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PUUR ZIJN VOOR 

GOD
Tom de Bruin

4 5
God is zo puur dat hij niet om kan 
gaan met dingen die niet puur zijn. 
Onzuiver goud of onreine mensen 
zijn dus taboe. Daarom zijn er hon-
derden regels in Leviticus en 
Numeri die gaan over puurheid. 
Allemaal handelingen die men kan 
verrichten om van onreinheid af te 
komen, en weer puur voor de Heer 
te verschijnen.

Ceremonies
In de theologie noemen we deze 
wetten vaak ceremoniële wetten, en 
we spreken over ceremoniële rein-
heid. Soms hoor je mensen zeggen 
dat deze wetten en handelingen 
‘maar’ ceremonies waren, die geen 
echte betekenis hadden. Dat is veel 
te kort door de bocht. Elke ceremo-
nie of ieder ritueel heeft betekenis, 
denk maar aan het Heilig Avond-
maal. Dat is een heel belangrijke 
ceremonie in het christendom, die 
veel betekenis heeft. 

De reinheidsceremoniën van het 
Oude Testament waren belangrijke 
rituelen. Ze herinneren de mensen 
eraan dat God puur is, en dat God 
verwacht dat wij pure mensen zijn. 
Helaas lijkt het erop dat dit onder-
deel van de rituelen in de loop van 
de tijd door sommigen vergeten 
was. Jezus ageert hier vaak tegen. 
Hij zegt dat sommige mensen zich 
meer aan de handelingen houden 
dan dat zij zich bewust zijn van de 
belangrijke betekenis.

In het Oude Testament moet aan-
bidding gebeuren met pure 
dingen. Het gouden meubilair van 

de tabernakel moet puur zijn, dat 
geldt ook voor de wierook en de 
olijfolie (zie Exodus 30–31, Leviti-
cus 24). Als later Salomo de tempel 
bouwt, gebruikt hij ontzettend 
grote hoeveelheden puur goud  
(1 Koningen 6, 2 Kronieken 4). 

Pure mensen
Als we kijken naar de mensen die 
willen aanbidden, zien we het-
zelfde. Ook zij moeten puur zijn. Het 
Oude Testament gebruikt hetzelfde 
woord voor puur goud en pure 
mensen: tahor. In de meeste bijbel-
vertalingen spreken we over zuiver 
goud en reine mensen, maar het 
Hebreeuws ziet geen verschil. Het 
belang van pure mensen wordt 
duidelijk in de woorden van God  
via Mozes:

‘Geef de Israëlieten opdracht om 
iedereen die aan huidvraat lijdt of 
onrein vocht verliest en iedereen 
die onrein is doordat hij met een lijk 
in aanraking is geweest, het kamp 
uit te sturen. Dit geldt voor zowel 
mannen als vrouwen. Stuur hen 
weg, want anders verontreinigen ze 
het kamp, waarin ik te midden van 
het volk woon’ (Numeri 5:2–3).

d
rc

m
ar

x/
S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

  Ons geloof
in Jezus maakt 

ons puur

Puurheid is een door en door bijbels onderwerp. Van aanbidding tot 
ethiek, van God tot de mens: de Bijbel verwacht dat alles puur is. God is 
zo ontzettend puur, dat dingen en mensen, als zij in aanraking met hem 
komen, ook puur moeten zijn. Grote delen van de Bijbel spreken over 
hoe wij als zondige mensen tóch op de een of andere manier kunnen 
omgaan met de pure God.

Foto boven: FrameAngel/Shutterstock.com
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VOLG JE PASSIE! 
Glenn Ripassa

verdieping

relaties

  Waarvan begint 
ú te stralen?

Hoelang moet je nog werken? Wanneer kun je met pensioen gaan? Wat 
wil je nu nog bereiken, je hoeft nog maar een paar jaar? Vragen die gere-
geld gesteld worden aan de ‘oudere’ werknemer. Waarin vind je nog een 
uitdaging in het werk? Vind je het nog wel leuk? Eigenlijk kun je deze 
vragen stellen aan jong en oud.

van nieuwe stappen omdat zij den-
ken dat u het toch niet kunt. Vaak 
zeggen ze dit omdat ze denken dat 
ze u moeten beschermen. Op veilig 
spelen kan inderdaad heel aanlok-
kelijk zijn, maar stel uzelf de vraag: 
Is het belangrijker om goedkeuring 
te krijgen van anderen dan het 
beste uit mezelf te halen? Wilt u het 
werk blijven doen waar u geen vol-
doening meer uit kunt halen, of 
volgt u uw hart en kiest u voor dat 
wat bij u past?

Zoek een zielsverwant
Veel mensen die tot tevredenheid 
met hun talenten werken, hadden 
op het juiste moment een persoon 
in hun leven die hen geholpen 
heeft hun droom te verwezenlijken. 
Soms kom je deze persoon vanzelf 
tegen: iemand die iets in je ziet wat 
jijzelf niet ziet; iemand die het 
beste in je naar boven haalt. U kunt 
ook zelf actief op zoek gaan naar 
zo’n persoon. Wie is een inspire-
rend voorbeeld voor u? 

