
Joodse groeperingen 
 in de eerste eeuw

Context deel 3



• Ons algemene perceptie vermogen (en overschatting daarvan).

• Vooraannames van de schrijver of ontvanger.

• Wat was de vraag?

• Een halve waarheid is (vaak) een hele leugen. (volledigheid belangrijk)

• Voor wie is de boodschap? (Doelgroep) 

• Wat was de bedoelde betekenis v/e woord? (Is die over tijd veranderd)

• In welk taalgebied bevind ik me? (Betekenis verandert)

• Wat is de gehanteerde definitie v/h woord (perspectief).

• Klemtonen zijn niet aanwezig (1 zin 8 betekenissen).

• Gezegden en spreekwoorden.

• Kosten (en omvang) v/e brief >> toegankelijkheid. 

• Plaatsoorsprong van de boodschap.

• Mogelijkheid tot onrust veroorzaking. 

• Toegevoegde latere inzichten die als standaard worden verkondigd. 

Context 1 - algemeen:

>>   Voorgeschiedenis 



Context 1 - algemeen:

• Eindelijk.

• Wacht even. 

• Wacht even.

• Haast me niet.

• Ik geloof je niet.

• Wat zeg je nu.

• Indrukwekkend.

• Redelijk indrukwekkend.

• Dat betwijfel ik.

• Echt niet.



Context 2 - Intertestamentische periode 
Zilveren borst / Beer

Koperen lendenen / Panter

ĳzeren benen / verschrikkelĳke beest

Perzische rijk Griekse rijk 

Romeinse rijk 

ĳzeren benen / verschrikkelĳke beest
395 AD



• Bereid tot vechten en sterven om Gods Torah te volgen. 


• Verlangen om streng afgebakende (religieuze) grenzen te stellen.


• Argwaan tegen “vreemden” die zich aan willen sluiten (geënt worden).


• Argwaan tegen Joden die “vreemden” willen laten aansluiten (geënt worden).


• Argwaan voor “Romanisering”. 


• Angst voor onrechtvaardig (handelen van) leiderschap.


• Vrees om positie te verliezen (Sadduceeën).


• Vrees om God ongehoorzaam te zijn (Farizeeën).  

• Dit was het onstabiele (politieke) landschap waarin Yeshua werd geboren.

Context belang: Intertestamentische periode  



Verhoudingen van de verschillende groepen

Essenen 
Therapeutae 

Chasidiem 

Herodianen 

Farizeeën 

Zeloten 
Sicarii 

Sadduceeën  

          Schriftgeleerden 

Samaritanen 

Overpriesters 
Hogepriester 

Priester 

Raad 

Leiders/Oudsten

Yeshua/Nazarenen

Geweldadig

Vreedzaam

Gods Woord GeheelGedeeltelijk 



• Leidende rollen in de Tempel (Mat 27:3), komt ze daarom tegen in Jeruzalem.

• Over het algemeen Sadduceeën, dus Yeshua & Farizeeën vijandig gezind.

Overpriesters

Oudsten
• Komen voor bij alle groepen.

• Dit maakt het lastig om (zonder context) goed te begrijpen wat speelt.

• Groep (Hand 23:9), Regio’s (Mar 7:1), willen achterste v/d tong zien (Luk 11:53).

• Dit maakt het lastig om (zonder context) goed te begrijpen wat speelt.

Schriftgeleerden

Herodianen
• Worden niet veel genoemd in Gods Woord.

• Betekend dat ook dat ze dan weinig invloed hadden op Yeshua’s bediening?



• Mat 12:14 & Mar 3:6 … Farizeeën met de Herodianen om ten val te brengen, 
in het verderf zouden storten, van Hem af konden, kwijt konden raken 

• G622 ἀπόλλυμι >> vergaan 33x, vernietigen 26x, verliezen 22x, verloren 9x.

• Er waren 5 andere woorden om doden duidelijk te maken >> 237x gebruikt.

• Was voor de waarschuwing in Luk 13:31.

• Was in Galilea waar de Farizeeën Hem, over het algemeen, goedgezind waren.

• Was aan het begin van Zijn bediening dus waarom nu al Hem willen doden?

Wie wilde Yeshua doden?



• Mat 16:21 oudsten, overpriesters, schriftgeleerden, gedood (615)

• Mat 20:18 overpriesters en schriftgeleerden,             dood (2288). 
• Mat 21:45 overpriesters en Farizeeën,                        doodden (615). >gelijkenis 21:39

• Mat 26:59 overpriesters, oudsten, de Raad                doden (2289).

