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Beste luisteraar, van harte welkom! Fijn dat je voor het eerst of opnieuw meeluistert! 

 

Gisteren hebben we Mattheus 15:10-20 gelezen. In dit gedeelte waarschuwt de Heere Jezus 

dat de mens wordt verontreinigd door alles wat voortkomt uit een onrein hart. De mens 

heeft van nature een hart dat onrein is. Vervolgens vragen de discipelen aan de Heere 

Jezus of Hij weet dat de farizeeën boos zijn over Zijn onderwijs. De Heere Jezus maakt Zich 

er niet druk om. Wel roept de Heere Jezus de mensen op om zich af te keren van de 

farizeeën en schriftgeleerden. Hij vergelijkt de farizeeën en schriftgeleerden met blinde 

leiders. Vervolgens vraagt Petrus of Hij nader uitleg wil geven. De Heere Jezus is verbaasd, 

en vraagt Zich af of Zijn discipelen ook nog blind zijn! De Heere Jezus herhaalt wat Hij 

eerder heeft gezegd in vers 11. Alles wat een mens eet, gaat naar de maag en verlaat op een 

verborgen plaats de mens. De Heere Jezus leert dat de mens niet verontreinigd wordt door 

‘hoe’ de mens eet. Hij leert dat de mens verontreinigd wordt door alles wat voortkomt vanuit 

een onrein hart. 
 

Wat leert dit gedeelte mij over God? In Mattheus 15:14 en 15 lezen we - Laat hen varen; zij 
zijn blinde leidslieden der blinden. Indien nu de blinde den blinde leidt, zo zullen zij beiden in 
den gracht vallen. En Petrus, antwoordende, zeide tot Hem: Verklaar ons deze gelijkenis. 
Petrus vraagt aan de Heere Jezus om uitleg. Petrus is hiermee op het juiste Adres. In de 

NGB Artikel 1 lezen we immers ook dat de Heere volkomen wijs is. Petrus gaat voor uitleg 

niet naar mensen maar hij gaat rechtstreeks naar Hem Die volkomen wijs is. Hij gaat naar 

de Heere Jezus. Wat doe jij wanneer je iets van een preek niet begrijpt? Wat doe jij wanneer 

je iets van een Bijbelgedeelte niet begrijpt? Wat doe jij wanneer er iets in je leven gebeurt 

waar je geen antwoord op hebt? Ga je dan naar mensen om uitleg? Of vraag je, net als 

Petrus, de Heere om uitleg? De Heere wil antwoord geven. Hij wil én geeft antwoorden door 

Woord en Geest. Dit betekent niet altijd een antwoord op jouw tijd, maar op Zijn tijd. De 

Heere Jezus zegt ook tegen Zijn discipelen in Johannes 13:7 – Wat Ik doe, weet gij nu niet, 
maar gij zult het na dezen verstaan.  

Wat leert dit gedeelte mij over de mens? In Mattheus 15:10 en 11 lezen we - En als Hij de 
schare tot Zich geroepen had, zeide Hij tot hen: Hoort en verstaat. Hetgeen ten monde 
ingaat, ontreinigt den mens niet; maar hetgeen ten monde uitgaat, dat ontreinigt den mens. 
De Heere Jezus roept de menigte bij Zich en zegt – Hoort en verstaat. De Heere Jezus gaat 

een dwaling rechtzetten. De Heere Jezus gaat een belangrijk thema binnen de christelijke 

leer rechtzetten. Het thema zou je kunnen noemen – ‘onrein hart’. Ook in onze tijd zijn er 

dwalingen. Er zijn dwalingen over Bijbelse thema’s. Er zijn veel boeken geschreven over 

geloof, bekering, wedergeboorte, rechtvaardigmaking en heiligmaking. Er zijn helaas (!) ook 

veel discussies over deze belangrijke Bijbelse thema’s. Hoe ga je hiermee om? Is jouw visie 

over deze Bijbelse thema’s gevormd door gesprekken met mensen en het lezen van 

boeken? Of door eigen wijsheid? Of is jouw visie gevormd door Gods Woord?  Dwalingen 

moeten bestreden worden. Daarom zijn er ook de belijdenisgeschriften ontstaan. Het is 

belangrijk om je hierin te verdiepen en je te laten onderwijzen. Om een heldere Bijbelse 

visie op Bijbelse thema’s te krijgen is het ontzettend belangrijk dat je je laat leiden door 

Gods Woord. Dan wordt je visie niet gevormd door mensen maar door de Heere Zelf. Van 

Luther is bekend dat hij tijdens hevige discussies vaak een relaxte houding aannam. 

