
Verkondiging in de Welkomdienst van 8 november 2020 

Thema: ‘Reinheid’ 

 

Intro 

Zoals in de inleiding al gezegd kun je je afvragen of 

die combinatie van woorden ‘Rust – Reinheid – Regelmaat’ 

nog wel van deze tijd is. 

Toch kwamen ze juist bovendrijven door alles wat er in 

deze maanden om ons heen gebeurt. Niet alleen de vraag 

of de rust, waartoe we soms in ons werk gedwongen werden 

óók rust in ons hoofd, in ons denken bracht, maar ook of 

al ons bezig-zijn met alles schoon, rein, clean houden 

doorwerkt in ons verdere leven. 

 

Ja, twintig tellen handen wassen en de liedjes die je in 

die tijd kunt zingen – zoals ‘Happy Birthday’. Hand-

alcohol als je ergens binnenkomt; de handgrepen van je 

winkelwagentje schoonmaken, als het je al niet netjes 

schoongemaakt wordt aangereikt, zoals hier in de 

supermarkt. 

 

‘Rein’ geen woord uit de 21-ste eeuw?? Voor de zekerheid 

heb ik nog maar een fles ‘allesreiniger’ meegebracht. 

Je raakt gewend aan het schoonmaken en dat werkt door. 

Opeens zie je wat er allemaal in huis rondslingert, hoe 

m’n studeerkamer er bij lag, hoe... – ja, noem maar op. 

En je denkt: dat moet anders... 

Maar de eerste weken in coronatijd kwam ik tot niets. Je 

denkt: ik heb tijd over, want allerlei bezigheden vallen 

weg, maar je hoofd is vol van het denken ‘hoe dit?’, 

‘hoe dat?’ en je bent ’s avonds net zo moe – of meer – 

dan anders. 

 

Maar het kwam er toch van: je bureau leeg, de boeken uit 

de kast, mappen op de grond (foto 1) en dan het 

resultaat… (foto 2) – en als je de wat grotere dingen, 

die je ook wilt opruimen, wegbrengt, dan blijkt dat je 

niet de enige bent. Meer dan twintig auto’s vóór je bij 

de Milieustraat (foto 3)! 



Maar dan blijkt dat rust in je hoofd ook kan leiden tot 

reinheid op andere terreinen. Als je bureau, je 

bureaublad, je computer weer wordt opgeschoond, dan 

loopt alles weer beter, sneller en lukt het de rust ook 

beter vast te houden. 

En je komt ook dingen tegen waarvan je beseft: dat moet 

NIET weg. Waardevol, met herinneringen, soms dingen die 

je ook een poos bent kwijt geweest. ‘Hé, ik wist bijna 

niet meer dat het er nog was, maar het mag tóch niet 

weg’. 

 

Bij het voorbereiden van deze dienst moest ik opeens 

denken aan een Bijbelverhaal wat in feite dezelfde 

boodschap heeft. 

De jonge koning Josia, achterkleinzoon van Hizkia heeft 

besloten een nieuwe weg in te slaan. Zijn vader Amon en 

opa Manasse hebben er een zootje van gemaakt, vooral op 

godsdienstig gebied, maar van Josia wordt gezegd:  

  (deze 2 koningen-citaten uit de Bijbel in Gewone Taal) 

 ‘Josia deed wat de Heer wilde. 

  Hij leefde precies zoals zijn voorvader David’ 
                                     2 Koningen 22: 2 

 

Op zijn achttiende besluit hij de tempel in Jeruzalem te 

laten restaureren, er moet ook vast een nieuwe hal komen 

en de hogepriester Hilkia moet al het geld inzamelen wat 

de mensen daarvoor naar de tempel brengen (vers 4). Hout 

en stenen moeten worden gekocht en de timmerlieden en 

metselaars moeten netjes betaald worden. 

Josia’s persoonlijke secretaris Safan gaat op een 

bepaald moment naar de tempel toe om poolshoogte te 

nemen en dan vertelt de hogepriester hem: 

‘Moet je horen, Safan:  

‘Ik heb in de tempel een boek, een boekrol gevonden 

 met de wetten van de Heer’        2 Koningen 22: 8 

Was het ergens in een rommelkast? Was het ergens achter 

andere boekrollen gevallen? In ieder geval neemt Safan 

het mee, leest erin en gaat direct richting koning. De 

schrijver, secretaris wordt tot voor-lezer en hij begint 

van achteraf aan. Tenminste zo kijken wij tegen de 

Joodse wijze van lezen aan. 



Dan horen we: ‘Toen de koning hoorde wat er in het boek 

stond, schrok hij erg en scheurde hij zijn kleren’     2 
Koningen 22: 11 

Een teken van verdriet en rouw! 

In het volgende hoofdstuk horen we hoe de koning zélf 

het boek voorleest. 

‘Hij ging naar de tempel met alle inwoners van Juda en 

Jeruzalem en met de priesters en de profeten. 

Iedereen ging mee, van jong tot oud. De koning las hun 

het hele boek voor dat in de tempel gevonden was, het 

boek met de wetten van de Heer’          2 Koningen 23: 1,2 

 

De gevolgen zijn er dan ook naar: afgodsbeelden worden 

overal weggehaald, ja zelfs in de tempel stonden ze. 

Geen Boeddha-beeldjes zijn er daarna meer te vinden. 

O nee, deze waren van Baäl en zijn hele goden-familie. 