• Mat 27:1 overpriesters en de oudsten,                        doden (2289).

• Mat 27:20 overpriesters en de oudsten,                      ombrengen (622 !).

• Mar 14:1 overpriesters en de schriftgeleerden,          doden (615).

• Mar 14:55 overpriesters, Raad                                     doden (2289) 
• Mat 27:1 overpriesters en de oudsten,                        doden (2289).

• Mat 27:22 zij (menigte),                                                 gekruisigd.

• Mat 27:20 overpriesters en de oudsten,                      ombrengen (622 !).

• Mar 8:31 oudsten, overpriesters, schriftgeleerden,    gedood (615)

• Mar 14:1 overpriesters en de schriftgeleerden,          doden (615).

• Mar 14:55 overpriesters, Raad                                     doden (2289). 
• Mar 15:14 zij (menigte),                                                 gekruisigd.

Wie wilde Yeshua doden?



• Luk 13:31 Farizeeën vertrek van hier, want Herodes doden (615).


• Luk 9:22 oudsten, overpriesters, schriftgeleerden,  gedood (615)

• Luk 19:47 overpriesters, schriftgeleerden, leiders   om te brengen (622 !).

• Luk 22:2 overpriesters, schriftgeleerden                   om te brengen (337). 
• Luk 23:23 zij (menigte), overpriesters.                       gekruisigd 
• Luk 24:20 overpriesters en leiders                             dood (2288) gekruisigd.

• Joh 5:16 de Joden (Judeërs)                                        doden (615) 
• Joh 5:18 de Joden (Judeërs)                                        doden (615)

• Joh 7:1 de Joden (Judeërs)                                          doden (615).

• Joh 8:19 de menigte (bij de Tempel)                            doden (615)? 

• Joh 8:25 zij…?                                                              doden (615) 

• Joh 8:37, 40  u doden (615),                  vers 13 Farizeeën 

• Joh 11:53 zij te doden (615),                 vers 47 overpriesters, Farizeeën, Raad wat doen?

Wie wilde Yeshua doden?



• 1) Yeshua wist dat Hij zou sterven >> stond vast (Algemeen).

• 2) Het kunnen ze lang niet allemaal zijn (Mat 21; Joh 8; Joh 11).

• 3) Jeruzalem >> machtscentrum elite… (Mat 21; Joh 8; Joh 11).

• 4) Staat niet direct vermeld (Mat 21, Joh 8 heel ver terug, Joh 11). 

• 5) Overpriesters en of Raad; dus % schuld lastig te bepalen (Mat 21 en Joh 11).

• 6) Het is een gelijkenis, geen voorval (Mat 21).


• 7) “Ze” wilden Hem (voornamelijk) tot zwijgen brengen (Mat 12:41 & Mar 3:6).

• 8) Het waren farizeeën die Hem waarschuwden voor Herodus ( Luk 13:31).  

• 9) Het was de farizeeër Gamaliël die opriep ze met rust te laten (Algemeen).           

Wie wilde Yeshua doden?
• Mat 21:45 En toen de overpriesters en Farizeeën deze gelijkenissen van Hem 

hoorden, begrepen zij dat Hij over hen sprak (vers 39 doden).

• Joh 8:13 De Farizeeën dan zeiden tegen Hem:…(vers 37 & 40 doden). 

• Joh 11:47 De overpriesters dan en de Farizeeën riepen de Raad bijeen en zeiden: 

Wat doen we? Want deze Mens doet vele tekenen (vers 53 doden).



• Toen de Joden terugkwamen, mochten Samaritanen geen tempel te bouwen.

• Alexander gaf hun wel het recht om een tempel te bouwen.

• John Hyrcanus verwoestte hun tempel op de berg Gerizim na 200 jaar.

• Scheiding tussen Samaritanen en Joden was meer een proces geen gebeurtenis.

• 1e mogelijkheid: het begon in de 5e eeuw voor Christus tijdens de tijd van Ezra & 

Nehemia. 2e de tijd van John Hyrcanus halverwege 2e eeuw BC.

• Vijandschap tussen Samaritanen en Joden was erg groot.

• Samaritaanse Pentateuch, Torah hoog gehouden.

• Afwijzing van de opstanding, werden door heidenen gezien als “Joods”.

