“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst,
dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet
vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet
acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is
op het schriftelijke onderwijs.”

De Wetteloze Farizeeën
Wat betekent het om "Farizees" te zijn? Het suggereert dat je als een Farizeeër bent, toch? Maar wat
deden de Farizeeën dan? Als je net als ik bent opgevoed, dan is je verteld dat de Farizeeën de letter van
de Wet volgden. Ze richtten hun leven volledig op het gehoorzamen van de Wet. Daardoor
concentreerden ze zich op het uiterlijke van de Wet en niet op de innerlijke betekenis ervan.
Maar is dat waar? Hebben de Farizeeën zich echt alleen maar gericht op gehoorzaamheid aan de Wet?
We weten dat Jesjoea de Farizeeën regelmatig heeft berispt. Hoe gedroegen de Farizeeën zich dan in de
ogen van onze Redder?
Laten we eens kijken wat onze Redder daarover heeft gezegd en hoe Hij tegen hen sprak.
Markus 7:8-13
Want terwijl u het gebod van God nalaat, houdt u zich aan de overlevering van de mensen, zoals
het wassen van kannen en bekers; en veel andere dergelijke dingen doet u. En Hij zei tegen hen: U
stelt op een mooie manier Gods gebod terzijde om u aan uw overlevering te houden. Want Mozes
heeft gezegd: Eer uw vader en uw moeder; en: Wie vader of moeder vervloekt, die moet zeker
sterven; maar u zegt: Als iemand tegen zijn vader of zijn moeder zegt: Het is korban (dat wil
zeggen: een gave) wat u van mij had kunnen krijgen, is het met hem in orde. En u laat hem niet
meer toe iets voor zijn vader of zijn moeder te doen, en zo maakt u Gods Woord krachteloos door
uw overlevering die u overgeleverd hebt; en veel van dergelijke dingen doet u.
Dus hier beschuldigt Christus Zelf de Farizeeën dat ze de Wet van God verlaten en hun eigen tradities
volgen. Heb je dat gelezen? Zij volgden hun eigen tradities.
Wat zegt onze Redder nog meer over de Farizeeën?
Mattheüs 23:2-3
De Schriftgeleerden en de Farizeeën zijn gaan zitten op de stoel van Mozes; daarom, al wat zij u
zeggen dat u in acht moet nemen, neem dat in acht en doe het; maar doe niet naar hun werken,
want zij zeggen het, maar doen het zelf niet.

Hier zegt Hij Zijn discipelen gehoorzaam te zijn aan wat de Farizeeën onderwezen. Ze onderwezen de
Wet. Maar Hij instrueert hen ook om niet te doen wat zij deden. Wat deden ze dan? Ze deden zelf niet
wat ze verkondigden: de Wet. Hij noemde de Farizeeën en leraren van de Wet huichelaars.
Wauw! Dus, hier lezen we dat zij de Wet verkondigden, maar die zelf niet in praktijk brachten. In
dezelfde tekst noemt Hij hen "blinde leiders" en "dwazen." Het is interessant om te zien dat de Farizeeën
veel waarde hechtten aan het geven van tienden, maar dat ze de rest van de Wet verontachtzaamden.
Lees het volgende:
Mattheüs 23:23-24
Wee u, Schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u geeft tienden van de munt, de dille en de
komijn, en u laat het belangrijkste van de Wet na: het recht, en de barmhartigheid en het geloof.
Deze dingen zou men moeten doen en die andere dingen niet nalaten. Blinde leiders, die de mug
uitzift maar de kameel doorslikt.
Ze benadrukten het geven van tienden, maar verzonnen excuses om de andere zaken van de Wet niet te
doen. Wat bezielde hen? En waarom klinkt dat vandaag de dag zo bekend? Denk er eens over na.
Lees eens wat Christus Zelf tegen Zijn discipelen zei over HUN gerechtigheid:
Mattheüs 5:20
Want Ik zeg u: “Als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de Schriftgeleerden en de
Farizeeën, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan.”
Wauw, dat is nogal wat! Vergeet niet, dat ze de Wet onderwezen maar die niet uitvoerden. Uit dit vers
maken we op dat de gerechtigheid van de Farizeeën niet de gerechtigheid van de Vader was. We zien
ook dat de Farizeeën het Koninkrijk der hemelen niet binnengaan en dat de discipelen, als ze het niet
beter doen, ook niet binnengaan. Waarom is dat? Omdat zij de gerechtigheid van mensen nastreefden, en
niet die van de Vader.
Lees het volgende:
Johannes 7:19
“Heeft Mozes u niet de Wet gegeven? En niemand van u doet de Wet ...”
Dus, de Wet was aan de Farizeeën gegeven, maar ze hielden zich er niet aan. Dus, als je "Farizees" bent,
dan houdt je niet de Wet, maar streef je naar een andere gerechtigheid.
Nog één ding voordat we afsluiten. Kijk nog eens naar Mattheüs 5:20
Mattheüs 5:20
Want Ik zeg u: “Als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de Schriftgeleerden en de
Farizeeën, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan.”
Wat zegt Jesjoea hier? Hij zegt ons dat, tenzij we de gerechtigheid van de Vader nastreven, we onszelf in
gevaar brengen om, net als de Farizeeën, het Koninkrijk NIET binnen te gaan.

Dit is NIET een op "werken gebaseerde" redding. Het is een "in praktijk bewezen" redding. Lees ook
wat Jakobus hierover zei in hoofdstuk 2.
Jakobus 2:17-19
Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, in zichzelf dood. Maar nu zal iemand zeggen: U
hebt geloof en ik heb werken. Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken en ik zal u uit mijn
werken mijn geloof laten zien. U gelooft dat God één is en daar doet u goed aan. Maar ook de
demonen geloven dit, en zij sidderen.
Lees nu eens wat Hij slechts vijf verzen later zegt;
Jakobus 2:24
U ziet dus nu dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof.
Zie je, het geloof is de wortel, en gehoorzaamheid is de vrucht. De vrucht is het bewijs van het geloof
dat je uitleeft. De vrucht laat zien wat er in je hart is geplant. Het eeuwige Woord van God is het zaad.
En wat in jou is, zal eruit komen. En hoewel de Farizeeën de Wet dus verkondigden, brachten ze die niet
in praktijk. Dat is wat Jesjoea zei in Mattheüs 23.
Mattheüs 23:3
“…Daarom, al wat zij u zeggen dat u in acht moet nemen, neem dat in acht en doe het; maar doe
niet naar hun werken, want zij zeggen het, maar doen het zelf niet.”
Begrijp alsjeblieft dat Jesjoea aan het einde van zijn bediening op deze aarde tegen Zijn discipelen zei
dat ze de instructies van Jahweh moesten volgen, die door Mozes waren opgeschreven. Dus, we moeten
de eeuwige instructies van Jahweh uitvoeren, en niet de instructies die door mensen zijn doorgegeven.
We zouden onszelf de volgende vraag moeten stellen: Wie zijn nu de Farizeeën, in de ogen van onze
Redder? Zijn dat mensen die hun liefde voor de Vader tonen door te streven naar gehoorzaamheid aan de
Wet, zoals die aan Mozes is gegeven en door Jesjoea werd voorgeleefd? Of, zijn het mensen die de Wet
naast zich neer leggen om hun eigen, door mensen bedachte regels en doctrines door te geven, en
daarmee hun voorouders te volgen?
Iets om over na te denken.
We hopen dat je van dit onderwijs hebt genoten. En vergeet niet om alles te onderzoeken.
Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.
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