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Het is een historische wet in de menselijke samenleving dat hoog gewaardeerde verdiensten              

leiden tot privileges en dat privileges pretenties oproepen. Wie zich verdienstelijk maakt, hem of              

haar valt waardering ten deel. Die waardering wordt gemakkelijk vanzelfsprekend gevonden. Ze is             

verleidelijk. Ze leidt tot pretenties. In de 19de eeuw bracht de franse staatsman Chateaubriand deze               

gang van zaken als een historische wet onder woorden. Dat deed hij toen hij nadacht over                

bewegingen die geschiedenis maakten. Zo vaak wordt geleidelijk aanmatiging zichtbaar en die gaat             

het prestige aantasten. Wij kennen het gezegde dat alleen sterke benen roem kunnen dragen.  

Deze ervaringswijsheid komt ons van pas bij het overwegen van de zojuist gelezen              

evangeliepassa-ge. Die vormt de inleiding op Jezus’ aanklacht tegen de farizeeën. Zijn taal zal scherp               

zijn. Hij typeert deze ijveraars als huichelaars, als verblinden. Het is krasse taal die uit Zijn mond                 

komt.. Wit gepleisterde graven noemt Hij hen, adderengebroed. Woorden die er niet om liegen.              

Inderdaad, het is ongehoord felle taal uit Jezus’ mond. Wie die woorden uit Zijn mond voor de eerste                  

keer goed tot zich laat doordringen, weet niet meer hoe hij het heeft. Voor deze ijveraars - dat waren                   

de farizeeën – heeft Jezus geen goed woord over. Dat is opmerkelijk. In de geschiedenis van het                 

joodse volk hadden de farizeeën  grote verdiensten gehad.  

Anderhalve eeuw voor Jezus begon op te treden, was het de beweging van de farizeeën geweest                 

die een krachtige godsdienstige opleving had bewerkstelligd. In die tijd heersten de syrische vorsten              

in het land van de bijbel. Die hadden geen echte wortels in de joodse geschiedenis. Zij propageerden                 

heidense gewoontes en denkbeelden. Bij de godsdienstige voormannen riep dat beleid scherp verzet             

op. Met leedwezen zagen zij het volk langzaam afglijden naar vreemde zeden en opvattingen. Om die                

ontwikkeling te stoppen onderstreepten zij zij met veel nadruk het authentieke geloof in de God van                

Israel. Zij noemden zich de farizeeën. Dat woord betekent in feite de afzijdigen. Met klem wezen zij                 

de ontwikkelingen om hen heen af. Zij hielden zich verre van iedere heidense invloed en gingen zich                 

met ijver toeleggen op de studie en naleving van het heilige erfgoed van het joodse volk. Zij vonden                  

gehoor. 

Sindsdien waren de farizeeën de erkende geestelijke leiders jn het jodendom, gevierd, geëerd,              

met voorrechten begunstigd. Hun positie was lange tijd verre van gemakkelijk. Voortdurend            

overheerst door de omringende volken stond de joodse gemeenschap bloot aan de verleiding het              

geloof in eigen roeping te verliezen. Hadden zij nog een zending ? Zou de Heer Zijn beloften kunnen                  

inlossen ? Waarom liet Hij zo op zich wachten ? Moeilijke vragen, vooral sinds het moment dat de                  

hogepriesters met hun grote gezag voor de vreemde invloeden door de knieën gingen. Tegen deze               

druk in wisten de farizeeën onder het volk het geloof in eigen bestemming levend te houden. Het                 

jodendom bleef overwegend aaneengesmeed door een standvastig geloof. Het was vooral dankzij de             

farizeeën dat die morele kracht bewaard bleef. 

Ook in Jezus’ dagen was het geestelijk gezag van deze beweging nog onbetwist. Naar de farizeeën                 

zagen de mensen op als naar hun eigenlijke leiders. Die toch hielden de wet van God in ere en wezen                    

trefzeker de weg van de vaderen. Zij waren nog steeds beslist en vurig. Zij streden voor onverkorte                 

rechtzinnigheid. Er leek sinds het verdienstelijk begin van de beweging niets veranderd. En toch toont               

Jezus zich kritisch. Niet wat de doelstellingen betreft. Daar tornt Hij niet aan. Maar de innerlijke                

gesteltenis, de innerlijke houding, die is gaan schuiven. Daar heeft Hij het over, met veel nadruk. Die                 

is in Zijn ogen verkeerd, ja fataal. Zo in strijd met de gezindheid die Hem vervult en leidt. 



Wat had zich voorgedaan ? Het volk was zijn achting en waardering tot uitdrukking gaan brengen                 

in eerbetoon. Dat was normaal. Wel erg gretig lieten de farizeeën zich dat eerbetoon welgevallen.               

Het werd voor hen vanzelfsprekend dat de mensen hen hoger achtten dan andere opmerkelijke              

figuren. Geleidelijk gingen zij dat vanzelfsprekend vinden. Dat gaf echter toch aan hun ijver iets               

dubbelzinnigs. Zij merkten niet op dat zij met hun ijver wel erg hun eigen eer dienden. Zij zagen het                   

belang van de mensen nog steeds. Maar hun eigen belang concurreerde er erg mee. Dat ging                

opvallen. Zij liepen met hun godsdienstigheid wel heel opzichtig te koop. Ze vonden het hun               

toegekende gezag wel heel vanzelfsprekend. Leefden zij nog ten dienste van de mensen.? Hun eigen               

belang stond toch wel hoog in hun vaandel. Leefden zij nog wel ten dienste van de mensen ? Kwam                   

hun eigen belang niet al te opvallend op de eerste plaats ?  

Zusters en broeders, de scheefgroei die we vaststellen bij de farizeeën in Jezus’dagen is iets dat                 

zich kan voordoen in iedere samenleving. Ook in onze samenleving. In het groot en in het klein. Het                  

heeft zin voor onszelf na te gaan of ook wij niet aan de verleiding toegeven te willen opvallen, flink of                    

een beetje. We zouden het voor onszelf eens kunnen nagaan : wat zijn mijn motieven om de dingen                  

te doen die ik doe ? Zijn die motieven onbaatzuchtig ? Ben ik dienstbaar of toch een beetje te veel uit                     

op achting ? Uiteraard zijn wij mensen blij met waardering voor wat we doen of betekenen. Als wat                  

we doen de inslag van dienst maar behoudt. Dan zal de Heer ook eens tot ons zeggen : heel goed                    

getrouwe knecht. Ga binnen in de vreugde van je Heer. Je hebt Mij begrepen. 

 


