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Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus,
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Wie ben jij van binnen?
Twee weken geleden. Geloof.nu 17-jarigen. Onderwerp: hoe
ziet jouw profiel als christen er uit? Wij denken dan al gauw
aan, hoe mensen van buiten tegen je aankijken. Ze letten op je
houding. Je gedrag. Deze les ging een spa dieper. Jouw profiel
heef te maken met je binnenkant. Wie ben jij van binnen? Heel
belangrijk. Kijk naar de zaligsprekingen van Jezus. Het gaat
over: nederig van hart, zachtmoedig zijn, hongeren en dorsten
naar gerechtigheid, mensen die zuiver van hart zijn. Vraag in de
bespreking: “welke trek in je profiel vind je het belangrijkst?” De
groep kwam uit bij de tekst van vanmorgen. Gelukkig wie zuiver
van hart zijn. Dat had iets van een basis. Als je zuiver van hart
bent dan ben je vanzelf nederig, zachtmoedig en al die andere
dingen die Jezus noemt. Ik vond dat mooi gevonden. Een schot
in de roos. Wij houden ons dus bezig met iets basis-achtigs van
het christendom.
We schakelen nu door naar het tweede deel van de
zaligspreking: “want zij zullen God zien”. Daar waren ze in de
groep geloof.nu niet zo aan toegekomen. Het zou wel iets te
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maken hebben met later. Als je gestorven bent, zul je God zien.
Of na de wederkomst van Jezus. Een belofte, waar je vandaag
niet zoveel mee kunt.
Ik begrijp dat. Ligt voor de hand. In de Bijbel staan teksten die
gewoon zeggen: het kán niet, God zien. Mozes vroeg eens aan
de HERE: “Laat mij toch uw majesteit zien”. Antwoord van de
HERE: “mijn gezicht zul je niet kunnen zien, want geen mens
kan mij zien en in leven blijven”. Dat is duidelijk. Het zegt iets
over onze tekst: het zien van God moeten we op de lange baan
schuiven. Voorlopig nog even niet. Je kunt met deze belofte
van Jezus nu niet zo veel beginnen.
Toch wel jammer, vind je niet? Gód zien – wie zou dat niet
willen? Zelfs iemand die helemaal niet in God gelooft, zou dát
nog wel willen. Nu gaan we wat meemaken! Een christen,
iemand die gelooft wil niets liever. God zien, als dat niet zalig is,
weet ik het niet meer. Een topervaring. Dit wil je niet missen!
Maar goed, het gaat niet.
Waarom zou je dan eigenlijk nog zuiver van hart willen zijn? Als
daar nu niet veel mee te winnen valt. Vloeit zo de kracht van de
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zaligspreking niet wat weg? Je voelt wel dat die twee stukjes uit
de tekst met elkaar te maken hebben. Zuiver van hart…God
zien. Dat ‘zuiver van hart’ heeft met de basis van ons christenzijn te maken. Dat hebben die jongens en meisjes uitgevonden.
Dat staat. Maar wat betekent het? We beginnen deze keer
achteraan de zaligspreking. Het tweede deel legt het eerste op
een bepaalde manier uit.

God zien
Die woorden zijn te mooi. We móeten het er over hebben. God
zien: je wordt er gelukkig van. Als je nou eens kon zeggen: “ik
heb deze week God gezien”… wow, dat zou geweldig zijn. Het
maakt je blij. Je krijgt een veel sterker geloof. Je gunt het
anderen, je zou willen dat iedereen het meemaakt.
Als je God nog nooit gezien hebt, heb je dan wel goed opgelet?
Of was je te druk met andere dingen, dat je Hem niet voorbij
zag komen? Kan gebeuren. Wij denken God ver weg. In de
hemel. Boven de sterretjes van goud. Dán krijg je God nooit te
zien. Maar als Hij toch eens dichterbij is?
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Je gaat een dagje uit. Naar het rijksmuseum. Schilderijen
kijken. Het melkmeisje. De kenner zal je vertellen: dat is typisch
een Vermeer, zoals hij dat gedaan heeft met de lichtval, en nog
een paar dingen. Je komt op zo’n moment Vermeer tegen, je
kijkt door de ogen van Vermeer naar het melkmeisje, dat
helemaal geconcentreerd toekijkt naar de melk die uit de kan
lijkt te lopen, zo echt geschilderd…typisch Vermeer.
Nu kun je Vermeer niet meer tegenkomen op straat. De schilder
is al bijna 350 jaar overleden. Maar je herkent hem aan zijn
werk. Zijn kwaliteiten als schilder, hoe hij speelde met kleuren,
zijn scherpe oog voor de werkelijkheid… geweldig!
