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Het oordeel over de Farizeeërs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat zijn jullie schijnheilig! 

 

Hoofdstuk 75      
 

Lieve kleinkinderen, 

 

Wij hadden vroeger op ons dorp een dominee, die vaak tegen de mensen zei: 

‘Doe wel naar mijn woorden, maar niet naar mijn daden.’ 

Om eerlijk te zijn, begreep ik toen die woorden niet goed. Wel doen, goed doen 

naar zijn woorden? Wat bedoelde hij daar precies mee? En niet doen naar zijn 

daden? Maar wat deed hij dan verkeerd? Niets toch? Hij gaf het goede 

voorbeeld aan zijn gemeente. Ja, hij deed heel veel goede dingen. Ook in het 

verborgene, zodat niemand het wist.  

 

Gek hè, maar gisteravond, toen ik in de bijbel Mattheüs 23 las, moest ik 

plotseling aan deze woorden van deze dominee denken. 

 

 

Hoofdstuk 75     -    De schijnheilige Farizeeërs     -    Mattheüs 23  :   1  -  39 

 

De Here Jezus was met zijn twaalf discipelen en zijn andere volgelingen op het 

tempelplein achtergebleven.   

De Farizeeërs, de Sadduceeërs en wetgeleerden waren weggegaan. Vergeefs 

hadden ze deze maandag na die feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem 

geprobeerd om hem op een woord vast te zetten.  

 

Als een koning, die de overwinning had behaald, zo stond Jezus daar…. 
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Maar Jezus wist dat het zo niet zou blijven. Al zijn vijanden zouden terugkomen 

en hun haat op hem botvieren. En het einde zou zijn dat ze hem overleverden 

aan stadhouder Pontius Pilatus. Al deze mensen, die nu nog hoog bij hem 

opkeken en versteld stonden over zijn woorden, zouden zich tegen hem keren en 

de kant van zijn vijanden kiezen. 

Zelfs Petrus en Johannes en de andere discipelen zouden over een paar dagen, 

komende vrijdag, niet naast hem blijven staan. Ze zouden aarzelen, aan hem 

twijfelen en in dat uur dat hij hen het meest nodig zou hebben, zouden ze hem in 

de steek laten…. 

Nu al verbaasden zij zich, dat hij zoveel tegen de Farizeeërs durfde zeggen. 

Maar Jezus moest nog veel meer tegen hen zeggen, want het was zijn plicht, zijn 

opdracht van God, om ze te waarschuwen. Dat daardoor de haat van de 

Farizeeërs en de Schriftgeleerden alleen nog maar groter zou worden, met als 

gevolg zijn dood aan het kruis, mocht geen reden zijn, dat hij zich stil zou 

houden….  

 

Met luide stem sprak Jezus tot de mensen om hem heen: ‘Er is een tijd geweest, 

ja eeuwen geleden, dat Mozes de leider was van het volk Israël. God gaf aan 

Mozes zijn wetten en voorschriften voor het volk Israël. Op de plek van Mozes 

en op zijn rechterstoel zitten nu de Schriftgeleerden en de Farizeeërs. Zij 

vertellen jullie, hoe jullie je moet houden aan de wet van Mozes. Doe wat jullie 

leiders zeggen. Want wat ze zeggen is goed. Maar leef niet zoals zij doen. Want 

ze doen zelf niet, wat ze jullie leren. 

Ze willen dat iedereen zich houdt aan alle regels. Ze maken het de mensen erg 

moeilijk. Maar zelf houden ze zich aan geen enkele regel. 

Jullie denken misschien dat dit laatste niet waar is. De Farizeeërs doen toch hun 

uiterste best om zich aan de wet van Mozes te houden? Zij bidden toch veel 

vaker dan de meeste mensen? Ook geven zij toch veel meer geld aan arme 

mensen dan de gewone man? Dat is waar. De Farizeeërs maken zich erg druk 

om goede werken te doen. Maar dat helpt hen niets, want zij doen dat niet om 

God te eren, nee zij doen dat om de mensen te laten zien hoe vroom zij zijn. Zij 

doen het alleen om de eer van de mensen.  
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In de wet van Mozes staat: Volk van Israël, luister goed. De Heer, onze God, is 

de enige God! Houd van hem met je hele hart, met je hele ziel en met al je 

kracht.  
Onthoud ze goed, vergeet ze niet! Zorg ervoor dat jullie kinderen ze goed leren. 

