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Homilie 20210829 waar is het hart in alles wat ik doe? 

Het lijkt wel een erg actueel evangelie, zo herkenbaar in coronatijden. Die focus op reinheid, 

op praktische voorschriften die de essentie soms verhullen. 

In het leven draait het vaak, te vaak soms, om praktische voorschriften en afspraken. Vaak 

een bron ook van kleine en grotere ergernissen. Dagelijkse geschillen in relaties gaan vaak 

over kleinigheden, over praktische dingen waar we ons bij elkaar aan ergeren. Over sokken 

naast de wasmand, laatste WC rolletje gebruiken en niet bijvullen, niet opruimen,… Als we 

niet oppassen, worden die pietluttigheden een voortdurende bron van ergernis en maken ze 

voor iedereen het leven zuur. 

Is dat hier ook niet het geval met ons evangelieverhaal? Farizeeën, Godsdienstspecialisten 

komen bij Jezus en beginnen met hem een discussie over het feit dat zijn leerlingen eten 

zonder eerst hun handen gewassen te hebben. De Farizeeën zijn speciaal uit Jeruzalem naar 

het vissersdorp Kafarnaüm in Galilea gekomen om Jezus aan te pakken. Ze vallen Hem niet 

aan om de inhoud van zijn boodschap. Dat kunnen ze ook niet want Zijn boodschap is 

immers een boodschap van liefde en vrede, en als ze zich daartegen keren, komen ze er 

slecht uit. Dus vallen ze Hem aan op datgene wat niets met die boodschap te maken heeft: 

sommige van zijn leerlingen wassen hun handen niet voor ze eten. Hoe komt het dat Jezus 

over een schijnbaar banaal onderwerp een verhitte discussie opzet, want Hij gaat nogal te 

keer. Waarom is hij daar zo boos over? Bij nader inzien is het te begrijpen. 

Eten met ongewassen of ‘onreine’ handen, betekent hier niet dat die handen vuil zouden 

zijn. Het betekent wel dat de voorgeschreven rituele wassing niet is gebeurd. Het is nogal 

logisch dat je omwille van hygiënische redenen eet met propere, gewassen handen. Maar 

hier gaat het om een door mensen ingesteld godsdienstig ritueel. Vooraleer je tot God wil 

komen, moet je het onreine dat aanwezig is in het gewone dagelijkse leven, als het ware 

ritueel afwassen. Je moet je ontdoen van wat het contact met God in de weg staat. De 

Farizeeën verwijten Jezus en zijn leerlingen dat ze zich niet houden aan die oude tradities. 

Voor Jezus is dat geen bagatel want het gaat om de fundamentele vraag: wat is waar geloof? 

Zijn antwoord daarop is duidelijk: God wil dat wij Hem liefhebben met ons hart en dat wij de 

naaste liefhebben als onszelf. Jezus verwijt de Farizeeën dat ze die goddelijke opdracht 

inruilden voor een zelf gemaakt regeltjessysteem. Hij was razend, want hij wist dat 

eenvoudige mensen dat ingewikkeld systeem niet verstonden en beheersten, en dus 

veroordeeld waren om op afstand van God te moeten blijven. Hij besefte dat de 

voorschriften gebruikt werden om mensen uit te sluiten en dat zijn leer daardoor een sociale 

en religieuze ongelijkheid in het leven riep én in stand hield. Jezus wil het gebruik van regels 

niet weg, wel het misbruik. 

Gehoorzaamheid aan Gods liefdesgebod, zegt Jezus, is belangrijker dan de gedragsregels die 

mensen anderen voorhouden. De kernvraag voor Hem is altijd: waar zit het hart in alles wat 

we doen? Het heeft geen zin God met onze lippen te eren als ons hart verwijderd is van God. 



Het heeft geen zin trouw te zijn aan mensenwetten wanneer we daarmee ontrouw zijn aan 

Gods wet van de Liefde. De Farizeeën, zegt Jezus, zijn huichelaars omdat zij het hart niet 

centraal stellen, maar wel hun godsdienstbeoefening met al de nauwgezette uiterlijke 

reinheidsvoorschriften. Het helpt niet om je handen te wassen, het helpt niet om ‘reine’ 

spijzen te eten als je hart niet rein is. Heiligheid op basis van louter uiterlijkheden is schijn-

heilig. Het uiterlijke moet ondergeschikt te zijn aan het innerlijke. Aan een zuiver hart.  

Jezus rijkt ons in de evangelielezing een nieuwe interpretatie aan van rein en onrein. Als we 

onrein zien als het al of niet volgen van uiterlijkheden, waarbij we de samenleving weeral in 

twee delen, maken we er een wedstrijd van om tot het “juiste” kamp te behoren. WIJ- ZIJ, 

onze samenleving gaat daaraan kapot. Jezus wil dat de regels dienen waarvoor ze gemaakt 

zijn: het Samen-Leven haalbaar maken, verfijnen, maar niet ‘in naam van de wet’ 

onmenselijk zijn, verdeeldheid zaaien,… 

Kunnen we vandaag met dit evangelie nog iets doen als christenen van de eenentwintigste 

eeuw? Is Jezus’ discussie met de Farizeeën over rein en onrein achterhaald? Toch steekt 

achter die discussie ook een actueel probleem. We horen in onze samenleving en dus ook in 

onze Kerk steeds luider de vraag naar meer duidelijkheid, naar klare uitspraken, naar 

ondubbelzinnige gedragsregels. Mensen willen houvast, willen weten waar het op staat: wat 

is de precieze inhoud van ons geloof en van onze moraal? Of, zoals in de eerste lezing: 

Luister niet alleen naar het woord maar leef er ook naar. Waar moeten we aan 

beantwoorden om een goed christen te zijn? Dat zijn terechte vragen. Het antwoord erop 

kan ons helpen om verstandig en ordelijk een richting te geven aan ons leven. Maar 

tegelijkertijd moeten we beseffen dat wie we zijn voor een ander, ons hart, belangrijker is 

dan het volgen van omschreven richtlijnen. Onze motivatie, onze levenshouding en het doel 

waarmee we handelen, komen op de eerste plaats.  

We worden uitgedaagd een evenwicht te zoeken tussen die innerlijke zuivere gezindheid en 

een uiterlijk verantwoordelijk gedrag. We hebben voor die oefening gelukkig een heel leven 

lang de tijd.  

Voor ons, christenen, is er dus werk aan de winkel. Te beginnen met opnieuw te leren 

nadenken over de eigenlijke bedoelingen van Jezus met de mens, zonder te vervallen in een 

soms hardnekkige drang naar absolute uitspraken, of naar schone schijn, hoe religieus die 

ook gemotiveerd zijn. Nadenken ook over het herformuleren van oude wetten naar onze 

tijd. Voor iedere generatie christenen telkens opnieuw een opgave. 

En tot slot en vooral, mogen en moeten we nadenken over dat onderscheid tussen de geest 

van de wet en de letter van de wet.  Nadenken kan gelukkig ook met vuile handen, maar 

nooit met een vuil hart       


