


47. Wanneer ben je 
een FARIZEEËR?



– “Als je jezelf aan wetten en regels houd ben je net als de 
de Farizeeën, als Christenen zijn we vrij van de Wet dus 
kunnen we doen wat we willen door ons te laten leiden 
door de Geest.” 

– “Als je veel met de Bijbel bezig bent (Bijbelkennis 
opdoet) moet je oppassen dat je niet net als de Farizeeën 
wordt die veel kennis hadden van het Woord maar niet 
wandelden in de liefde.’’ 

– “Het vertellen/aanspreken/corrigeren van elkaar over de 
dingen die in de Bijbel staan m.b.t. een zondige levensstijl 
is liefdeloos en wettisch.”

Drie uitspraken/gedachten die je steeds meer hoort bij kerken en gemeenten:



Zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een 
verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor 

afvallig te worden van de levende God; maar vermaan 
elkaar elke dag, zolang men van een heden kan 

spreken, opdat niemand van u verhard zal worden 
door de verleiding van de zonde. 

Hebreeën 3:12-13 HSV

Ten slotte, broeders, verblijd u, laat u terechtbrengen, 
laat u aansporen, wees eensgezind, leef in vrede. En de 

God van de liefde en de vrede zal met u zijn.
2 Korinthe 13:11 HSV

De Bijbel spreekt regelmatig over het corrigeren van elkaar als broeder en zusters



Openlijke bestraffing is beter dan verborgen liefde. 
Wonden door iemand die liefheeft zijn tekens van 

trouw, maar overvloedig zijn de kussen van een hater.
Spreuken 27:4 HSV

IJzer scherpt men met ijzer, zo scherpt een man het 
gezicht van zijn naaste.

Spreuken 27:17 HSV

Nu ben ik ervan overtuigd, mijn broeders–ook ikzelf met 
het oog op u–dat u zelf ook vol bent van goedheid, 

vervuld met alle kennis, in staat ook elkaar terecht te 
wijzen. 

Romeinen 15:14 HSV



Als iemand niet gehoorzaam is aan ons woord door 
middel van deze brief, maak hem als zodanig bekend en 

laat u niet met hem in, opdat hij tot inkeer komt.  En 
beschouw hem niet als een vijand, maar wijs hem terecht 

als een broeder.
2 Thessalonicenzen 3:14 - 15 HSV

Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige 
overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand 

weer terechtbrengen, in een geest van zachtmoedigheid. 
Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in 

verzoeking komt. Draag elkaars lasten, en vervul zo de 
wet van Christus.

Galaten 6:1 - 2 HSV



Wie waren de farizeeërs? 

Strong 5330 Phari’saios (afgescheidende)

- Deze politieke partij kwam voort uit het "normale" volk en hadden een 
sober bestaan

- Ze geloofden in de 5 boeken van Mozes EN de profeten (Daniël, 
Ezechiël etc.)

- Ze hadden naast de geschreven Wet hun eigen mondelinge tradities 
gemaakt door de mondelinge Wet de Misjnah Avot (de Vaderen)

- De meeste priesters inclusief de hogepriester waren geen Farizeeërs 
maar Sadduceeën

- Geloofde in tegenstelling tot de Sadduceeën wel in de bovennatuurlijke 
wereld van engelen, demonen en een opstanding uit de dood

  (Bron: de Bijbel & de geschriften van Flavius Josephus)



1. Schijnheilig en wetteloos

Toen sprak Jezus tot de menigte en tot Zijn discipelen: 
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 overeenkomstig hun werken, want zij zeggen 
het, maar doen het zelf niet. 

Want zij binden lasten samen die zwaar zijn en moeilijk 
om te dragen, en zij leggen ze op de schouders van de 

mensen; maar zij willen die zelf met geen vinger 
verroeren. 

