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Gemeente van Christus, 
Dan geschiedt er een meningsverschil vanuit de leerlingen van Johannes met een Judeeër  over 
reiniging…..een meningsverschil over reiniging, over purificatie. Het is ons niet vreemd, de covid 
pandemie heeft ons allemaal bewuster gemaakt van reiniging. Geen handen geven, niet meer het 3 
zoenen ritueel …. in je elleboog hoesten …. mondkapjes …was je handen stuk ….we kunnen het bijna 
niet meer wegdenken. Je handen ontsmetten voordat je de kerkruimte binnengaat 
wie had dat ooit kunnen denken maar we hebben het ons eigen gemaakt. En het heeft ook oude 
papieren, in religie speelt reiniging altijd een belangrijke rol. Een rituele wassing in de moskee  
– je handen en je gezicht wassen voordat je het gebed uitspreekt – of de synagoge –een bad in de 
mikwe – rituele baden rond vruchtbaarheid …. is heel gebruikelijk. In de kerkelijke traditie is ook 
bewaard gebleven dat de priester voorafgaande aan de eucharistie zijn handen wast. Reiniging,  
heeft een sterke cultische en ethische betekenis, het gaat over reinheid, rein of onrein,  ergens is een 
begrenzing een onderscheid tussen rein en onrein.  
Je houdt je aan de reinheidswetten, je moet oppassen voor verontreiniging, door verkeerde dingen 
te eten of met onreine mensen, dieren of dingen om te gaan. Reiniging heeft te maken met je 
lichaam dat je gereinigd bent, om het heilige te naderen of om weer opgenomen te worden in de 
gemeente. Rein of onrein trekt grenzen, niet alles mag wat kan, en het is soms zoeken naar reinheid  
te midden van vuiligheid er zit ook een soort verborgen ideaal in, rein willen leven, met schone lei 
mogen beginnen. Denk aan het spreekwoordelijke: in het reine komen met.  
Wij kennen geen heel duidelijke cultische reinheidsregels meer, maar dat wil niet zeggen, dat wij 
onderhuids niet ook bepaald worden met reinheidwetten, het gevoel van rein en onrein, het weten 
van een grens en van grensoverschrijding het angstige van het vreemde, van het besmettelijke, en 
tegelijk ook het fascinerende van het vreemde, van het onreine. Rein en onrein manifesteert zich ook  
langs de grenzen van sociale klasse, etnische grenzen, economische grenzen, religieuze grenzen,  
gender grenzen, grenzen van taboe en fatsoen, grenzen van verschillende levensfasen, grenzen van 
leven en dood  …… reinheid of onreinheid speelt ondergronds in ons geseculariseerde westerse leven  
nog steeds een beslissende rol. Uiteindelijk gaat het om: je hoort erbij of je hoort er niet bij.  
Wij zijn misschien het idee van een cultische reiniging kwijtgeraakt, wij hebben niet meer het idee,  
dat wij in de kerk gereinigd kunnen worden, maar tegelijk is het verlangen naar reinheid, naar 
nieuwheid, naar een nieuwe start, een heel sterk aanwezig verlangen. Hoe kun je rein worden?  
In het reine komen met je verleden. Hoe kun je de toekomst in? Hoe kun je een bladzijde van je leven 
omslaan? Hoe kun je aan een volgend hoofdstuk van je levensverhaal beginnen? Hoe kun je loslaten 
en afsluiten en opnieuw beginnen? Vragen die te maken hebben met reiniging. En precies daarover is 
er een meningsverschil. Een meningsverschil over reiniging, het gaat dus wel ergens over.  
Het Johannes evangelie vertelt dat zowel Johannes als Jezus dopen. Beiden dopen, er schemert iets 
van een sfeer van concurentie, de groep rond Johannes de Doper lijkt te slinken want steeds meer 
mensen trekken naar Jezus. Johannes gebruikt de metafoor van een bruiloft je hebt de bruidegom  
en je hebt de vriend van de bruidegom de rol van de ‘best man’…. hij bereid het huwelijksfeest voor, 
hij legt de loper uit, hij begeleid de bruid hij kan alleen maar blij zijn als hij de bruidegom hoort. Ik 
ben de vriend van de bruidegom, zegt Johannes. Wie uit de aarde is … spreekt als iemand uit de 
aarde wie van boven komt spreekt als iemand van de hemel. Die aardse stem is een verwijzende 
stem, want het gaat uiteindelijk om die hemelse stem. Hij moet toenemen, ik moet minder worden. 
Het verlangen naar reiniging, rein zijn van de vuiligheid die je aankoekt we slepen heel wat mee in 
ons leven verlies, zorg, schuld, onmacht, trauma …te goed en tekort … waar vinden we reinheid? 
