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titel: Zingen met je lippen en met je hart.  
Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
“Niets dat van buitenaf in de mens komt kan hem onrein maken, het zijn de dingen 
die uit de mens naar buiten komen, die hem onrein maken.” Een uitspraak van 
Jesus, onderdeel van de lezing uit Marcus van vanmorgen. Een uitspraak die te 10 
denken geeft. Niets dat van buitenaf in de mens komt kan hem onrein maken. Klopt 
dat wel? Jesus heeft het over eten en drinken, want als hij het later uitlegt aan zijn 
leerlingen, dan spreekt hij over de maag en over de beerput. Dus het gaat over eten 
en drinken. Maar is het zo dat dat een mens niet onrein kan maken? Want er is toch 
zoiets als ongezond eten. En drank kan ook knap ongezond zijn, zeker als het 15 
alcohol bevat en je er te veel of te vaak van neemt. Bovendien, er is meer dat bij een 
mens naar binnen gaat dan alleen eten en drinken. Lucht kan slecht zijn, slechte 
lucht kan je ziek maken maar ook de beelden die je ziet kunnen je ziek maken. Ik 
denk dat de mensen die van dichtbij oorlogsgeweld meemaken dit met zich mee 
blijven dragen. Ik hoorde deze week iemand vertellen dat hij twee keer een dodelijk 20 
ongeluk van dichtbij had meegemaakt en had gezien en dat het nog steeds in zijn 
herinnering aanwezig was. En is hij dan onrein? Dat zou ik zo niet zeggen, maar hij 
draagt het wel met zich mee.  
En het is ook een moeilijk woord, dat woord “onrein”. Hier in dit deel van het 
evangelie naar Marcus. Onrein, het begint met gewoon vuil, ongewassen. De 25 
leerlingen van Jesus, sommige dan, zij eten brood met vuile, ongewassen handen. 
Of die handen dan echt zichtbaar vuil zijn, dat is dan nog de vraag. En dan klinkt 
hetzelfde woord als wanneer het over “onrein” gaat, hetzelfde woord in het Grieks, 
dezelfde woordstam. Hetzelfde woord klinkt met dezelfde woordstam maar de 
betekenis verschuift. Eerst gaat het om vuil, om ongewassen, later is het meer vuil in 30 
de betekenis van gemeen, vuil in de richting van smerig, smerig gedrag, smerige 
gedachten, emoties die je belemmeren en die een mate van vuilheid of laagheid met 
zich mee dragen. Jesus noemt een groot aantal voorbeelden: ontucht, diefstal, 
moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, 
hoogmoed en ook dwaasheid. Stuk voor stuk duidelijke zaken, ik denk dat ik alleen 35 
de laatste wat kan verduidelijken. Dwaasheid heeft ook de betekenis van een 
onbezonnen daad, dolheid, dwaas gedrag, dat kan beschadigen. Dwaasheid, daar 
kan ik nog wat aan verduidelijken, de andere woorden spreken voor zich en zijn zeer 
herkenbaar, helaas. Niet dat iedereen dat allemaal heeft, ik hoop van harte van niet, 
maar we weten wel wat het is. En Jesus zegt dat die elementen een mens onrein 40 
maken en dan is onrein het gemene, het vuile dat beschadigt, de mens zelf 
beschadigt, maar ook de ander. Laster bijvoorbeeld, het beschadigt degene die 
lastert, het beschadigt ook degene die slachtoffer is van laster.  
De dingen die uit de mens naar buiten komen, die maken hem onrein. Oké, dat 
begrijp ik wel. En natuurlijk zijn er ook wel elementen in een mens die naar buiten 45 
komen en die niet onrein maken. Liefde, betrokkenheid bij de medemens, de eerbied 
voor God, trouw, het vermogen om vrede te stichten, ook al lukt het niet altijd en niet 
altijd even goed, het goede is toch ook aanwezig, aanwezig in mensen. En komt dat 
naar buiten, dan maakt dat niet onrein, niet vuil en niet gemeen.  