Mattheüs 23:1-4 HSV



Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, 
want u bent als de witgepleisterde graven, die 

vanbuiten wel mooi lijken, maar vanbinnen zijn ze vol 
doodsbeenderen en allerlei onreinheid. Zo lijkt u ook 

wel vanbuiten rechtvaardig voor de mensen, maar 
vanbinnen bent u vol huichelarij en wetteloosheid. 

Mattheüs 23:27-28 HSV

Wee u, wetgeleerden, want u hebt de sleutel van de 
kennis weggenomen. Zelf bent u niet binnengegaan 

en u hebt hen die binnengingen, tegengehouden. 
Lukas 11:52 HSV 



2. Eigen bedachte wetten en regels & Geldzuchtig

Toen kwamen enige schriftgeleerden en 
Farizeeën uit Jeruzalem bij Jezus en zeiden: 

Waarom overtreden Uw discipelen de 
overlevering van de ouden? Want zij wassen 

hun handen niet als zij brood gaan eten. 

Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: 
Waarom overtreedt ook u het gebod van God 

door uw overlevering? 



God heeft immers geboden: Eer uw vader en moeder, en: 
Wie vader of moeder vervloekt, moet zeker sterven. Maar u 
zegt: Wie maar tegen vader of moeder zegt: Het is bestemd 

als offergave, wat u van mij had kunnen krijgen, en zijn 
vader en moeder niet zal eren, met hem is het in orde . En 

zo hebt u door uw overlevering het gebod van God 
krachteloos gemaakt. Huichelaars! 

Terecht heeft Jesaja over u geprofeteerd, toen hij zei: Dit 
volk nadert tot Mij met hun mond en eert Mij met de 

lippen, maar hun hart houdt zich ver bij Mij vandaan; maar 
tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen onderwijzen die 

geboden van mensen zijn . 
Mattheüs 15:1-9 HSV



Geen huisslaaf kan twee heren dienen, want hij zal 
of de ene haten en de ander liefhebben, of hij zal 

zich aan de ene hechten en de ander minachten. U 
kunt niet God dienen en de mammon. 

En al deze dingen hoorden ook de Farizeeën, die 
geldzuchtig waren, en zij beschimpten Hem. En 

Hij zei tegen hen: U bent het die uzelf 
rechtvaardigt voor de mensen, maar God kent uw 

hart. Want wat hoog is onder de mensen, is een 
gruwel voor God. 

Lukas 16:13-15 HSV



3. Verharding van het hart

En Hij zei tegen de man die de verschrompelde hand had: 
Sta op en ga in het midden staan .  En Hij zei tegen hen: Is 
het geoorloofd op sabbatdagen goed te doen of kwaad te 
doen, een mens te behouden of te doden? En zij zwegen.

 En nadat Hij hen rondom toornig aangekeken had, 
tegelijk bedroefd over de verharding van hun hart, zei Hij 

tegen de man: Steek uw hand uit. En hij stak hem uit, en 
zijn hand werd hersteld, gezond als de andere.  En toen de 
Farizeeën weggegaan waren, beraadslaagden zij meteen 
met de Herodianen tegen Hem hoe zij Hem om zouden 

kunnen brengen.
Markus 3:3 - 6 HSV



4. Lasteren het werk van de Heilige Geest

Maar de Farizeeën zeiden: Hij drijft de demonen uit door de 
aanvoerder van de demonen.  

Mattheüs 9:34 HSV

 Want Johannes de Doper is gekomen, hij at geen brood en hij 
dronk geen wijn, en u zegt: Hij heeft een demon. 

Lukas 7:33 HSV

5. Hebben de eer van mensen meer lief dan de eer van God

En toch geloofden ook velen van de leiders in Hem, maar vanwege 
de Farizeeën beleden zij het niet, opdat zij niet uit de synagoge 

geworpen zouden worden. Want zij hadden de eer van de mensen 
meer lief dan de eer van God. 

