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Kindermoment over schoonmaken 
Ik heb een paar dingen meegenomen van huis. Wat zijn dat voor dingen? Spullen om mee 
schoon te maken. Schoonmaken kan op heel veel verschillende manieren. Mijn handen zitten 
onder de verf, wat moet ik gebruiken om weer schoon te worden? Of als er iemand slagroom 
in mijn haar heeft gesmeerd… Of als ik mijn huis wil schoonmaken… Of als ik buiten heb 
gespeeld en mijn kleren zijn heel erg vies geworden… 
Stel je nou voor dat ik naar de winkel ga en daar tegen de winkelmeneer of –mevrouw zeg: 
hebt u ook een middeltje dat mijn hart kan schoon maken? Hoe zouden ze reageren, denk je? 
En kan dat eigenlijk, dat je hart vies is? Het kan wel. In jouw denken, in jouw willen. Maar 
hoe word je daar nou weer schoon van? Een schuursponsje, een liter wasmiddel drinken, een 
bekertje waspoeder?  
Best een moeilijke vraag. Als ons hart vies is, hoe word je dan weer schoon? Heeft alles te 
maken met Jezus. Geloven in Hem. Daarover gaat de preek. Luister maar goed! 
 
Reinheid is belangrijk 
Schoon zijn. Daarover gaat het ook in de volgende zaligspreking van Jezus. Gelukkig wie 
zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. En zuiver: dat is dat je schoon bent, zonder 
vuil. Rein. 
Rein zijn, schoon zijn – wat heb jij daarmee? Best belangrijk toch, om zo nu en dan netjes en 
verzorgd voor de dag komen, gewassen en goed in de kleren. Gaat veel tijd, energie en geld in 
zitten: in lichaamsverzorging. Om goed voor de dag te komen. Wassen en douchen. Jezelf 
mooi maken voor een belangrijke afspraak of een groot feest. Kan toch niet, ongewassen en 
stinkend naar zweet daar binnen komen zeilen…  
In Jezus’ tijd was het ook belangrijk: rein, schoon, zuiver zijn. Je kon als mens vies zijn. Maar 
dan vooral in geestelijk opzicht. Onrein. Bepaald voedsel was onrein: je mocht het niet eten. 
Ziekte, melaats zijn bijvoorbeeld, maakte jou onrein. Aanraken van dode dieren. Onrein voor 
God. Voor mensen. Vies. Je moest je eerst wassen. En dat gebeurde dan ook. Uitgebreid. Je 
leest het in Marcus 7. Bij elke maaltijd ritueel je handen reinigen. Na elk bezoek van de 
markt. Sjonge. Tja, het gaat wel terug op de wetten van Mozes – in Leviticus 11-15 kun je 
daarover lezen – maar of dit nou de bedoeling was? Zeker, je kunt God niet zomaar onder 
ogen komen, onvoorbereid, ongewassen en vuil in zijn nabijheid zijn, maar dit was wel even 
een schepje er bovenop.  
Je kunt erom lachen of het gek vinden. Maar wacht even. Heb jij dat besef nog – dat je vies 
kunt zijn, vies kunt worden, in geestelijk opzicht? Dat je niet zomaar God onder ogen kunt 
komen. ‘Hij neemt me toch zoals ik ben’, zeg je misschien. Ja, maar wacht even: wie is God, 



wie ben jij? Hij heilig, helemaal zuiver en volmaakt? Kun jij met jouw vuil en onzuiverheid 
zomaar bij hem binnen banjeren? Ik ken dat zo niet meer, wat Petrus zegt: ‘Ga maar weg, 
Here Jezus, ik ben te vies om bij u te zijn’ (Lk 5). Ik kom niet meer zo tegen, wat Jesaja de 
profeet zegt, toen hij Gods majesteit in de tempel: ‘Wee mij, ik ben een mens, onrein van 
lippen’ (Js 6). 
En we verzorgen allemaal ons lichaam. Verzorg je ook je hart? Wat zegt Spr 4, 23 ook 
alweer? !! Die farizeeën en schriftgeleerden voelden nog aan dat je als mens vuil kunt 
worden. In geestelijk opzicht. Door wat je eet en binnenkrijgt. Dat besef mis ik wel eens. Bij 
mezelf, om me heen. Dat je jezelf vervuilen kunt door wat je doet. Vergiftigen door wat je 
allemaal binnenkrijgt aan ongeloof, platheid, grofheid, noem maar op. Dat je zelf en je 
kinderen een enorme hoop troep naar binnen kunnen krijgen door wat je ziet – op tv 
bijvoorbeeld. Jezus zegt het hier ook. Het is belangrijk om zuiver te zijn, rein. Onderschat het 
niet. Om God onder ogen te kunnen komen. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen 
God zien. 
 