Hoe is dat met God? Hij leeft. En wij kunnen Hem zien! Je
herkent de HERE aan Zijn werk. De schepping, de natuur. In
dat boek van de natuur zijn de schepselen groot en klein als
letters die ons te aanschouwen geven wat van God niet gezien
kan worden, nl. zijn eeuwige kracht en goddelijkheid.(artikel 2
NGB) God heeft zijn kracht en goddelijkheid niet verstopt. Je
ziet het. In de Groenzoom met al die uitdijende natuur…de
vogels, planten en het water. Wie kom je daar tegen? Juist:
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God. Elk vogeltje zingt zoals het door God gebekt is. Hij heeft
de bloemen met koninklijke pracht bekleed. Typisch God! Waar
je ook kijkt. God is veel dichterbij dan jij ooit dacht. Maar het
kan zijn, dat je Hem niet gezien hebt, deze week. Je liep daar
wel…maar Hij was er even niet, zeker. Dacht je. Heb jij wel
opgelet? Was je er wel bij met je gedachten? Heb je wel goed
gekeken. Je moet er wel de ogen voor hebben. Je kunt met
open ogen stekeblind zijn, maar als je met andere ogen kijkt,
kun je om de Schepper niet heen. Hij was net die dag juist
volop bezig zijn Groenzoom te onderhouden, en aan te kleden
met kleuren en geluiden. Want jij zou er aan komen, en ja, God
wilde zo graag zijn talent laten zien aan jou.
Maar jij zag het niet. Als Hij niet zó dichtbij jou mag komen
maak je het jezelf dan niet moeilijk? Je zou haast de indruk
krijgen dat God iets is van ver weg, van later, veel later als
Jezus terug is, maar nu nog even liever niet. Je wilt eerst nog
wat genieten van het leven. Ondertussen heb je de kans
gemist: God heb je niet gezien. En dat is nou zó jammer, want
Op bergen en in dalen, ja overal is God. Overal? Ja, onderschat
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Hem niet. Hij heeft heel de wereld gebruikt om zijn talenten van
majesteit en kracht te tonen. Zijn creativiteit is eindeloos. Hij is
overal. Psalmen jubelen er van.
“Al wat er in uw grote schepping leeft
Wacht, Heer, op U, tot Gij hun voedsel geeft.
Ontsluit Ge uw hand, zij zamelen de gaven
Waarmee Gij hen wilt spijzigen en laven.
Verbergt Gij uw gezicht, hen dreigt de dood,
Stof worden zij weer in der aarde schoot.
Maar de adem van uw Geest brengt hen tot leven:
Het aardrijk wordt een nieuwe bloei gegeven”.
Verbergt Gij uw gezicht, hen dreigt de dood… Het kán
gebeuren, dat God zich niet laat zien. Dan wordt het koud, of
steenhard. Dan is het leven niet te harden. Hij kan daar zijn
reden voor hebben, je moet er toch niet aan denken dat het jou
overkomt.
Zalig is het, een weelde van diep geluk, dat je God ziet. Een
topervaring. Hou je ogen goed open!
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Zuiver van hart
Zuiver van hart, of rein van hart. Het gaat hier over de basis van
een christen leven, zeiden ze in Geloof.nu Dat houden we zo.
Maar wat bedoel je eigenlijk als je het hebt over ‘zuiver van
hart’.
Bij ‘zuiver’ mag je denken aan de glans van een doorschijnende
edelsteen. Je bent doorzichtig, transparant. Het gaat om
uitzuiveren van onzuivere deeltjes. Je bedoelingen zijn puur, je
gedachten ook. Onzuivere deeltjes doen schade, het bederf
kan zich doorzetten. Rein, zuiver betekent dat iets duurzaam is,
vrij van beginnend bederf. Zuiver is echt. Zuiver goud is ‘echt’.
Echtheid is veel gevraagd. Mensen zoeken echtheid bij elkaar.
Ze zijn, en vooral onze jongeren, gevoelig voor wat ‘nep’ is. Dat
is onzuiver, daar zit het bederf al in. Iemand die ‘nep’ is, moet je
wantrouwen. Daar voel je je niet veilig bij. Nep verstoort een
zuivere relatie.
Ik vermoed zo, dat door het woord zuiver onze jonge mensen
op de catechisatiegroep zich aangesproken voelden. Iemand
die zuiver is in zijn bedoelingen stelt niet teleur. Met zo’n
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eerlijke man kun je gerust in zee gaan, als het om zakendoen
gaat. Daar hou je als het moet lang mee vol. Eerlijk duurt het
langst.
Maar onzuiver, onrein wat is dát dan? Is dat zonde? Moet je dat
uitroeien? In Israël waren sommige dieren onrein. De leeuw
was een onrein dier. Moest die uitgeroeid worden? De leeuw is
juist beeld van de komende Messias. Seksuele omgang maakte
man en vrouw onrein. Was het daarom uit den boze? In de
Bijbel wordt de seksualiteit aangeprezen als een prachtige
geschenk van God. De vrouw was na de zwangerschap een
aantal dagen onrein. Was het zonde dat ze een kind had
gekregen? Kom nou. Onrein hoefde niet per se zonde te zijn.