• Veel vermenging met de volken.

• Verwachting van een profetische figuur (vervulling van Deut 18:18). 

• Yeshua kondigde aan dat ze erbij (gingen) horen.

Samaritanen  



• ~ 20 BC - 50 AD voornamelijk in Alexandrië.

• Uitermate profetisch. 
• Woonden alleen en kwam samen om te studeren, te eten.

• Afstand gedaan van privé-eigendom.

• Zowel mannen als vrouwen.

• Geen gezinsleven.

• Gebeden bij zonsopgang en zonsondergang.

• Allegorische interpretatie van de Schrift.

• Vastten tot zonsondergang.

• Mannen en vrouwen waren gescheiden door een barrière en zaten op leeftijd.

• Elke 50ste dag was een feestelijke bijeenkomst.

• Parallelle levensstijl aan Essenen (mogelijk een tak van Essenen).


• Door de afstand nauwelijks tot geen contact met Yeshua. 

Therapeutae 



Chasidim
• Voor het eerst echt te zien bij de Maccabeeën opstand.

• Trokken zich na de overwinning meteen weer terug van politieke toneel.

• 1e eeuw BC.

• Waren (ook) wonderwerkers. 

• Choni HaMega’el (חוני המעגל) Choni de circel trekker. 

• Kreeg zijn naam door tijdens een droogte in de door hem gemaakte cirkel 

te gaan staan en weigerde om te vertrekken totdat God het liet regenen.



• 2e eeuw BC tot 1e eeuw AD.


• "Dode Zeerollen” gevonden in 1947  
waren geschreven en bewaard door hen. 

• Oorspronkelijk een groep priesters, opgericht  
en of geleid door een "Leraar van Rechtvaardigheid"  
tijdens het vroege Maccabean / Hasmonese tijdperk.


• Beschouwden de tempelpriesters als onwettig (geen Zadokieten).


• Daaruit volgde dat ze ook de Tempeldienst niet accepteerden.


• Ze verwachtten dat God een grote profeet zou sturen en twee verschillende 
"Messiassen" (gezalfde leiders), een koninklijke en een priesterlijke.

Essenen



• Ze leiden een gemeenschapsleven met strikte lidmaatschap vereisten, 
regels en rituelen; velen leefden celibaat.


• Liefde voor je naaste en haat voor je vijanden (Mat 5:43-44).


• Johannes de Doper (& Yeshua) ook Essenen? 


• Klooster verwoest door het Romeinse leger ca. 68 AD tijdens de Joodse 
oorlog tegen Rome.


• Zij zagen dat wellicht als de laatste strijd tussen de krachten van goed (de 
ware Israëlieten) en kwaad. 

• Vanwege afgezonderd leven >> logisch dat er weinig direct contact 
(beschreven is) met Yeshua. 


• Zodra we hun leer gaan bekijken dan zie je echter wel degelijk invloed.

Essenen



• ~ 2e eeuw BC tot 1e eeuw AD

• "elite" groep, invloedrijker dan Farizeeën  

zeker bij de rijke heersende macht.

• "Sadduceeën" komt van het Hebreeuwse 

 tsaddiqim ("rechtvaardigen"), 

• Woonden in de betere huizen.

• Nauw verbonden met de Tempel van Jeruzalem en met de regerende raad 

("Sanhedrin") van de Joden (Handelingen 4:1; 5:17; 23:6).

• In het begin waren ze rivalen van de Herodianen, aangezien zij de 

Hasmonese Joodse heersers steunden i.p.v. koning Herodes.

• Geloven niet in leven na de dood (Marcus 12: 18-27; Lucas 20:27) of in 

engelen of geesten (Handelingen 23:8).

• Ze verwierpen ook de leringen van de Farizeeën, in het bijzonder hun 

mondelinge tradities. 

• Vrije wil en dus keuzes, God Zijn goedkeuring kon je hier en nu zien.

Sadduceeën 



Sadduceeën = Yeshua
• Monotheïstisch. 

• 5 Boeken van Mozes zijn het Woord van God.

• Israël is Gods land.

Sadduceeën ≠ Yeshua
• Leven na de dood. 

• Tenach is (ook) het Woord van God.

• God doet (nog steeds) wonderen.

• Engelen bestaan en spelen een rol in ons leven.

• Demonen bestaan en spelen een rol in ons leven.

• Stonden letterlijk & figuurlijk te ver weg van Yeshua om regelmatig de 
dialoog aan te gaan.