Het vuil zit van binnen 
Nou, Jezus en de farizeeën vinden elkaar dus. Reinheid is belangrijk. Zuiverheid doet ertoe. 
Nou nee, toch niet. En dat komt ook naar voren in Marcus 7. Een pittig conflict. Jezus’ 
leerlingen nemen het blijkbaar niet zo nauw met de voorschriften en gewoonten. Voor hen 
niet dat rituele handen wassen. Kan dat zomaar?, vragen farizeeën en schriftgeleerden. En 
Jezus valt ze aan: Huichelaars, jullie vinden je eigen tradities belangrijker dan de geboden van 
God!  
Waarom zo scherp? Nou, waar het ‘m op vast zit: de mensen in Jezus’ tijd maakten van rein 
en zuiver zijn vooral iets uiterlijks. Iets voor de buitenkant alleen. Regels, tradities. Zuiver 
voor God ben je als je maar vaak genoeg je handen wast. Alsof God dat ooit heeft bedoeld! 
Gelukkig wie schone handen heeft, want hij zal God zien. En Jezus zegt dus: Gelukkig wie 
zuiver is van hart, want zij zullen God zien. Oftewel, dat is wat God graag wil, wat Hij zoekt: 
zuiverheid van binnen. Maar daar zit nou precies het probleem! Die is er niet. Onzuiverheid 
komt niet van buiten, maar die zit van binnen! 
En wat maakt Jezus duidelijk in Marcus 7? Het vuil zit van binnen. ‘Niets dat van buitenaf in 
de mens komt, kan hem onrein maken, het zijn de dingen die uit de mens naar buiten komen, 
die maken hem onrein’. Waar komt alle ellende, alle rotzooi, alle viezigheid en vunzigheid op 
aarde vandaan? Zit het in de schepping? Zit het in de dingen om ons heen? Makkelijk om het 
buiten jezelf te leggen. Nee, zegt Jezus, het zit in jullie zelf. ‘Van binnenuit, uit het hart van 
de mensen, komen slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, 
kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid.’ En wat van 
buiten komt, zegt Jezus, wat je eet – ja dat komt in je lijf, maar niet in je hart, in je maag en 
het verdwijnt gewoon weer in het riool! 
Voel je het? Denk je dat je zuiver voor God kunt zijn, als je maar vaak genoeg je handen wast, 
goeie zorg geeft aan je buitenkant? Alsof God niet verder kijkt. Je hart, hoe is het daarmee? 
Wat is er gebeurd met dat vuil binnenin? Je kunt het vergelijken met een pc. Je doet er alles 
aan om ‘m te beschermen. Spamfilter, internet protection, anti-virus programma. Er mag niks 
van buiten naar binnen komen. Maar als het kwaad al is geschied. Een virus heeft zich diep 
van binnen in je systeem genesteld. Het maakt van binnenuit de hele zaak kapot. Wat helpen 



dan die spamfilter, internet protection, alle fantastische software? Je pc moet van binnenuit 
worden gereinigd. Je hebt een nieuwe harddisk nodig. Een compleet nieuw begin. Een 
grondige reinigingsbeurt. Dat is heftig. Inderdaad. Voor jou en mij. Een nieuw hart. Een 
nieuwe schepping. Zo ver moet God gaan. Laten we het maar zingen: schep in mij, God, een 
nieuw hart, een hart dat leeft in het licht – Psalm 51: 5! 
 
Jezus, de saneerder van je hart 
Ongelofelijk, hoe Jezus met één zinnetje precies de vinger op de zere plek kan leggen. 
Haarscherpe diagnose. Gelukkig wie zuiver van hart zijn – ja, dat is dus precies het probleem. 
We hebben een hartkwaal, allemaal! Pijnlijk, die diagnose! Matt 23: ‘Wee jullie, 
schriftgeleerden en farizeeën, de buitenkant van je bekers en schalen spoel je af, maar de 
binnenkant blijft vol roofzucht en onmatigheid. Witgeverfde graven zijn jullie. Van buiten 
blinkend in de zon, van binnen vol dood’. Zie je het voor je?  
Zeg nou niet meteen ‘o ja, wat wil je, die farizeeën ook’. Laat de vraag es op jezelf afkomen. 
Wat zit er eigenlijk in mijn hart? Wat gaat er schuil onder mijn buitenkant? Van de buitenkant 
misschien ook: tiptop in orde, keurig netjes, zuiver. Maar daaronder dan, in je hart: de 
onzuiverheid, de vuile gedachten, de lage begeerten, de zucht naar macht, het ongebreideld 
egoïsme. Of heb jij daar soms geen last van? Of ik? Waarom sta ik hier eigenlijk? Wat wil ik 
dat jullie straks na de preek zeggen? ‘Mooie preek, dominee’ – en ik dan weer blij? Wees 
maar eerlijk – Jeremia de profeet zei het al: het menselijk hart is arglistig en onbetrouwbaar 
(Jr 17,9). Het gaat met je op de loop. Je motieven zijn niet altijd zo zuiver. Wat je zegt, wat je 
doet, wie je bent – kan net als zo’n graf zijn. Blinkend in de zon, maar van binnen vol dood, 
gif en onreinheid. 
Als iemand anders dan Jezus deze diagnose zou stellen, zou je moedeloos kunnen worden. 
Want wat kun jij daar nou aan doen? Welke harttransplantatie helpt jou aan een zuiver hart? 
Geen enkele denk ik. En wat je ook doet, jezelf mooi maken en oppoetsen, het blijft altijd van 
de buitenkant. Goed leven. Goed gedrag. Doen wat mensen graag van me willen zien. Maar 
wordt mijn hart daar schoon van? Ik weet zeker van niet. Het is Jezus die het zegt: Gelukkig 
wie zuiver van hart zijn. Gelukkig maar! ‘Ik ken jullie probleem, Ik weet hoe diep het zit, en 
daarom ben Ik nou precies gekomen!’ 
Jezus komt. Niet om jou en mij wat nieuwe maniertjes te leren en ander gedrag. Een beetje 
therapie zodat wij er beter tegen kunnen. Wat aanpassingen aan de gevels van ons bestaan, 
zodat het er wat leuker bij komt te liggen. Maar ons hart saneren. Daarom komt Hij. En je zult 
er maar mee te maken krijgen. Wonen op een gifbelt. Vervuilde grond. En de bodem moet 
gesaneerd worden. Kostbare operatie. Ingrijpende gebeurtenis! Soms moet je diep steken om 
de zaak echt schoon te krijgen… 
En dat doet Jezus. Diep steken. Kosten noch moeite sparen. Hij draait op voor alle kosten.  
Laat al het vuil maar op mijn hoofd terechtkomen, kijk mij er maar op aan, Vader! Behandel 
mij maar als oud vuil! Zo geeft Hij zijn leven. Hij laat zijn bloed vloeien. En dat bloed komt 
waar verder niemand komen kan. Bij je hart. Jezus’ bloed zuivert. Zijn inzet saneert. Van 
binnenuit. Je hart. Niemand anders die het kan! 
 