Niets dat van buitenaf in de mens komt kan hem onrein maken, het zijn de dingen die 50 
uit de mens naar buiten komen die hem onrein maken. Een uitspraak die volgt op 
een andere uitspraak, een citaat uit Jesaja: dit volk eert mij met de lippen, maar hun 
hart is ver van mij. Onderscheid tussen het hart en de lippen. Onderscheid tussen de 
buitenkant en het binnenste. Onderscheid tussen oppervlakkigheid en diepgang. Dit 
volk eert mij met de lippen. Het schetst geen mooi beeld, Jesus is hier ook niet heel 55 
sympathiek. Het beeld van de zachtaardige man die mij aankijkt met liefhebbende 
ogen, zoals Rembrandt Jesus schilderde, zoals hij het zag, hoewel hij Jesus ook 
nooit heeft gezien, dat beeld van die zachtaardige man is hier niet aanwezig.  
Het is geen mooi beeld, maar kan wel waar zijn. En hiervoor is ook royaal verteld hoe 
men zich houdt aan het wassen van handen en het schoonspoelen van bekers, 60 
kruiken en ketels, een hele afwas. En dat lijkt allemaal oppervlakkig te zijn, zonder 
diepgang. Het lijkt op het eren met de lippen terwijl het hart er niet bij is. Niet echt 
dus. En dat kan zo zijn. Als je gewend bent te bidden voor het eten, dan kan het zijn 
dat het soms een automatisme is en je er met je gedachten niet bij bent. “Hebben we 
nu al gebeden?” vraag je na een wat lang gesprek aan tafel. Dan heb je in ieder 65 
geval niet met je hart gebeden. Dus hart en lippen zijn niet altijd bij elkaar. Aan de 
andere kant kan dat schoonspoelen van bekers, kruiken en ketels juist wel een zaak 
van het hart zijn. Of het wassen van handen. Ik maakte de maaltijd mee op sabbath 
bij een gezin en eerst moesten we met een ritueel de handen wassen. Het maakte 
op mij een diepe indruk en het was echt niet oppervlakkig.  70 
Maar rituelen kunnen dat wel worden en gebruiken kunnen misbruikt worden. 
Daarvan noemt Jesus ook een voorbeeld, dat voorbeeld van Korban, een hebreeuws 
woord. Korban is dat je je bezit bestemd voor de tempeldienst. Hoe dat precies ging, 
weet ik niet en het bestaat ook niet meer. Maar als gebruik zal het vast integer zijn 
geweest. Alleen werd het ook misbruikt. Iemand die eigenlijk verplicht was om zijn 75 
ouders te onderhouden, AOW en pensioen waren er nog niet, die kon dan zeggen 
dat alles wat hij had Korban was en dan hoefde hij zijn ouders niet te onderhouden. 
Want hij had in zekere zin niets meer. Het lijkt op het wegsluizen van geld, zodat je 
bepaalde uitgaven heel laag kunt houden. En dat er dan minder geld is voor 
bijvoorbeeld de ouderenzorg, dat is dan een gevolg.  80 
Gebruiken kunnen misbruikt worden, zoveel is wel duidelijk. En als een volk God eert 
met de lippen en niet met het hart, dan is dat jammer, zonde van de tijd ook. En 
daarom zijn de opmerkingen van Jesus ook een oproep om juist wel God te eren met 
het hart, en dan ook met de lippen. De oproep van Jesus is ook om vooral ook te 
strijden tegen afgunst, laster, diefstal en noem ze allemaal maar op, te strijden tegen 85 
die dingen die in je zitten of kunnen zitten, een strijd tegen datgene dat je integriteit 
aantast. Een strijd voor je echtheid, God eren met je hart en dan ook met je lippen. 
En als je God eert met je hart, dan weet je dat God weduwen en wezen recht 
verschaft en vreemdelingen in bescherming neemt. Dan weet je dat God als een 
diaken is en aan diakonaat doet. En dan weet je ook wel dat jij zijn handen zult zijn. 90 
Het misbruik is het laatste niet. De oppervlakkigheid is het laatste niet. Nee, Jesus 
zegt deze dingen niet om het ons nog eens lekker in te wrijven dat wij niet deugen. 
Ook al is Jesus niet altijd even vriendelijk en charmant, hij zegt de dingen als een 
oproep, een oproep om te leven zoals het leven bedoeld is en vanuit geloof dat dat 
kan.   95 
En als je God eert met de lippen en niet met het hart, er is altijd de mogelijkheid om 
te veranderen. Op elk moment kan dat. Het is als een groei, als goede vruchten die 
groeien in een mens, groeien aan de Geest. Goede vruchten, die er zijn en zullen 



zijn. Goede vruchten om van te zingen, met poëtische woorden, te zingen met je 
lippen, je mond, je keel, met je hart. Amen.  100 
 