• Wachten totdat Hij veel invloed had en proberen dan van Hem af te komen. 



• "Zeloten" beginnen als Joden die "ijverig" waren voor Gods Torah 
(Num 25:13; 1 Kon 19:10; Hand 22:3; Gal 1:14).


• In 5 AD was Judas the Galileeër die was tegen belasting v/d Romeinen.


• Zijn groep die zich verzet tegen de Romeinse bezetting >> God heerst!


• Judas wordt gedood in de opstand.


• Zonen James en Simon in 46 AD door Tiberius Julius Alexander* vermoord.


• Zijn (klein)zoon Menachem ben Judah wordt leider in de opstand van 66 AD.


• Eleazar ben Judah (neef van Menachem) werd de leider in Masada.


• Theologische overtuigingen strookten (grotendeels) met de Farizeeën.


• Zeer grote Messiaanse verwachting (militaire Messias).

Zeloten



• Meest "revolutionaire" groep in de 1ste eeuw na Christus die zich verzet 
tegen de Romeinse bezetting van Israël (afsplitsing van de zeloten?).


• Ze zijn ontstaan in Galilea net als vele andere anti Romeinse groepen.

• Gemunt op hellenistische Joden, en vermoordden deze vaak publiekelijk.

• Het zijn de eerste beschreven terroristen in de geschiedenis.

• Ze waren tegen elke vorm van compromis, motto van constante rebellie. 

• Plaatsen geen waarde op het sterven van welke dood dan ook. 

• Mat 15:25 Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; 

maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden. 

• Verbrandden voedsel voorraden in Jeruzalem zodat de overgebleven Joden 
wel moesten vechten tegen de Romeinen.

Sicarii 



• Iscarii waarschijnlijk een afsplitsing van de Zeloten…?


• Judas Iscariot (Mat 10:4) een verbastering van ish sicari (man van dolk)…?


• Een van Yeshua’s apostelen (niet Simon Petrus) wordt "Simon de Zeloot” 
genoemd in Luc 6:15 en Hand 1:13 (& “Kananites” in Mar 3:18 en Mat 10:4).


• Was hij lid van deze revolutionaire groep? 

• Of had hij gewoon revolutionair gedachtengoed? 

• Wellicht was hij gewoon een “ijveraar” (Hand 22:3 ; Gal 1:14)?


• Petrus heeft ook zeloten trekjes (Joh 13:9 & Joh 18:10).


• Wie wordt er in de Bijbel daadwerkelijk beschuldigd een Sicarii te zijn?


• Hand 21:38 Bent u dan niet de Egyptenaar die enige tijd geleden oproer 
ontketende en die vierduizend gewapende opstandelingen (σικαρίων)  
naar de woestijn leidde?

Zeloten & Sicarii 



• Tempelreiniging zouden ze prachtig vinden (Mar 11:17).


• Verkoop je mantel en koop een zwaard, klonk als muziek (Luk 22:36).


• Ik breng geen vrede maar een zwaard (Mat 10:34).


• Sadduceeën op hun nummer zetten m.b.t. opstanding der doden (Mat 22:29).


• Als Simon (e.a.) een zeloot (binnen de groep) was dan zou dat ook mooi zijn.


• Geen enkele stad van de Samaritanen binnengaan ( Mat 10:5).


• Ik breng tweedracht tussen vader en zoon, moeder en dochter (Mat 10:35).


• Wie vader of moeder liefheeft boven Mij (God) is Mij niet waard (Mat 10:37).

Zeloten & Sicarii = Yeshua



• Mocht er geen Messias of profeet uit Galilea komen (Joh 7:42 ; 52)? 


• Een tollenaar als Zijn discipel (Mat 10:3)?

• Een tollenaar was rechtvaardiger dan Farizeeër (Luk 18:13-14)

• Belasting betalen? Geef aan de keizer wat van de keizer is. (Mar 12:17)

• Mat 5:43-44 U hebt gehoord dat er gezegd is: U moet uw naaste liefhebben 

en uw vijand moet u haten. Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die 
u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen 
en u vervolgen;


• Hand 22:21-22 God zei tegen mij: Ga …naar de heidenen)

• Hand 23:13 Het waren er meer dan veertig die deze samenzwering 

beraamden.14 Zij gingen naar de overpriesters en de oudsten en zeiden: Wij 
hebben onszelf vervloekt met een vervloeking dat wij niets zullen nuttigen 
voordat wij Paulus gedood hebben.