Zuiverheid komt van binnenuit 
En nou kom ik bij het laatste. Even wat dingen op een rij. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, 
want zij zullen God zien. Wat zegt Jezus nou precies?  
Om te beginnen: de buitenkant zegt niet zoveel. Wat de mensen van je zien. Is dat nou zo 
belangrijk? Jezus wil je hart. Verzorg niet alleen je lichaam, maar laat ook es naar je hart 
kijken. Laat je in je hart kijken. Laat Jezus daar komen met zijn genade, met zijn reiniging, 
met zijn bloed. Zoek het niet in zuiverheid van handen, maar om te beginnen in zuiverheid 
van hart. Want wie zuiver is van hart, zal God zien. Hem onder ogen mogen komen. Zonder 
dat je bang hoeft te zijn. Moet wegkruipen.  
En Jezus zegt heus niet, dat die buitenkant er helemaal niet toe doet. Nee hoor, Jezus hield 
zich er zelf ook aan. Laat je reinigen, zei Hij tegen iemand die Hij net had genezen van zijn 
melaatsheid (Mt 8). Nee, wat Jezus zegt is: zuiverheid komt van binnenuit. Daar moet het 
beginnen. Anders blijf je zo’n witgepleisterd graf. Blinkende buitenkant, maar in 
werkelijkheid dood.  
En zuiver van hart zijn – waar het mee begint is: je onreinheid, je zonde en je vuil zien. Je 
kunt niet je huis schoonmaken als je niet weet waar het vuil zit, wat het vuil is. Je kunt niet 
zuiver van hart zijn, zonder te weten wat je onzuiverheid is, hoe diep het zit. Hoor je David 
bidden in Psalm 51: ik ben vies, ik weet waar het zit. 
En een andere tekst – 1Petrus 1, 22: ‘Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart 
gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden’. Zuiver van hart zijn betekent 
dus: jezelf toevertrouwen aan de waarheid, erin geloven. En wat is dat dan? ‘U weet immers 
dat u niet met zoiets vergankelijks als goud en zilver bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat 
u van uw voorouders had geërfd, maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of 
gebrek, van Christus’.  
En ook – Jakobus 1, 8: innerlijk verdeeld zijn. Dan is je hart niet zuiver. Uit één stuk. Zuiver 
van hart is ook: je hart helemaal richten op Jezus. Niet een beetje geloven in Hem en voor de 
rest in mezelf. Een beetje barmhartig zijn als Hij en voor de rest vooral zakelijk. Een zuiver 
hart is ook een ongedeeld hart, een hart uit één stuk, een hart dat maar één ding wil. God 
dienen!  
En denk ook niet dat zuiver van hart zijn wil zeggen dat je volmaakt bent, niks meer verkeerd 
doet. Kijk naar David in Psalm 51. Zo zondig als wat. En toch zuiver van hart. Omdat hij 
ermee naar God ging. Vroeg om vergeving. Verlangde naar verandering. Gelukkig wie zo 
zuiver van hart zijn. Als een nette buitenkant alleen ook voor jou niet het belangrijkste is. Als 
je het aandurft om ook je hart voor Hem bloot te leggen. Zodat Hij je van binnenuit kan 
schoonmaken. Je zult God zien. En dat betekent in de Bijbel, dat Hij naar je kijkt. Dat Hij zich 
over je ontfermt. En dat je voor eeuwig en altijd in zijn oog zult blijven! 
 
Amen 
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