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 “Luister nu, Israël, naar de voorschriften en bepalingen die ik u leer en handel daarnaar … en breng 
ze stipt ten uitvoer, want daaruit zal voor de volken uw wijsheid en uw inzicht blijken”, zo lazen we uit 
het boek Deuteronomium. Deze woorden werden opgetekend in de tijd van koning Josia van Juda. Hij 
maakte zich in de zevende eeuw voor Christus onafhankelijk van de Assyriërs en zette zich in voor 
goede wetgeving. De Joden waren ervan doordrongen dat hun samenleving pas goed functioneerde 
en dat zij hun onafhankelijk alleen konden behouden, als zij zich hielden aan het verbond met de 
Eeuwige en aan zijn wetten. De wet of Thora, die in deze periode vorm kreeg, zou voor altijd het 
richtsnoer blijven voor het leven van de Joden. Met die wet groeide Jezus op en het was die wet waar 
hij zich door liet leiden. 
 
De boodschap van Jezus in de evangelielezing lijkt daar haaks op te staan. In zijn twistgesprek met de 
godsdienstige leiders van zijn tijd, de farizeeën en schriftgeleerden, schuift Jezus de oude tradities 
terzijde, althans, daar lijkt het op. Maar is dat ook werkelijk zo? De kritiek die Jezus uit, is gericht op de 
regels die in de loop van de eeuwen zijn toegevoegd aan de Thora, aan de Wet van eeuwen her. 
Regels die bijvoorbeeld stellen dat iemand die met onreine handen eet, niet tot de Eeuwige kan 
naderen. Jezus maakt bezwaar tegen een godsdienstig leven dat bestaat uit het navolgen van deze 
en andere praktische regels. Hij maakt er bezwaar tegen dat de farizeeën zijn leerlingen verwijten met 
ongewassen, onreine handen te eten, terwijl zij zelf geen acht slaan op waar het in de kern van de 
Wet omgaat, om werkelijke reinheid, werkelijke zuiverheid. Jezus wijst de farizeeën erop dat zuiveren 
van hart zich te weer stellen tegen “kwade gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, 
gemeenheid, bedrog, bandeloosheid, jaloezie, laster, hoogmoed, lichtzinnigheid”. Daar gaat het om en 
niet om allerlei uiterlijk vertoon. In zijn reactie grijpt hij terug op de schriften en hij haalt de profeet 
Jesaja aan: “Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is ver van Mij. Hun verering stelt niets voor; 
wat ze als ware leer brengen, zijn voorschriften van mensen. U laat het gebod van God los en houdt 
vast aan de traditie van mensen.” 
 
De eeuwen door is het verhaal van Jezus en de farizeeën gelezen, binnen en buiten de kerken. Ook 
in het dagelijks leven drong de kern van deze geschiedenis door en kwam de benaming farizeeër in 
gebruik voor een huichelaar, een schijnheilige, iemand die zich goed voordoet, maar waar je eigenlijk 
niets aan hebt. Zo iemand willen u en ik niet zijn, toch? Maar is dat werkelijk zo? 
Je medemens liefhebben, zonder onderscheid. Is dat echt ons richtsnoer? Of komen er dan eerst 
voorwaarden om de hoek kijken? Verbergen we ons dan toch achter geschreven en ongeschreven 
regels? Gaan allerlei gewoonten dan toch voor? 
Nu corona onze wereld overrompelt, krijgt iedereen op onze aarde dan gelijke bescherming? Nee, wij 
in het rijke Westen gaan voor. De regel wie betaalt, bepaalt, gaat hier boven naastenliefde. En de 
Afghanen die zich met ons hebben ingezet voor meer vrijheid, in het bijzonder voor vrouwen … Het 
vliegveld in Kaboel gaat dicht, zij blijven daar en ons leven gaat verder… We kunnen ook niet 
iedereen toelaten… Binnen de gestelde kaders hebben we ons gehouden aan wat mogelijk was… 
Helaas… 
Ik hoor opnieuw de woorden van Jezus: “Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is ver van Mij.” 
En dan het klimaat, dat verandert ingrijpend, door de uitbuiting van de aarde, lang geleden in ons 
Westen begonnen. Mensen komen om door hongersnoden, hitte, overstromingen en dan nog maar 
niet te spreken over de natuur die verschraalt. Toch houden we bestaande mechanismen in stand, 
wordt ommekeer steeds uitgesteld, we zitten vast in systemen. Ik hoor opnieuw Jezus woorden: “wat 
ze als ware leer brengen, zijn voorschriften van mensen.” 
In zijn encycliek Laudato si wijst paus Franciscus erop, dat de liefde zich niet alleen moet uitstrekken 
tot onze medemens, maar veel verder moet reiken en de gehele schepping omvat. Een schepping 
waarin God zich manifesteert in de schoonheid van de natuur. 
Onze wereld staat op een keerpunt. Om Gods schepping voor onze kinderen en kleinkinderen te 
bewaren, zullen we onze gewoonten moeten loslaten, zullen we moeten ingrijpen in economische 
systemen die bijna onwrikbaar zijn. Dat lijkt voor ons, zoals we hier vandaag samen zijn, een 
onmogelijke opgave. Maar ook u en ik kunnen het verschil maken. Ook voor ieder van ons is nieuw 
begin mogelijk: in onze verhouding tot onze medemens, maar ook in onze verhouding tot de natuur. 
Durven we daarvoor keuzen te maken? Durven we de gedachte aan altijd nieuw, meer, los te laten? 
Kunnen we tevreden zijn met wat we hebben? Zijn we bereid om iets van onze rijkdom op te geven 
om onze aarde ruimte te bieden? Kortom, durven we gewoonten en denken dat in beton lijkt gegoten, 
te doorbreken? 



‘U houdt vast aan de traditie van mensen.’ zegt Jezus. Laat dat niet langer gelden voor ons, dat wens 
ik u en mij toe uit de grond van mijn hart. 
 
Een wijsheid die in het boek Spreuken is opgetekend helpt mij daarbij op weg: “behoed je hart meer 
dan alles wat je moet behoeden, want daar ontspringt de bron van het leven”. Als je alle 
belemmeringen aflegt, als je diep in jezelf afdaalt, je innerlijk vrij maakt, werkelijk je hart volgt, dan laait 
in jou en mij een vuur op van visioenen, dat het aanschijn van de aarde kan vernieuwen. Dan komt er 
ruimte om te leven naar de wet van de Eeuwige. 
Over die wet is Jezus heel duidelijk. Hij vat samen: ‘U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw 
hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht’ en ‘U zult uw naaste liefhebben 
als uzelf’. Zo noteert Marcus Jezus boodschap. Paulus vat die kernachtig samen in zijn brief aan de 
Romeinen: 'Wie zijn medemens liefheeft, voldoet daarmee aan de wet van God.' 
 
En die wet van de Eeuwige, zijn Woord, tot ons gekomen in de Schriften, biedt ruimte, biedt zicht op 
wijd licht land, 
Waar gerechtigheid 
Als rivieren stroomt, 
Waar een wijnstok bloeit 
Tegen de klippen op. 
… 
Geef dat ik volhard 
In uw vergezicht. 
Moge het zo zijn. 


