
Gods wil zeggen: het lammetje zijn ten opzichte van 
Christus. Als we daar van afwijken, dan verliezen we onze 
onschuld op de een of andere manier.

1 Korintiërs 6,3-6 zegt: 

‘Wij geven niemand enige aanstoot, om ons ambt niet in 
opspraak te brengen. In alle omstandigheden proberen wij ons 
te gedragen als dienaars van God door het standvastig verduren 

van ontberingen, nood en ellende: slagen, gevangenschap, 
oproer, oververmoeidheid, gebrek aan slaap, te weinig eten. 

Onze aanbeveling is: zuiverheid, inzicht, geduld, goedheid, en 
geest van heiligheid en ongeveinsde liefde,… 

Deze tekst leert ons dat we door de moeilijkheden heen tot 
een zuiver hart kunnen komen. Als we ons hechten aan 

vele zaken, dan worden we gecorrupteerd. 
Zuiverheid, inzicht, geduld, 
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goedheid, en geest van heiligheid en ongeveinsde liefde krijgen we pas 
als we door moeilijke situaties heen zijn gegaan. Zuiverheid is niet gratis, 
zuiverheid is iets dat we moeten verwerven, we moeten er op een of 
andere manier voor vechten. 

Efesiërs 5,3 zegt:

‘Ontucht en onzedelijkheid, in welke vorm dan ook, of 
hebzucht mag onder u zelfs niet ter sprake komen. Heiligen 

betaamt dit niet.’

Immoraliteit en onzuiverheid mogen bij ons dus niet voorkomen, en 
mogen zelfs niet genoemd worden! Paulus legt de lat dus heel hoog. Als 
wij tussendoor bijvoorbeeld een gortig mopje vertellen of af en toe een 
onzedig getint tijdschrift bekijken, dan is dat iets wat niet past bij onze 
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intenties om zuiver te leven. Op seksueel vlak mogen we 
nooit enige toegeving doen, want net zoals een klein vlekje 

een heel tafelkleed ontsiert zodat het volledig gewassen 
dient te worden, zo ook maakt de geringste toegeving van 

onzentwege op seksueel vlak ons onzuiver. 

1 Petrus 1,22 zegt:

‘Nu gij uw ziel gereinigd hebt door de waarheid gehoorzaam 
te aanvaarden, moet gij elkander beminnen met oprechte 

broederliefde, met hart en vurigheid.’…

Enkel door gehoorzaamheid aan de waarheid worden we gezuiverd. Als 
je zuiver wil worden, denk dan aan de waarheid, aan niets anders dan de 
hele waarheid.

Matteüs 5,33-37 zegt:

Eveneens hebt gij gehoord, dat tot onze voorouders gezegd 
is: “Gij zult geen valse eed doen, maar gij zult voor de Heer 

uw eden houden. Maar Ik zeg u in het geheel niet te zweren; 
noch bij de hemel, want dat is de troon van God; noch bij de 
aarde, want dat is zijn voetbank; noch bij Jeruzalem, want dat 
is de stad van de grote Koning. Ook bij uw hoofd moet gij 
niet zweren, want gij kunt niet een haar wit of zwart maken. 

Maar uw ja moet ja zijn en uw neen, neen; en wat daar 
nog bij komt, is uit den boze.”
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We mogen niet zweren, zegt Jezus, en uw ‘ja’ moet ‘ja’ zijn, en uw ‘nee’ 
moet ‘nee’ zijn, en wat daar nog bij komt is uit den boze. Ook als je iets 
niet doet wat je beloofd hebt, ben je niet zuiver. Dat merk je ook op 
de een of andere manier, daar blijf je mee zitten. Christus heeft ons 
gevraagd om te bidden, wel 3 tot 4 maal per dag, zodat we niet ‘in slaap’ 
vallen. Soms komt er iets tussen en kunnen we niet bidden, dan hebben 
we de hele dag het gevoel alsof we niet gebeden hebben, en blijven we 
onrustig. Toch moeten we bidden. We hebben dat beloofd, het is een 
schuld naar de kerk toe en naar God toe, en op het moment dat we dat 
niet gedaan hebben, dan blijft die onrust, dan zijn we niet zuiver van hart 
op een of ander manier, zijn we niet zuiver van intentie. 

En dat geldt ook voor het huwelijk natuurlijk, of voor 
degenen die hun ‘Echte Liefde Wacht’ belofte 
hebben afgelegd. Het is een commitment naar 
elkaar toe. En let op, want het begint altijd met 
iets klein. Kent u het verhaal van een jongetje 
dat ergens langs een dijk liep? Hij zag op een 
gegeven moment een klein straaltje water 
lopen door een dijk heen, maar hij had niets bij 
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zich, dus stak hij zij vinger in dat gaatje. Jullie zullen misschien denken: 
“Wat een dom verhaaltje, dat jongetje kan toch niet de hele dag zijn 
vinger in dat gaatje houden?” Maar wat heeft dat kindje gedaan? Als er 
ergens in een dijk een klein openingetje zit waar water doorstroomt, dan 
neemt dat water steeds meer zand van de dijk mee, en dat kleine gaatje 
wordt steeds groter en groter, en op een gegeven moment breekt de dijk 
door. Hij heeft dus mensenlevens gered.

Dat is ook het geval met zuiverheid, met zuiverheid van gedachten en 
zuiverheid op seksueel vlak. Op het moment dat je ergens aan toegeeft, 
dan komt er een stroom op gang, en dan zal je merken dat op een of 
andere manier ‘de dijk doorbreekt’. Dat is wat Jezus bedoelt als Hij zegt: 
laat uw ‘ja’, ‘ja’ zijn, en laat uw ‘nee’, ‘nee’ zijn. 
En het maakt niet uit of je een gezworen eed 
aflegt of niet. Jezus maakt geen onderscheid 
tussen beloftes die gedaan zijn met of zonder 
eed. Een belofte is een belofte, geen gezeur. 
Wie van ons is niet af en toe zoals de farizeeën? 
Jezus zegt (Matteüs 23, 25-28): 

1010



“Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars! De 
buitenkant maakt ge schoon, maar van binnen zijn ze gevuld 
met roof en genotzucht. Blinde Farizeeër, reinig eerst de beker 

van binnen, dan wordt de buitenkant van zelf rein. Wee u, 
schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars! Gij lijkt op gekalkte 
graven die er van buiten wel mooi uitzien, maar van binnen vol 
zijn met doodsbeenderen en allerhande onreinheid. Zo ziet ook 
gij van buiten er voor de mensen wel uit als heiligen, maar van 

binnen zijt gij vol huichelarij en ongerechtigheid.”

Het gaat hier ook over reinheid, want aan de buitenkant kan men ‘schoon’ 
zijn, maar binnenin niet.
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Heb je bedenkingen of vragen bij deze tekst of rond dergelijke kwesties?  
Stuur gerust een mailtje naar info@provita.be

In een van de volgende nummers van Jongerenactie 
gaan we verder met wat er in de Katechismus van 
de Katholieke Kerk uitgelegd wordt in verband met 
zuiverheid.
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