Wanneer hij beschuldigd werd van een dwaling dan tikte hij, als antwoord op alle 

beschuldigingen, rustig met zijn wijsvinger op de Bijbel en zei – Alzo zegt de Heere. 



Jongeren en ouderen, ga met al je vragen naar de Heere Zelf. Sola Scriptura – alleen de 

Schrift! 

 

Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer ik iets over een Bijbels thema? In Mattheus 15:12 en 13 

staat - Toen kwamen Zijn discipelen tot Hem, en zeiden tot Hem: Weet Gij wel, dat de 
Farizeën deze rede horende, geërgerd zijn geweest? Maar Hij, antwoordende zeide: Alle 
plant, die Mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden. Vanuit dit vers 

hebben we het thema – ‘Vader’ of ‘hemelse Vader’. De Heere Jezus heeft deze woorden 

uitgesproken om duidelijk te maken dat alle plant, dat is alle godsdienst die Zijn hemelse 

Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden. Het gaat hier dus om de leer van de 

farizeeën.  
 

God is nog steeds onze Vader als Schepper en door de doop onze Vader op grond van het 

verbond. Met het oog op het volk Israël noemt God Zichzelf de Vader van de kinderen 

Israëls. In vers 13 lezen we dat God, de Vader van Christus is. Door Zijn verlossingswerk is 

Hij ook de Vader van Zijn kinderen. Van nature ben je in geestelijke zin geen kind van de 

hemelse Vader. In Romeinen 5:1 en 2 lezen we – Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het 
geloof, hebben vrede bij God door onzen Heere Jezus Christus; door Welken wij ook de 
toeleiding hebben door het geloof tot deze genade. De kanttekening leert bij – tot deze 
genade – Dat is, tot dezen staat der vriendschap en vrede met God. Waaruit ook voortkomt 
dat wij met vrijmoedigheid tot Hem gaan, en Hem durven aanroepen als een Vader. Vanuit 

de kanttekening leer je dat de mens van nature niet in vriendschap met God leeft. Van 

nature is er geen vrede tussen God en je ziel. In het paradijs was God onze Schepper en 

Vader. De relatie is verbroken en verstoord. De mens heeft zich, door de zondeval, buiten 

Gods gemeenschap geplaatst. God is niet meer een verzoend God met Zijn schepsel. Jong 

en oud, dit is een ontzettende werkelijkheid. God leeft niet meer in vrede met je. Besef je dat 

je Hem de oorlog hebt verklaard? Vanuit Romeinen 5:1 en 2 en Romeinen 8:14 en 15 leren we 

dat je eerst door het geloof gerechtvaardigd moet zijn om de Heere te mogen en te kunnen 

aanroepen als ‘Vader’. Als je zonden vergeven zijn dan leef je weer in een rechte 

verhouding met de Heere. Dan is de relatie ‘Vader-kind’ hersteld.  
 

Welk ander Bijbelgedeelte heeft raakvlakken bij het gelezen gedeelte? In Mattheus 15:18 

lezen we - Maar die dingen, die ten monde uitgaan, komen voort uit het hart, en dezelve 
ontreinigen den mens. Dit heeft raakvlakken met Spreuken 6:14 waar staat – In zijn hart zijn 
verkeerdheden, hij smeedt te allen tijde kwaad, hij werpt twisten in. Ook heeft dit vers 

raakvlakken met Jeremia 17:9 waar we lezen – Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja, 
dodelijk is het; wie zal het kennen? De kanttekening leert bij – het hart – Des mensen na 
den val, zolang het door den Geest der wedergeboorte niet is vernieuwd. Van nature komt 

er geen goeds uit ons voort. We lezen ook zo treffend in NGB artikel 15 – aangezien de 
zonde (uit ons hart) altijd als opwellend water uitspringt, gelijk uit een onzalige fontein. Veel 

leed en verdriet komt voort uit een onrein hart. Wanneer we het nieuws volgen dan gebeurt 

er op deze wereld veel wat voortkomt uit een onrein hart. Denk bijvoorbeeld aan het nieuws 

van ‘The Voice of Holland’, of het nieuws over de 500 slachtoffers en 235 vermoedelijke 

daders van misbruik binnen de Rooms Katholieke Kerk in Duitsland, of het nieuws over de 

inbraak bij een supermarkt in de regio. De Heere Jezus leert dat het hart van de mens niet 

deugd. Het nieuws van elke dag is hiervan een bewijs. Jongeren en ouderen, wanneer je 

door Gods Geest leert inleven dat je een onrein hart hebt, dan kun je je niet meer verheffen 

boven anderen die openlijk of verborgen gruwelijke zonden bedrijven. Bid maar veel om 

ontdekkend licht. En, bidden om ontdekkend licht betekent dat je aan de Heere vraagt of Hij 



je wil laten zien én voelen wie jij bent tegenover een heilig en rechtvaardig God. Echt, dan 

ga je met de tollenaar bidden – O God, zijt mij zondaar genadig. 
 

