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A new weekly teaching email.
Gain new insight into the
stories and teachings of the Master every week.

What did Yeshua mean when He said to beware
the leaven of the Pharisees and Sadducees? They
have almost nothing in common!

Een nieuwe wekelijkse onderwijs e-mail.
Verwerf elke week nieuw inzicht in de
verhalen en leringen van de Meester.

Wat bedoelde Yeshua toen Hij zei om op te passen
voor de zuurdesem van de Farizeeën en Sadduceeën?
Ze hebben bijna niets met elkaar gemeen!

Beware the Leaven

Pas op voor de zuurdesem

After feeding the four thousand, Yeshua
went to Magdala. When some Pharisees
there asked Him to repeat the miracle, He
refused; “leaving them, He again
embarked and went away to the other
side” (Mark 8:13).

Na het voeden van de vierduizend, ging
Yeshua naar Magdala. Toen enkele Farizeeën
Hem daar vroegen het wonder te herhalen,
weigerde Hij; "Hen verlatende, ging Hij weer
aan boord en ging weg naar de overzijde"
(Marcus 8:13).

They were still on the lake, crossing toward
Bethsaida, when the disciples realized that no one
had purchased supplies before leaving town. They
had only one loaf of bread with them. No one told
the Master.

Zij waren nog op het meer, op weg naar Betsaida, toen
de discipelen zich realiseerden dat niemand voorraden
had ingeslagen voordat zij de stad verlieten. Zij hadden
slechts één brood bij zich. Niemand vertelde het aan
de Meester.

Yeshua sat in the stern of the boat, still reflecting
on His acrimonious encounter with the religious
leaders in Magdala. He turned to the Twelve and
said, “Watch out and beware of the leaven of the
Pharisees and Sadducees” (Matthew 16:6).

Yeshua zat in de achtersteven van de boot, nog steeds
nadenkend over Zijn harde ontmoeting met de
religieuze leiders in Magdala. Hij wendde zich tot de
Twaalf en zei: "Kijk uit en pas op voor de zuurdesem
van de Farizeeën en Sadduceeën" (Matteüs 16:6).

Exactly what teaching did the Master classify as
leaven? He could not have meant the tenets of
Pharisaic doctrine and interpretation; He taught
the same tenets and employed the same
interpretations. In other words, Rabbi Yeshua did
not consider belief in the immortality of the soul,
the resurrection of the dead, punishment and
reward after death, the existence of Gehenna and
Paradise, the doctrine of Messiah and the
Messianic Era, and so forth as insipid leaven—
neither did He intend to impugn Judaism and
Jewish practice.
The Pharisees and the Sadducees did not share a
common teaching that could lump them
together. To make the interpretation even more
difficult, Mark’s version says, “Beware of the
leaven of the Pharisees and the leaven of Herod”
(Mark 8:15). Some versions say, “the leaven of
the Herodians.” What did the Pharisees, the
Sadducees, and Herod Antipas (or the
Herodians) all share in common?

Welke leer kwalificeerde de Meester precies als
zuurdesem? Hij kan niet de leerstellingen van de
Farizeese leer en interpretatie bedoeld hebben; Hij
onderwees dezelfde leerstellingen en gebruikte
dezelfde interpretaties. Met andere woorden, Rabbi
Yeshua beschouwde het geloof in de onsterfelijkheid
van de ziel, de opstanding van de doden, straf en
beloning na de dood, het bestaan van Gehenna en het
Paradijs, de leer van de Messias en het Messiaanse
Tijdperk, enzovoort, niet als smakeloos zuurdesem noch had Hij de bedoeling het Judaïsme en de Joodse
praktijk aan te tasten.
De Farizeeën en de Sadduceeën deelden geen
gemeenschappelijke leer om hen over één kam te
scheren. Om de interpretatie nog moeilijker te
maken, zegt de versie van Marcus: "Pas op voor het
zuurdesem van de Farizeeën en het zuurdesem van
Herodes" (Marcus 8:15). Sommige versies zeggen,
"het zuurdesem van de Herodianen." Wat hadden
de Farizeeën, de Sadduceeën en Herodes Antipas
(of de Herodianen) met elkaar gemeen?
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Luke’s version of the saying offers a further insight:
“Beware of the leaven of thee Pharisees, which is
hypocrisy” (Luke 12:1). The Pharisees and the
Sadducees did not agree on any teaching, but
both parties agreed in the practice of religious
hypocrisy. Hypocrisy means “acting.” It refers to
putting on a performance.
In the case of the Pharisees, they taught high
standards of ritual observance which, in many
cases, created a false impression of genuine piety.
Likewise, the Sadducees occupied the sacred
vestments of the priesthood. They looked like holy
men, but they engaged in decadence and godless
political corruption as they nestled themselves in
with Roman and Herodian power. Even the
Herodians acted the part of being devout Jews
while living like Roman idolaters.
The three parties of the Pharisees, Sadducees, and
Herodians represented the Jewish religious and
political leadership of the age. The Master saw
through their façade of piety. He warned His
disciples against the leaven of engaging in religious
pretense and
d disingenuousness. He did not want
to see His followers become a new breed of elitists
and corrupt politicians masquerading behind a
veneer of religious piety.

Lukas' versie van het gezegde biedt verder inzicht: "Pas
op voor het zuurdesem van de Farizeeën,
F
dat is
huichelarij" (Lukas 12:1). De Farizeeën en de
Sadduceeën waren het over geen enkele leer eens,
maar beide partijen waren het eens in de praktijk van
religieuze hypocrisie. Hypocrisie betekent "acteren".
Het verwijst naar het opvoeren van een
e vertoning.
In het geval van de Farizeeën onderwezen zij hoge
normen van rituele inachtneming die, in veel gevallen,
een valse indruk van oprechte vroomheid wekten. De
Sadduceeën droegen de heilige gewaden van het
priesterschap. Zij zagen eruit als heilige
heili mannen, maar
zij hielden zich bezig met decadentie en goddeloze
politieke corruptie, terwijl zij zich innestelden in de
Romeinse en Herodiaanse macht. Zelfs de Herodianen
deden zich voor als vrome Joden, terwijl zij als
Romeinse afgodendienaren leefden.
De drie partijen van de Farizeeën, Sadduceeën en
Herodianen vertegenwoordigden het Joodse religieuze
en politieke leiderschap van die tijd. De Meester
doorzag hun façade van vroomheid. Hij waarschuwde
Zijn discipelen tegen het zuurdesem van religieuze
pretentie
tentie en onoprechtheid. Hij wilde niet dat Zijn
volgelingen een nieuw ras van elitairen en corrupte
politici zouden worden, die zich achter een façade van
religieuze vroomheid zouden verschuilen.
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