Blijf ze herhalen, thuis en onderweg, als je naar bed gaat en als je weer opstaat. 

Schrijf deze regels op en bewaar ze goed. Schrijf ze op een band, die je om je 

arm doet. En schrijf ze op een band, die je om je voorhoofd draagt. Schrijf de 

regels ook op de deurposten van je huis en op de poorten van de stad. 

 

‘Ja,’ zei Jezus tegen de mensen, ‘de Farizeeërs houden zich heel goed aan deze 

wet van Mozes. Ze hebben zelfs gebedsbanden gemaakt, die extra breed zijn, 

zodat de mensen van veraf al kunnen zien hoe vroom ze zijn. Ook de 

gedenkkwasten aan hun kleren zijn extra groot. Zo lijkt het, alsof zij meer 

eerbied voor God hebben dan andere mensen. 

Maar, de Farizeeërs willen bij een feestelijke maaltijd graag de mooiste plaatsen 

hebben Ze willen vooraan zitten in de synagoge. Ze willen op straat beleefd  

gegroet worden. Ook willen ze dat de mensen hen ‘meester’ noemen.’ 

Terwijl Jezus zijn leerlingen heel ernstig aankeek, zei hij: ‘Jullie moeten je nooit  

‘meester’ laten noemen. Want jullie hebben maar één meester. Jullie zijn mijn 

volgelingen, dus jullie zijn allemaal gelijk. 

Noem niemand op aarde ‘vader’. Want jullie hebben maar één Vader, je Vader 

in de hemel. 

Laat je ook niet ‘leraar’ noemen. Want jullie hebben maar één leraar, de 

Messias. 

De belangrijkste van jullie is degene die de anderen dient. God zal iedereen die 

zichzelf geweldig vindt, onbelangrijk maken. Maar de mensen die zichzelf niets 

waard vinden, die zal God belangrijk maken.’ 

 

Er waren weer een paar Farizeeërs en Schriftgeleerden op het tempelplein 

gekomen. Ook al durfden ze niets meer tegen Jezus te zeggen, na alles wat er 

gebeurd was, toch konden ze het niet laten om hem weer op te zoeken en naar 

hem te luisteren. Bedeesd gingen ze tussen de mensen in staan.  

Ze kwamen precies op het juiste moment, want wat Jezus tot nu toe had gezegd, 

was niet meer dan een inleiding geweest op het oordeel dat hij hen wilde 

aanzeggen. 

Luid klonken Jezus’ woorden over het tempelplein: ‘Wetsleraren en Farizeeërs, 

wat zijn jullie schijnheilig! Want in plaats dat jullie dit volk de weg wijzen naar 

het koninkrijk der hemelen, houden jullie de mensen weg bij Gods nieuwe 

wereld. Jullie zullen niet in Gods nieuwe wereld komen. Maar jullie zorgen er 

ook voor, dat andere mensen daar niet zullen komen. Om die reden zullen jullie 

gestraft worden. 
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Wetsleraren en Farizeeërs, wat zijn jullie schijnheilig! Jullie reizen de hele 

wereld over om er één volgeling bij te krijgen. En als jullie hem gevonden 

hebben, maken jullie hem nog slechter dan jullie zelf zijn. Daarom zullen jullie 

gestraft worden. 

 

Wetsleraren en Farizeeërs, wat zijn jullie schijnheilig! Ja, jullie zijn leiders 

zonder verstand! Als iemand een plechtige belofte doet, noemt hij daarbij vaak 

iets dat heilig is. Zo wordt zijn belofte geldig. Als hij de tempel noemt, vinden 

jullie zijn belofte niet geldig. Maar als hij het goud van de tempel noemt, vinden 

jullie zijn belofte wel geldig. Jullie zijn domme mensen zonder verstand. Want 

het is juist de tempel die het goud heilig maakt. 

En ook, als iemand bij zijn belofte het altaar in de tempel noemt, vinden jullie 

zijn belofte niet geldig. Maar als hij het offer op het altaar noemt, vinden jullie 

de belofte wel geldig. Jullie hebben geen verstand! Want het is juist het altaar 

dat het offer heilig maakt. 

Als je de tempel noemt, dan gaat het over God, die in de tempel woont. En als je 

de hemel noemt, dan gaat het ook over God. Want in de hemel is zijn troon. 

Elke belofte die een mens doet, is ook een belofte aan God. Als je een belofte 

breekt, dan sta je schuldig voor God.   