Wat leert dit gedeelte mij voor persoonlijk hart en leven? In Mattheus 15:19 en 20 staat 

- Want uit het hart komen voort boze bedenkingen, doodslagen, overspelen, hoererijen, 
dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen. Deze dingen zijn het, die den mens ontreinigen; 
maar het eten met ongewassen handen ontreinigt den mens niet. In vers 20 keurt de Heere 

Jezus de goede gewoonte niet af om voor het eten je handen te wassen. De mens is 

verantwoordelijk om goed voor het lichaam te zorgen. De Heere Jezus leert dat het hart van 

de mens onrein is. We lezen in vers 19 dat uit ons hart voorkomt - boze bedenkingen, 
doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen. Jongelui, 

lang geleden woonde in Rotterdam een rijke verkoper. Als hij ’s morgens naar zijn kantoor 

ging kwam hij meerdere keren een jongeman tegen die hem vriendelijk, haast vertrouwelijk 

groette. De rijke verkoper groette altijd beleefd terug maar kon zich niet herinneren deze 

jongeman ooit te hebben ontmoet. Op een zekere dag was de rijke verkoper uitgenodigd bij 

één van zijn vrienden. Toen de verkoper op de afgesproken tijd binnenkwam zag hij de 

jongeman die hem altijd zo vriendelijk groette. De jongeman sprak tegen de rijke verkoper 

dat hij zich niet aan hem hoefde voor te stellen omdat ze elkaar al eens hadden ontmoet. De 

verkoper was van mening dat de jongeman zich vergist. “En toch”, sprak de jongeman, “ik 

blijf erbij dat ik u al jaren ken en ik ben blij dat ik u nu mag spreken. Het is nu zeventien jaar 

geleden. Ik was een jongetje van 9 jaar en ik ging naar school. We moesten een eind lopen 

en namen een tasje met brood mee voor tussen de middag. Onderweg dacht ik: ‘Wat zou het 

fijn zijn als ik ook eens een lekkere appel bij het brood heb.’ Ik liep de markt over en zag 

daar veel kisten met fruit. De verkoopster stond met de rug naar mij toe en ik dacht: ‘Ze zal 

het vast niet merken als ik even één appeltje neem.’ Ik pakte stiekem een appel en ik kreeg 

ter plekke een flinke draai om mijn oren zodat ik de appel liet vallen”. “Jongen” zei iemand 

ernstig tegen mij, “hoe luidt het achtste gebod? Ik hoop dat het de eerste keer is dat je 

steelt, maar laat het ook de laatste keer zijn”. “Ik voelde dat ik over mijn oren rood werd van 

schaamte. Ik vluchtte bij de man weg naar school, maar opletten kon ik niet. Telkens 

klonken de woorden ‘laat het ook de laatste keer zijn’. Op latere leeftijd heb ik vaak in 

verleidingen gestaan. Ik ging in de handel en het was telkens maar een kleine moeite om 

ten koste van anderen mezelf te bevoordelen. Telkens hoorde ik die stem; “laat het ook de 

laatste keer zijn”. Sinds een half jaar ben ik weer terug in Rotterdam. Het is me dan ook een 

groot genoegen nu tegenover die man te staan die in mijn jonge jaren die welverdiende 

draai om mijn oren heeft gegeven”. Jongeren en ouderen, want uit het hart komen voort 
boze bedenkingen, doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen, 
lasteringen. Deze dingen zijn het, die den mens ontreinigen. (Vers 19). 

"Ziet gij een dief, gij loopt met hem en steelt; 
Gij zijt het, die met overspelers deelt 
In't vuil vermaak van hun ontuchtigheên; 
Uw mond is vol van ongebonden reên; 
Uw snode tong is afgericht op liegen, 
En steeds gewend aan veinzen en bedriegen”. 
(Psalm 50:7) 
 
Met de woorden van Jakobus, indien de HEERE wil en wij leven zullen, graag tot de 

volgende keer! 

  