Zeloten & Sicarii ≠ Yeshua



Farizeeën 
• Ontstaan in de 2e eeuw v.Chr. 

• Geliefd bij en gerespecteerd door het volk. 

• Vrije wil van de mens. 

• Twee belangrijke stromingen (Hillel & Shammai).

• Alwetendheid en voorbestemming van en door God.

• Opstanding v/d doden (Hand 23: 1-8), engelen en wonderen (Mat 12:27).

• Focus op de sabbatsrust, zuiverheidsrituelen, tienden en kosjer op basis v/d 

Tenach en (תורה שבעל פה).
• "Farizeeën" (ּפְרּוׁשִים) betekent waarschijnlijk "afgescheidenen" verwijzend 

naar hun strikte naleving van wetten en tradities.

• Waren (meestal) niet rijk en hadden eigen stukje grond om te bewerken.

• Meestal leken, soms priesters (Zacharias? Luk 1:5) of leden v/h Sanhedrin.

• Leiders werden "rabbijnen" of "leraren" genoemd.



Farizeeën 
• Tradities werden bediscussieerd (Mat 12:1-8 Mar 7:1-13; Luk 11:37-40).


• Yeshua is tegen “huichelarij" & blindheid (Mat 23; Joh 9).


• Nicodemus (Joh 3:1-10; 7:50; 19:39) en Gamaliël (Hand 5:34; 22:3).


• Hadden ook "schriftgeleerden" (Hand 23:9). 


• Hadden ook "discipelen" (Matt 22:16; Mar 2:18/Luc 5:33). 


• Paulus was een farizeeër (Fil. 3:5; Hand 23:6; 26:5).


• Ook andere farizeeën volgden Yeshua (Hand 15:5). 

• Omdat zij van het volk waren >> logisch dat er veel contact is met Yeshua.


• Verhitte discussies waren normaal binnen de groep. (Luk 22:24 Hand 15:2).




• Polemiek heeft niets te maken met specifieke acties, maar typische. 

• Elke leraar die je afkeurt, kan een sofist of charlatan worden genoemd.


• Het is dus grotendeels retoriek die was geschreven en slechts enigszins werd 
aangepast aan de tegenstander. 


• Stereotypen werden door iedereen schaamteloos gebruikt. 

• Men deelde onze moderne gevoeligheden niet. 

• Nauwkeurigheid, gekwetste gevoelens, of zelfs waarheid was onbelangrijk

• Het doel was om koste wat kost jouw filosofie te promoten en de filosofie van 

alle anderen te schaden door alles wat de andere partij deed in twijfel te trekken. 

• Iedereen kende de spelregels. 


Regels in Polemiek



 

 
Een voorbeeld van een deel van de retoriek tegen de sofisten door  
Dio van Prusa (40-120 CE):


• Onwetend, opschepperig, vol zelfbedrog.

• Ongeletterde bedriegers met hun woorden.

• Boosaardige ontrouwe leugenaars.

• Oplichters die prediken ter wille van winst en glorie.

• Kijkend alleen naar hun eigen voordeel, ze zijn vleiers en charlatans. 

• Ze zijn nutteloos, hersenloos en schaamteloos.

• Bedriegers van anderen en zichzelf.

Polemiek algemeen voorbeeld 1



• Aelius Aristedes (117-181 CE), een sofist, schreef over filosofen:


• Ze verachten anderen terwijl ze zelf minachting verdienen. 

• Ze bekritiseren anderen zonder zichzelf te onderzoeken. 

• Ze laten hun deugd goed zien maar oefenen die nooit uit' (307.6). 

• Ze hebben uiterlijke schijn van deugd, maar zijn innerlijk verdorven (307.10). 

• Ze zijn alleen uit op plezier en rijkdom (307.15; 308.5), vleiers (308.10). 

• In tegenstelling tot sofisten (voor hem een goed woord), "hebben ze nooit 

verhandelingen bedacht of gesproken die nuttig waren voor hun tijdgenoten.

• Nooit de schittering van feesten geprezen, nooit de goden geëerd. 

• Nooit steden geadviseerd, nooit de getroffenen getroost.

• Nooit gewerkt voor vrede, nooit vermaningen gericht aan de jongeren of 

degenen die verbannen zijn.

• Nooit de conventies in hun taal gehouden.