Wetsleraren en Farizeeërs, hoe groot is jullie schuld, wanneer jullie de mensen 

leren om zich niet aan hun beloftes te houden! 

 

Wetsleraren en Farizeeërs, wat zijn jullie schijnheilig! Jullie houden je aan de 

kleinste regeltjes. Jullie betalen zelfs belasting over de kruiden in je tuin, zoals 

munt, dille en komijn. Maar jullie houden je niet aan de belangrijkste regels van 

de wet: eerlijkheid, liefde en trouw. Dan heeft het ook geen zin om je aan die 

kleine regels te houden. Jullie zijn leiders zonder verstand. Jullie lijken op 

iemand, die eerst een mug uit zijn wijnglas haalt, maar daarna een kameel, die 

ook in dat glas zit, doorslikt.  
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Wetsleraren en Farizeeërs, wat zijn jullie schijnheilig! Als jullie de kans krijgen 

stelen jullie van arme mensen en van weduwen. Het laatste dat zij hebben, 

nemen jullie in beslag, terwijl jullie schijnheilig lange gebeden opzeggen. Maar 

God zal al die mensen straffen, die de huizen van weduwen opeten. 

 

Wetsleraren en Farizeeërs, wat zijn jullie schijnheilig! Jullie maken je borden  

en je bekers aan de buitenkant schoon. Maar de slechtheid zit aan de binnenkant: 

al het eten en drinken, dat jullie gestolen hebben. Daarom zullen jullie gestraft 

worden. Dat schoonmaken heeft alleen zin als je eerst stopt met stelen. 

 

Wetsleraren en Farizeeërs, wat zijn jullie schijnheilig! Jullie lijken goede 

mensen, maar van binnen zijn jullie slecht. Jullie lijken op een graf met een 

mooie witte steen aan de buitenkant. Maar alles wat in het graf ligt, de botten 

van de doden, is onrein. Zo is het ook met jullie. Aan de buitenkant lijken jullie 

op eerlijke mensen, maar van binnen zijn jullie schijnheilig en slecht. Daarom 

zullen jullie gestraft worden. 

 

Wetsleraren en Farizeeërs, wat zijn jullie schijnheilig! Julie maken prachtige 

monumenten voor de profeten van vroeger. En jullie zeggen: ‘Stel dat wij 

vroeger geleefd hadden. Dan hadden wij niet meegedaan met onze voorouders 

die de profeten vermoord hebben.’ 
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Jullie stammen dus af van mensen, die profeten vermoord hebben. Dat zeggen 

jullie zelf. Ga dan ook maar door met het slechte gedrag van jullie voorouders. 

Dan komt de straf vanzelf.  

Jullie, stelletje slangen! Denk maar niet dat jullie kunnen ontsnappen aan de 

straf die God jullie zal geven. 

  

Wetsleraren en Farizeeërs, wat zijn jullie schijnheilig! God heeft profeten, 

wijzen en leraren naar jullie toegestuurd. Jullie zullen sommigen van hen 

doodslaan of aan het kruis hangen. En jullie zullen anderen met de zweep slaan 

in de synagoge en achtervolgen van de ene stad naar de andere. Maar eens komt 

de tijd van straf. Dan zal God jullie straffen omdat jullie onschuldige mensen 

vermoord hebben. Ja, jullie hebben veel goede en onschuldige mensen gedood. 

Het begon met de moord op Abel. En het ging door tot de moord op Zecharja, de 

zoon van Berachja, die gedood werd bij het altaar in de tempel. 

Luister goed naar mijn woorden: De mensen die nu leven zullen voor al deze 

misdaden gestraft worden. 

 

Nog nooit eerder had Jezus zulke oordelen tegen de Farizeeërs gezegd. Alle 

mensen op het tempelplein waren verbouwereerd. Niemand zei iets. Kon dit 

zomaar? Iedereen verwachtte dat de Farizeeërs de tempelpolitie zouden gaan 

halen, hem arresteren en voor het gerecht brengen. Maar er was niemand die ook 

maar een hand naar Jezus durfde uitsteken. Na alles wat er deze dag gebeurd 

was, had niemand de moed om Jezus kwaad te doen. Geen Farizeeër durfde 

meer iets te zeggen. Zwijgend gingen ze hun wegen. Maar van binnen kookten 

ze. Hun haat richting Jezus was groter dan ooit tevoren. Ze hadden nog maar één 

gedachte: ‘Hoe kunnen we hem op een fatsoenlijke manier en zo snel mogelijk 

doden?’ 

 