We weten lang niet alles van de reinheidswetten. Maar één
ding wordt wel duidelijk. Het gaat over de manier waarop
mensen omgaan met God. Die moest zuiver zijn. Anders
mochten ze niet in de tabernakel komen. Daar was het allemaal
zuiver goud, wat er blonk. Wees zuiver, wees écht in de
omgang met God.

9

Je bent op Hém gericht. Heel je leven is voor Hem. Daar mag
geen wildgroei van vreemde elementen tussendoor komen.
Jezus zei tegen de discipelen: jullie zijn allen rein. Vlak
daarvoor zegt Jezus dat God ranken snoeit…en daar gebruikt
Hij hetzelfde woord als rein. Rein, zuiver, dat is: gesnoeid.
Ranken die onvruchtbaar zijn worden als wilde ranken
afgesneden. Geen wildgroei in Gods tuin. Geen wildgroei in
jouw hart.
Nou, dat was wel even pittig. Wat weten we nu: rein, zuiver =
doorzichtig, transparant. Reine mensen, zijn eerlijk in hun
omgang met God. Zonder vage bijbedoelingen. Je wilt puur zijn
voor Hem, je weet toch wel dat je Hem niet voor het lapje kunt
houden. Bij dat pure hoort: zuiver leven voor Hem.
Dat is nog wel een opgaaf. Soms gaan mensen helemaal op in
hun werk, de macht van het geld, de eer, het mooie, seks,
kennis…daar leven ze voor. Andere mensen laten zich
inpakken door angst, verdriet en zorgen. Daar gaan ze in
onder. Er is zoveel dat onze aandacht vraagt. Er zijn veel
prikkels, die een beroep op ons doen in werk en vrije tijd…op
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zich zijn heel wat van die dingen te begrijpen. Je kunt al die
prikkels ook niet per se zonde noemen. Maar ze worden
zomaar een bederf in je hart, ballast, wildgroei die gaat
woekeren, er wordt niet meer gesnoeid, het tast jouw
zuiverheid, je pure omgang met God aan. Gevolg? Je ziet God
niet meer. Je hoort nog wel eens van Hem, misschien wel heel
vaak. Maar God zíen? Dat vraagt aandacht. Je fietst met je
vrouw door de Groenzoom, maar je hoofd zit zo vol met je
werk…je hebt op die hele fietstocht geen Flamingo gezien, je
hebt God niet gezien. Dat wil je toch niet? Ga met je vrouw te
rade, wat je daaraan doen moet. Dat kan een goed gesprek
opleveren over jullie omgang met God.

Schep een zuiver hart in mij
Ja, doe daar eens wat aan. Hoe kom je aan een rein hart. Kan
je er wel bij komen? Heb je verstand van snoeien. Weet je wat
wilde ranken zijn, wat zijn de goede? We zijn geneigd om
wildgroei over het hoofd te zien. Trouwens, heb je er wel zin in.
Wilde ranken kunnen er zo mooi uit zien. Die snij je niet zomaar
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af. Als het van jou moet komen, wat komt er dan van het reine
hart? Ga je God wel zien?
Maar een ander kan het wel. Jezus zegt tegen de discipelen:
jullie zijn al rein door alles wat ik jullie gezegd heb. Jezus
hanteert de snoeischaar. Door zijn woorden. Hoe vaak hebben
jullie woorden van Jezus gehoord. Niet te tellen. Je weet de
meeste niet meer. Ze zijn gezegd. En doen hun werk.
De discipelen hadden er heel wat gehoord, elke keer snoeide
Christus hun hart bij: Jullie zijn al rein. Snoeien moest wel
steeds gebeuren. Ze waren behoorlijk dwars, de discipelen.
Maar Jezus zet door. Hij weet wat er op het spel staat. God
zien. Al die wilde struiken moeten eruit…want dan zullen ze
God zien.
In Christus allereerst. Wie Hém ziet, heeft de Vader gezien,
zegt Hij ergens. Een prachtige ontdekking!
Verder: God zien In de harten van de naaste, God is met hem
bezig, ik zíe het met mijn andere ogen. Zoals Hij in de planten
en dieren werkt, zo is Hij druk met de mens. Door zijn Geest.
Door woorden van Jezus. Hij schept een rein, een eerlijk hart.
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Je hebt een goed gesprek met elkaar…en je zegt tegen elkaar:
we hebben God gezien. Wat een verrassing. Die verrassing,
daar komt geen eind aan. Hier is het reine nog niet volmaakt.
Eens komt dat. We gaan God zien, met zuiver hart en zuivere
ogen. Hoe dat is? Afwachten, mijn broeder en zuster,
afwachten jongens en meisjes. Voor nu is dit genoeg. Dat je het
basispakket in handen hebt. God schept een rein hart, wees
daar blij mee. Leef eerlijk met God. Dan ben je goed bezig. Dat
gaat nl. nooit over, er komt geen eind aan. Eerlijk duurt het
langst. Daar komt nooit een eind aan. Amen.
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