Polemiek algemeen voorbeeld 2



• De anti-Joodse laster van het Nieuwe Testament en de conventies van de oude 
polemiek. (Lucas T. Johnson) 

• Het jodendom v/d 1e eeuw was niet homogeen, maar divers en diep verdeeld.

• De laster van het NT is typerend voor de laster die wordt aangetroffen onder 

rivaliserende aanhangers van een filosofische traditie en wordt wijdverbreid 
aangetroffen onder Joden en andere Hellenisten. 

• Apion zei dat Joden: 

• opruiend waren, het hoofd van een ezel aanbaden, 

• mensenoffers brachten, atheïsten en misantropen waren. 

• Hun politieke slavernij was een teken van smaad, 

• hun besnijdenis dwaas, 

• hun sabbat belachelijk.

Polemiek Bijbelse context 1



• In weerlegging gebruikt Josephus dezelfde soort laster. 

• Hij zegt over vijandige heidenen in het algemeen:


• "Deze frivole en volkomen zinloze exemplaren van de mensheid, vanaf het 
begin gewend aan verkeerde ideeën over de goden, waren niet in staat de 
plechtigheid van onze theologie te imiteren. 


• ... vol afgunst ... dwaasheid en bekrompenheid. 

• Ze zijn verwaand ... en godslasteraars ... ze hebben slechte gewoonten. 

• We weigeren jullie collectief menselijk te noemen omdat jullie aanbidden en 

fokken met zoveel dieren die vijandig staan tegenover de mensheid. 

• Zij zijn de opruiende dieren. 

• Apion is een leugenaar die zich bezig houdt met kwaadaardige laster wat 

zijn leugenachtige karakter ten goede komt. 

• Een lage charlatan en onwetende dwaas. 

• Stom en blind.

Polemiek Bijbelse context 2



• De vuistregel van Qumran is dat je niet genoeg slechte dingen over 
buitenstaanders kunt zeggen:


• Het zijn 'zonen van de put' die voortkomen uit een geest van valsheid en worden 
geregeerd door een engel van duisternis. 


• Ze wandelen op de weg van goddeloosheid. 

• God haat hen en heeft wraak voor hen gepland.

• Hebzucht en traagheid bij het zoeken naar gerechtigheid, 

• goddeloosheid en leugens, hoogmoed en trots, valsheid en bedrog,

• wreedheid en overvloedig kwaad, 

• opvliegendheid en veel dwaasheid van ontucht in dienst van onreinheid,

• een godslasterlijke tong, blindheid en saaiheid van oor, 

• stijve nek en zwaar hart, zodat een man alle wegen van duisternis en bedrog 

bewandelt (IQS 4:9-14).

Polemiek Essenen over buitenstaanders 



• Een van de rituelen van de sekten is het uitroepen van vloeken tegen zulke 
"mannen van het lot van satan”:


• Wees vervloekt door al uw schuldige goddeloosheid! 

• Moge hij je overleveren aan marteling door toedoen van alle aanstichters 

van wraak! 

• Wees vervloekt zonder genade vanwege de duisternis van uw daden! 

• Wees verdoemd in de schimmige plaats van eeuwig vuur! 

• Moge God geen acht slaan op u wanneer u hem aanroept, noch u vergeven 

door uw zonden uit te wissen! 

• Moge hij zijn boos gezicht naar je opheffen in wraak! 

• Moge er voor u geen vrede zijn in de monden van degenen die vasthouden 

aan de vaderen! (IQS 2:4-10)


• Dit alles was niet alleen gericht aan heidenen, maar ook aan Joden die niet 
overeenkwamen met de Qumranites-ideeën van zuiverheid.

Polemiek Essenen over buitenstaanders 



• Josephus: Sicarii zijn moordenaars, bedriegers en bandieten, slaven, het 
uitschot van de samenleving en het bastaarduitschot van de natie. 


• Slechter dan Sodom, wrede hebzucht, liegen, onderdrukken, kwaadaardig.


• Yebamot 16a Een man noemde zijn broeder/broer de “eerstgeboren zoon 
van Satan” omdat hij het, op een bepaald punt, eens was met halacha van 
Shammai.


• Hand 7:51 Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, u verzet u 
altijd tegen de Heilige Geest; zoals uw vaderen deden, zo doet u ook.


• Hand 13:10 O duivelskind, vol van alle bedrog en van alle sluwheid, vijand 
van alle gerechtigheid, zult u er niet mee ophouden de rechte wegen van 
de Heere te verdraaien?