Het is nooit te laat
De oudste student van de opleiding 
waaraan ik docent ben, krijgt over 

twee jaar haar Social Work-
diploma en dan is ze zestig jaar. 
Zij is van baan veranderd en heeft 
haar hart gevolgd. Zoals ze zelf 

zegt: ‘Als je hart sneller gaat klop-
pen van het werk dat je graag wilt 
doen, is er altijd een manier om met 
de vaardigheden en kwaliteiten die 

je hebt, daar te komen waar je 
graag wilt zijn. Volg gewoon je 

passie.’ Puur geluk 
in je werk volgt 

dan vanzelf. 

volg je
passie!

Stel uzelf de cruciale vraag: Als 
ik het voor het kiezen had, en 
me geen zorgen hoefde te 

maken om een inkomen of om wat 
andere mensen van mij denken, wat 
zou ik dan graag willen doen? 

Kijk naar de activiteiten die u graag 
oppakt. Waarmee kunt u met gemak 
uren doorgaan? Waar begint u van 
te stralen? Dit zijn de werkzaamhe-
den waarin u uzelf kunt zijn, die bij 
u passen. Zijn dit ook werkzaamhe-
den die passen binnen uw functie of 
betekent dit inzicht dat u een carriè-
reswitch moet maken?  

Overwin uw belem-
merende gedachten

Angst is het meest vóór-
komende obstakel 
voor veranderingen.  
Soms kunnen men-

sen om u heen u 
afhouden van het zetten 

Kamelen doorslikken
Mijn lievelingsvoorbeeld van hoe 
Jezus mensen hiervan bewust 
maakt, staat in Matteüs 23. Daar 
roept Jezus zeven keer ‘wee’ tegen 
de huichelaars. Deze onzuivere 
mensen doen van alles om van 
buiten puur te lijken, terwijl hun 
binnenkant een heel ander verhaal 
vertelt. Jezus geeft een flink aantal 
fantastische voorbeelden van waar 
je dan op lijkt. Bekers waar alleen 
de buitenkant van afgespoeld is, 
witgeverfde graven die vol met 
lijken liggen. En de beste: mensen 
die muggen uit hun wijn zeven, 
maar de kamelen doorslikken.

Bij Jezus gaat puurheid om hoe je 
van binnen bent. Hij zegt niet voor 
niets ‘Gelukkig wie zuiver van hart 
zijn, want zij zullen God zien’ (Mat-
teüs 5:8). Alleen mensen die puur 
zijn kunnen God zien, want God is 
puurheid zelve. Maar je moet dan 
geen wit graf zijn, vol met lijken, 
maar een beker die van binnen én 
buiten schoon is. Je moet stoppen 
met het doorslikken van kamelen.

Perfectie
Helaas zit er een groot gevaar in 
deze theologie van puurheid, zui-
verheid en reinheid. Dit gevaar is 
het gevolg van het grootste pro-
bleem van de theologie: de neiging 
om uit balans te raken. Precies een 
jaar geleden schreven we in Contact 
over balans, en schreef ik over theo-
logische evenwichtsproblemen.  
En hier hebben we er weer een: het 
perfectionisme. Het probleem hier 
is: als God wil dat we pure mensen 
zijn, dan moeten we ook écht puur 
zijn. We zouden perfect moeten 
leven, zonder een enkele zonde.

Hopelijk denkt u bij het lezen van 
die vorige zin: ‘Maar dat kan hele-
maal niet.’ Dat is juist. Toch, door 
selectief lezen, komen sommige 
christenen in deze theologie 
terecht. Als Paulus zegt dat ‘we 
onszelf moeten reinigen van alle 
lichamelijke en geestelijke smetten 
en vol ontzag voor God ons hele 
leven heiligen’ (2 Korintiërs 7:1), 
dan lezen sommige mensen dat we 
zonder zonde moeten leven. Dat is 
erg jammer, want dat is zeker niet 
wat Paulus bedoelt.

Puur door Jezus
We kunnen puur zijn in Gods ogen, 
maar niet omdat wij niet meer zon-
digen. Paulus is duidelijk. ‘Iedereen 
heeft gezondigd en ontbeert de 
nabijheid van God’ (Romeinen 
3:23). Oftewel: geen enkele persoon 
is ooit écht puur geweest, we kun–
nen dus allemaal niet bij de pure 
God in de buurt komen. Gelukkig 
had God een oplossing. ‘Iedereen 
wordt uit genade, die niets kost, 
door God als een rechtvaardige 
aangenomen omdat hij ons door 
Christus Jezus heeft verlost’ 
(Romeinen 3:24). Wij zijn niet puur, 
en dat zullen we ook nooit zijn. 
Gelukkig voor ons is Jezus wél puur, 
en wanneer wij in Jezus geloven, 
ziet God Jezus’ zuiverheid in ons. 

Ons geloof in Jezus maakt ons dus 
puur. Perfect zullen we nooit zijn, 
maar ondertussen proberen we wel 
zo puur mogelijk te zijn. En gelukkig 
ziet God ons niet zoals we zijn, 
maar zoals we willen zijn: puur, 
zuiver en rein.

  Je moet stoppen 
met het doorslikken 

van kamelen