In dat spanningsveld … van aardse en hemelse stem, verlangen naar reiniging klinkt de stem van de 
profeet. We lazen enkele woorden van de profeet Habakuk. Een van de zogenoemde kleine profeten,  
Habakuk …zijn naam klinkt ons grappig in de oren maar over de betekenis van zijn naam weten we 
weinig. De beeldhouwer Bernini maakt in de 17e eeuw een beeld van Habakuk, Habakuk en de engel 
op de buitengevel van de Basilica Santa Maria del Popolo in Rome. De profeet wordt door de engel 
van boven aan zijn haren overeind getrokken … hij moet een boodschap verkondigen. Habakuk lijkt 



ook iets als een boodschappenmand bij zich te hebben. Hij heeft een last te dragen. Zo laat het beeld 
zien.Het is ook niet eenvoudig om in waarheid en waarachtigheid te spreken over de zaken van rein 
en onrein. Maar het lastwoord van Habakuk is extra lastig omdat hij niet begint met aan het volk 
door te geven wat hij van boven heeft doorgekregen … …zo is meestal het profetisch spreken … Nee, 
deze onbekende kleine profeet Habakuk richt zich met aanklachten tegen God. Habakuk profeteert 
tot God. Eigenlijk ongehoord. Dit is ook Bijbese profetie. Hoor je mij niet, God? Waarom laat Gij mij 
onheil zien? Tot hoelang? En dan plaats hij zich in de positie van een wachter. Op mijn waakplaats ga 
ik staan….en ik spied om te zien wat hij tot mij spreekt wat ik terugkrijg op mijn aanklacht. Hoe 
krachtig is deze kleine onbekende profeet Habakuk … ik ga staan op mijn waakplaats!  
Het visoen van vrede en gerechtigheid …het visoen van een gereinigd mens…los van de vuiligheid … 
dat visioen wacht … en het komt… ga op je waakplaats staan .. het blijft niet uit! Bijzonder in dit 
profetenboekje, dat een mens zo fier en vitaal tegenover God kan staan. Dit maakt de Bijbel ook zo 
apart … hier wordt alle religie doorbroken als zouden wij nietige mensen slechts pionnen zijn op een 
schaakbord waarop wij worden geofferd. Wij leven in religieuze structuren waar een mens zich moet 
schikken maar hier staat een profeet op  en hij spreekt God aan hij houdt God aan zjn belofte hier 
raken het aardse en het hemelse elkaar deze God is een God van het verbond, van verbinding. 
En Habakuk gaat voluit in die verbinding staan ik neem mijn waakplaats in, het visioen wacht.  
We raken hier aan een belangrijke wortel van zowel jodendom als christendom, namelijk het besef te 
leven in relatie, in relatie met vele anderen…in relatie met de Ander, Eeuwige onze God. ‘Je kunt de 
Eeuwige dienen uit liefde maar ook uit respect’, zo staat het in de talmoed. Waarbij respect 
misschien wel vooraf gaat aan liefde, zonder respect voor de ander, het anders zijn van de ander, die 
jou aanspreekt kan de liefde niet groeien. De mens respecteert God als zijn bron, zijn schepper  
God respecteert de mens en stelt haar in vijheid. Om dan in die ervaring, die ontdekking – en dat is 
een openbaring – om dan God in alle vrijheid te gaan dienen, als in een relatie tussen twee mensen  
die elkaar liefhebben. Je leert op elkaar te vertrouwen en je belooft elkaar trouw. Vrijheid in 
verbondenheid en vertrouwen.  
Gemeente dit zijn hoge woorden, het is wat met die kleine Habakuk je moet maar durven. Zelf moest 
ik denk aan een woord van de oude aartbisschop van Canterburry, William Temple – hij was een 
belangrijke voorman van de oecumenische beweging .. in 1944 is hij overleden … hij schrijft: ‘In het 
weten dat God bondgenoot is in het lot en lotgenoot in het verbond, ontdekt een mens dat niets 
ertoe doet in vergelijk met dat verbond. Je hebt versteld gestaan van het feit dat het de boeven en 
schurken goed gaat en er bijna aan gedacht je bij hen aan te sluiten. Maar nu weet je dat,  
hoe groot ook hun bezittingen zijn, zij het zijn die werkelijk gebrek hebben, terwijl de mens die de 
liefde, de vriendschap en de vrede met God gevonden heeft, …rijk is, ook al bezit hij niks.  
Je bereikt een geestestoestand waarin de dingen die niet goed zijn, zelfs de dingen die onverteerbaar 
zijn, niet langer de doorslag geven. Jouw liefde voor God en zijn liefde voor jou zijn door alles heen … 
de bepalende kracht.’ ……Dank kleine profeet met je grappige naam Habakuk Je leert me ‘en toch’ te 
zeggen neem je wachtplaats in … het visioen wacht. Toch … 4 letters maar … die verzet aantekenen 
tegen hoe de dingen gaan …leven loopt uit op de dood …ja en toch rijken worden rijker ..armen 
armer .. ja en toch het is nu eenmaal zoals het is … ja en toch er is niets van heil en ontferming te zien 
… ja en toch toch … liefde temiden van liefdeloosheid  tegen alle haat en onverschilligheid in. Het is 
ons aangezegd. Dat woord heeft ons bevrijd. Noot heb ik niets met u. Tegen bijna beter weten in 
stel ik mijn hoop op u. Mijn lot is levenslang wachten op u. Amen. 
 
 