• Titus 1:12...Kretenzen zijn altijd leugenaars, kwade beesten, luie buiken.  
13 Dit getuigenis is waar

Polemiek Josephus, Talmoed & Bijbel 



• Als sofisten, filosofen van tegengestelde scholen, Alexandrijnse heidenen, 
Apion, Zeloten en "mannen in de put" per definitie blind en hypocrieten zijn, 

• zouden we dan verbaasd moeten zijn dat Farizeeën hetzelfde label krijgen? 
 

• Naar de maatstaf van Hellenistische conventies en Joodse polemiek 
destijds is de NT-laster mild. 

• Ook de polemiek tussen de farizeïsche scholen van Hillel en Shammai was 
hevig en soms gewelddadig.

Polemiek Conclusie



• Jewish online Encyclopaedia:


• Hillellieten waren, net als de stichter van hun school (Ber. 60a; Shab. 31a),  
rustige, vredelievende mannen.


• Ze pasten zich aan omstandigheden en tijden aan, en waren vastbesloten om de 
Torah te bevorderen en de mens dichter bij zijn God en bij zijn naaste brengen. 


• In al hun openbare contacten vertoonden ze dezelfde vreedzame zachtmoedige 
en verzoenende geest die hun grote meester had onderscheiden; 


• en door diezelfde karakteristieke eigenschappen werden ze geleid tijdens de 
politieke stormen die hun land moest doorstaan. 

• De Shammaïeten daarentegen, zijn streng en onbuigzaam als de grondlegger van 
hun school, emuleerden en overtroffen zelfs zijn strengheid. 


• Het leek hun onmogelijk om voldoende streng te zijn in religieuze verboden.

Hillel & Shammai



• De Shammaïeten daarentegen waren intens patriottisch en wilden niet buigen 
voor buitenlandse heerschappij. 


• Ze pleitten voor het verbod op alle omgang met mensen die ofwel Romeinen 
waren of op enigerlei wijze bijdroegen aan de bevordering van de Romeinse 
macht of invloeden.


• Disposities die zo heterogeen en antagonistisch zijn, kunnen gewoonlijk niet 
naast elkaar bestaan zonder ernstige misverstanden en vetes uit te lokken. 

• Het was uitsluitend te danken aan de verdraagzaamheid van de Hillellieten dat 
het tussen de partijen niet tot een breuk kwamen, en dat zelfs 
vriendschappelijke betrekkingen tussen hen, voor een tijd tenminste, 
voortduurden. 


• Maar de wisselvalligheden van die periode oefenden ook in die richting een 
verderfelijke invloed uit.

Hillel & Shammai



• 316 conflicten >> Shammai 55x mild(er) en Hillel 261x mild(er). 
• We hebben geleerd, …”Men zal op de Shabbat geen ongedierte doden." Dat 
zei Beth Shamai; Beth Hillel stond dit echter toe (BT Shabbat 1).

•Shammai: alleen waardige studenten mogen Torah komen studeren.

•Hillel: Iedereen mag Torah leren in de hoop dat ze zich bekeren en 
rechtvaardig worden.

•Mat 9:13 …Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen maar 
zondaars. Mat 15:24 verloren schapen van het huis van Israël >> zondaars …

•Shammai: “als de vrouw lelijk is dan niet zeggen dat ze mooi is” (niet liegen)

•Hillel: “je kunt andere kwaliteiten waarderen en dus toch mooi vinden” (lieg niet) 
(BT Ketubot 16b-17a) Mat 12:35 (Spr 10:21) 

•Shammai; Channukah 8 kaarsjes naar 1 (aflopend zoals met Sukkot) 

•Hillel; 1 kaarsje oplopend naar 8 zodat/omdat de vreugde toeneemt. 
(Joh 10:22-23) 

316 conflicten



•Shammai: licht, genade, kruiden, scheiding

•Hillel: Licht, kruiden, genade, havdalah 

•Mishnah Berachot 8:5 & BT Berachot 33a & 51b

•Shammai: gevogelte en melk mag samen op de tafel, maar niet samen gegeten.

•Hillel: Niet samen op tafel en niet samen gegeten (Mishnah Hullin 8:1) 

•Shammai: ’s avonds liggen met Shma en morgens staande (als u ligt & opstaat).

