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Tweeëntwintigste zondag door het jaar 

Een zuiver hart   

Jij bent vast gewend om vóórdat je gaat eten, even jouw handen te wassen, omdat 
je gezond wil blijven. 
Bij de Joden word je o.a. onrein als je je handen niet wast voor het eten, het heeft 
voor hen vooral een religieuze betekenis. 
De Schriftgeleerden en de Farizeeën letten daar heel streng op en als zij bij Jezus 
komen, zien ze dat Hij met zijn leerlingen aan het eten is en dat sommigen van hen 
hun handen niet gewassen hebben vóór het eten. 

  Ze vinden dat slecht en zeggen daar direct wat over. 
Jezus geeft hen een heel duidelijk, maar bijzonder mooi antwoord. 
 

          

 
 
 

                                                                                                       
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Maak eerbiedig een kruisteken 
“In de Naam van de Vader en de Zoon 

en de Heilige Geest” 
 

Pak je een kaarsje of waxinelichtje 
om deze aan te steken?   
 



Verteller: Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. 
(Mc. 7, 1-8 en 14-15 en 21-23) 

 
 

Op een dag kwamen de Farizeeën en enkele Schriftgeleerden uit  
Jeruzalem bij Jezus. Ze zagen dat sommigen van zijn leerlingen met 
"onreine”, dat wil zeggen met ongewassen handen aan het eten waren. 
Want de Farizeeën en alle Joden eten niet, zonder eerst de vingers gewassen 
te hebben.  
Dit is zo, omdat ze vasthouden aan de overlevering van de voorouders.  
Als ze terugkomen van de markt, eten ze pas, als ze zich gewassen hebben.  
Zo zijn er nog veel overgeleverde gewoontes, waaraan ze vasthouden, 
zoals: het afwassen van bekers, kruiken en koperen vaten.  
Daarom vroegen de Farizeeën en de Schriftgeleerden Hem: 

Farizeeën:  "Waarom houden uw leerlingen zich niet aan de overgeleverde gewoontes 
van de voorouders?  
Waarom eten zij met ongewassen handen?” 

Verteller:  Hij antwoordde hun: 
Jezus: "De profeet Jesaja heeft heel goed over jullie, huichelaars, geprofeteerd! 

Hij heeft geschreven: 'Dit volk eert Mij met de lippen, maar in hun hart zijn 
ze ver van Mij.  
Zij eren mij, maar zonder dat ze er iets van menen.  
Ze leren alleen maar mensenwetten.' 
Jullie laten het gebod van God los en houden alleen maar vast aan de 
overlevering van mensen!" 

Verteller:  Hij riep de mensen weer bij zich en zei tegen hen: 
Jezus: "Luister allemaal naar Mij en begrijp Mij toch: niets dat van buitenaf in de 

mens komt, kan hem onrein maken; maar wat uit de mens komt, dat maakt 
de mens onrein. 
Want uit het binnenste, uit het hart van de mensen komen de slechte 
gedachten ontucht, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, gemeenheid, 
bedrog, losbandigheid, afgunst, godslastering, trots, dwaasheid. 
AI die slechte dingen komen uit het binnenste en maken de mens onrein." 

Verteller:  Woord van de Heer 
 
 
                                                          

Gesprekje; 
 

Niet alleen thuis worden de handen gewassen, maar ook in de kerk. 
De Priester wast zijn handen, nadat hij de offergaven van Brood en Wijn 
aan God aangeboden heeft en bidt in stilte: “Neem alle schuld van ons af, Heer, maak ons 
vrij van ongerechtigheid.” 
Vind jij het belangrijk dat ook jij van binnen schoon bent? 
Hoe kan je dat doen? 

 

OM TE DOEN 
 



Gebed: 
 

Lieve Jezus,  
Dank U wel voor wat Uw liefde voor mij.                                   
U wilt dat ik gehoorzaam ben, geen lelijke dingen zeg of doe. 
Dat ik anderen help. 
Dat is niet altijd even gemakkelijk. 
Zeker niet als iemand anders lelijk tegen mij doet 
of als ik gewoon boos ben. 
Wilt U mij helpen het goede te doen en te luisteren naar mijn hart. 
Amen. 
 

Lied: 
(Tekst en Muziek Hanna Lam) 
 

Als je geen liefde hebt voor elkaar 
leef je buiten Gods gloria. (2x) 
 

Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
vallen dromen in duigen. 
Dromen van vrede worden niet waar, 
kwaad is niet om te buigen. 
Refr. 
 

Als je geen oog hebt voor het gemis 
als je geen brood weet te delen 
denk dan aan Jezus, die brood en die vis, 
uit liefde deelde met velen. 
Refr. 
 

Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
is er geen hoop meer op zegen. 
Kinderen, maak de liefde toch waar. 
Schrijft het op alle wegen. 
Refr. 
 
            
 
 
 
 
 
 
     

https://youtu.be/7ChTTeodIXw 
 
 

Pak een glazen pot of een doorzichtig plastic bakje. 
Teken op een vel papier hartjes zo groot, dat je er wat op kan schrijven. 
Knip ze uit en leg ze naast de pot of het bakje neer. 
Kijk gedurende deze week, goed om je heen: thuis, buiten op straat, enz. 
Je ziet vast iedere dag wel meerdere personen, die iets goeds/ liefs doen voor 
een ander. 
Schrijf iedere goede daad op een hartje en doe dat in de glazen pot of in het 
plastic bakje.   
Heel benieuwd aan het eind van de week, hoeveel hartjes jij verzameld hebt. 
 
 

https://youtu.be/7ChTTeodIXw