Johannes 12:42-43 HSV



Al hun werken doen zij om door de mensen gezien te worden, 
want zij maken hun gebedsriemen breed en de kwastjes aan hun 

kleren groot. Zij zijn zeer gesteld op de ereplaatsen tijdens de 
maaltijden en op de voorste plaatsen in de synagogen; zij zijn ook 
belust op de begroetingen op de markten, en om door de mensen 

‘rabbi, rabbi’ genoemd te worden.  Maar u mag zich geen rabbi 
laten noemen, want Eén is uw Meester, namelijk Christus; en u 

bent allen broeders.  

En u mag niemand op de aarde uw vader noemen, want Eén is uw 
Vader, namelijk Hij Die in de hemelen is.  En u mag niet meesters 

genoemd worden, want Eén is uw Meester, namelijk Christus.  
Maar de belangrijkste van u zal uw dienaar zijn. En wie zichzelf 

zal verhogen, zal vernederd worden; en wie zichzelf zal 
vernederen, zal verhoogd worden.

Mattheüs 23:5 - 12 HSV



6. Onderwijzen niet met gezag

Toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de 
menigte versteld stond van Zijn onderricht, want Hij onderwees 

hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden.
Mattheüs 7:28 - 29 HSV

7. Ze vangen je met woorden

Toen Hij deze dingen tegen hen zei, begonnen de 
schriftgeleerden en Farizeeën hevig tegen Hem tekeer te 

gaan en dwongen zij Hem Zich over veel dingen uit te 
spreken:  zij spanden strikken voor Hem om iets uit Zijn 

mond op te vangen, opdat zij Hem zouden kunnen 
beschuldigen.

Lukas 11:53 - 54 HSV



8. Nemen aanstoot aan de woorden van Jezus

Toen kwamen Zijn discipelen naar Hem toe en zeiden tegen Hem: 
Weet U wel dat toen de Farizeeën dit woord hoorden, zij er aanstoot 

aan namen?  Maar Hij antwoordde en zei: Elke plant die Mijn hemelse 
Vader niet geplant heeft, zal uitgetrokken worden. Laat hen gaan; het 
zijn blinde geleiders van blinden. Als nu een blinde een blinde geleidt, 

zullen zij beiden in een kuil vallen.
Mattheüs 15:12 - 14 HSV

9. Laten je niet over Jezus praten

En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de 
bevelhebber van de tempel wacht en de Sadduceeën op hen af, 

geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding 
uit de doden verkondigden. En zij sloegen de handen aan hen en 
zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond. 

Handelingen 4:1-3 HSV



Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend 
raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen 

enkel mens meer in die Naam mogen spreken. En na hen 
geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer 
te spreken of te onderwijzen in de Naam van Jezus. Maar Petrus 
en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: Oordeel zelf of 
het juist is in Gods ogen, meer naar u te luisteren dan naar God. 
Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en 

gehoord hebben. 

Maar zij dreigden hen nog meer en omdat zij niets konden 
vinden om hen te straffen, lieten zij hen gaan ter wille van het 

volk; want ze verheerlijkten allen God over wat er gebeurd was. 
Want de man aan wie dit teken van genezing verricht was, was 

ouder dan veertig jaar. 
 Handelingen 4:17-22 HSV



10.Moordzuchtig

Toen kwamen de overpriesters en de schriftgeleerden en de 
oudsten van het volk bijeen in het paleis van de hogepriester, 
die Kajafas heette; en zij overlegden met elkaar om Jezus met 

list te grijpen en te doden. 
Mattheüs 26:3-4 HSV

Wat denkt u? En zij antwoordden en zeiden: Hij is schuldig en 
verdient de dood. Toen spuwden zij in Zijn gezicht en sloegen 

Hem met vuisten. 
Mattheüs 26:66-67 HSV

Toen zij dit hoorden, barstten zij van woede en maakten zij 
plannen om hen te doden. 

Handelingen 5:33 HSV
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