Heilige zuilen worden omver getrokken, altaren 

afgebroken... 

En als laatste wordt er voor het éérst sinds jaren weer 

Paasfeest gevierd volgens de regels van het Boek van de 

Heer. 

 

Waarom vertel ik dit verhaal nu zo uitgebreid ? – je 

moet het trouwens maar eens ná lezen in 2 Koningen 22 en 

23 ?! 

Het raakte me, dat zulke belangrijke dingen uit het 

geloof helemaal onder het stof kunnen komen te liggen. 

Dat kan ook in ons leven gebeuren. Letterlijk de Bijbel, 

maar ook allerlei andere goede gebruiken, die ons geloof 

vorm en inhoud kunnen geven. Ze raken verstoft. 

Een opruiming kan daarom zo goed zijn. Dat hoeft 

natuurlijk niet letterlijk, zoals bij mij, maar in de 

rust waar we in de vorige Welkomdienst over spraken, kan 

het zijn dat je opeens weer bepaald wordt bij waar het 

in je leven wezenlijk om gaat. 

 

Als je een keer schoonschip maakt, zie je opeens wat 

waardevol is – en dus beslist niet weg moet – en wat 

alleen maar ‘vervuiling’ is, waardoor je eerder verder 

bij God vandaan drijft dan dat je dichterbij Hem komt. 

 



Vandaar dat dat woord ‘rein’ ook een verdere diepgang 

heeft. 

De band begon met het zingen van het Engelse  

     ‘Create in me a clean heart, oh God’ 

een lied van de op jonge leeftijd verongelukte zanger 

Keith Green. 

‘Schep in mij een rein, een zuiver hart’  

  – Het zijn woorden van Koning David. 

In Psalm 51 (NBV vers 12) zingt hij zijn lied vol 

berouw, ná zijn overspel met Batseba.  

‘Vernieuw mijn geest, maak mij standvastig’ 

Een rein hart, daar gaat het om in zijn leven. 

En even voor de duidelijkheid: ‘Rein’ heeft niet alleen 

met seks te maken – dat ook, maar draait om álle 

aspecten van ons leven. 

 

Leven wij zó, dat wij werkelijk in de spiegel durven 

kijken, maar ook God in de ogen kunnen zien? 

Want er kan zo veel zijn, waardoor we ons hoofd 

wegdraaien. 

Vervuiling van ons leven, in welke zin ook. 

Een virus, dat ons leven binnensluipt, omdat wij zelf de 

deur op een kier hebben gezet. 

 

En begrijp me goed: ik ga hier geen lijstje geven van 

wat je wel en niet mag doen. In de voorbereiding werd 

gezegd: het is net als met de Tien Geboden, die 

eigenlijk de Tien Woorden genoemd worden: ‘Toen sprak 

God deze Woorden’ (Exodus 20:1). 

Woorden die je kunt lezen als: Je zult het gewoon niet 

doen – of juist wél doen – als je werkelijke beseft dat 

God je bevrijd heeft. Als je werkelijk uit bent op een 

goed leven in het land. Dan zul je zo en zo leven! 

 

En zo is het ook in de Navolging van Jezus Christus. Als 

je bij Hém hoort, dan kies je voor dat ‘reine’, zuivere 

hart. 

Zegt Jezus niet Zelf in de Zaligsprekingen: 

 ‘Gelukkig wie zuiver van hart zijn, ‘de reinen van  

  hart’ - Want zij zullen God zien’  Matteüs 5: 8 NBV 



 

Zingen ‘Maak mij rein voor U’ is geen overdreven 

vroomheid, maar een verlangen wat wegloopt uit heel veel 

Bijbel-woorden. 

 

Van de Psalmen – we zongen net nog: 

 ‘Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven 

  Zoals men erts tot zilver smelt. 

  Gij die ons aan het vuur ontheven 

  Gelouterd voor uw ogen stelt’ Psalm 66: 3 berijmd 

tot aan Openbaring – woorden van Jezus:  

 ‘Koop van Mij Goud dat in het vuur gelouterd is 

  Dan zul je pas rijk zijn’     Openbaring 3: 18 NBV 

Van Psalmen tot Openbaring worden we door heel de Bijbel 

heen erbij bepaald dat het leven van een gelovig mens, 

van jou en mij, voor Gods aangezicht, voor zijn ogen 

geleefd mag worden. Gelouterd al zilver, als goud... 

 

Dan is het soms tijd voor een grote opruiming, hebben we 

die ‘allesreiniger’ nodig om schoon schip te maken, 

zodat ons leven weer in balans komt, zodat alle ‘bugs’ 

uit het programma worden gehaald en we mens zijn zoals 

God dat heeft bedoeld bij de Schepping – en zoals Jezus 

Christus dat in de herschepping heeft gegeven. Paulus 

zegt 

‘Daarom ook is iemand, die één is met Christus, 

 een nieuwe schepping’     2 Korintiërs 5: 17 

 

Deze tijd van lock-down – in welke vorm ook – mag ons 

terugbrengen naar de kern van ons geloof. 

Alles-wat-we-hebben tegen het licht houden en dan 

beseffen: dit is waardevol, dit wil ik bewaren of 

    misschien wel terugwinnen.   En ... 

Dát moet eruit, want ik wil zuiver voor God kunnen 

staan. 

En daarom: dank U Heer voor uw genade, want daar leef ik 

van. Leven voor U! 

 

Reinheid een ouderwets woord? Beslist niet! 

                                          Amen 