•Hillel: zoals je het doet ( als u over de weg gaat) (Mishnah Berachot 1:3)

•R. Simeon geb. Elazar zei vroeger ook in de naam van R. Simeon b. Gamaliël: 
"Het is niet toegestaan om te onderhandelen over huwelijksverbintenissen voor 
kinderen, noch om leraren of ambachtslieden voor kinderen in dienst te nemen, 
noch om condoleancebezoeken te brengen aan rouwenden, noch om de zieken 
op de sabbat te bezoeken. 

• Dit is het besluit van Beth Shamai; Beth Hillel staat dit alles echter toe.

316 conflicten



316 conflicten



•Shammai: Enkel om redenen van immoreel gedrag mag men scheiden.

•Hillel: Als ze het eten aan laat branden dan mag men scheiden.

•(Mishnah Gittin 90a) 

•Vraag: Mat 19:3-9 “ Mag men om allerlei reden scheiden van zijn vrouw?” 

•Shammai: Buitenkant v/h kopje moet schoon zijn ook al is de binnenkant vies.

•Hillel: Binnenkant van het kopje moet schoon zijn ook als is de buitenkant vies.

•Mar 7 “Ongewassen handen eten”. 

•Shammai: 18 artikelen.

•Hillel: Hou van vrede en streef het na, hou van mensen en breng ze dichter bij 
Torah (P.A. 1:12)

•Mat 7:12 “Wat u wil dat u geschiedt doe dat ook voor een ander.” (parafrase)

•Mat 28:18-20 “Onderwijs IEDEREEN ALLES wat Ik jullie heb onderwezen.”

•Luk 24:47 “Onder ALLE volken BEKERING en VERGEVING gepredikt”.

316 conflicten



18 Edicten van Shammai
• Terwijl alle naties rond Judea gemeenschappelijke zaak met de Romeinen 

sloten, waren de Zeloten van nature in vuur en vlam tegen elk van hen; en 
daarom stelden de Shammaieten voor om alle communicatie tussen Jood 
en heiden te voorkomen, door de Joden te verbieden om voedsel of drank 
van hun heidense buren te kopen. 


• De Hillellieten, nog steeds gematigd in hun religieuze en politieke opvattingen, 
waren het niet eens met zo'n scherp gedefinieerde exclusiviteit; maar toen 
het Sanhedrin werd bijeengeroepen om de juistheid van dergelijke 
maatregelen te overwegen, behaalden de Shammaieten, met de hulp van 
de Zeloten, de overwinning. 


• Eleazar ben Ananias nodigde de leerlingen van beide scholen uit om bij hem 
thuis samen te komen. Gewapende mannen stonden bij de deur opgesteld en 
kregen de opdracht om iedereen binnen te laten, maar niemand om te 
vertrekken. 



• Tijdens de besprekingen die onder deze omstandigheden werden 
gevoerd, zouden veel Hillelieten zijn vermoord; en ter plekke nam de rest 
de beperkende stellingen van de Shammaieten over, die in de Talmoed 
bekend staan als 'De Achttien Artikelen'. 


• Vanwege het geweld waarmee die uitvoeringen gepaard gingen, en vanwege 
het radicalisme van de uitvoeringen zelf, werd de dag waarop de Shammaieten 
aldus over de Hillelieten zegevierden daarna beschouwd als een dag van 
ongeluk (Tosef., Shab. i. 16 ev. .; Shab. 13a, 17a; Yer. Shab. i. 3c).


• De dag van de 18 artikelen van het huis van Shammai is vergelijkbaar met de 
dag van het gouden kalf (Talmud B. Shabbat 17a).


• Er werd gehuwd met elkaar (Tosefta Yebamot 1:3).

• Velen toonden liefde en vriendschap naar elkaar (Talmud Yebamot 14b). 


• >> Geen huwelijken met Saduceeën of Samaritanen!!

316 conflicten



• Pirkei Avot 5:20 Elk geschil dat ter wille van de hemel is, zal uiteindelijk 
voortduren; Maar een die niet ter wille van de hemel is, zal niet 
standhouden. 

• Welke controverse is er ter wille van de hemel? Dat was de controverse van 
Hillel en Shammai. 


• En wat is de controverse die niet ter wille van de hemel is? Dat was de 
controverse van Korach en heel zijn gemeente. 

• Zolang jouw doel van discussie is om (Gods) waarheid te achterhalen, kun je 
enkel winnen…

Is dat nou nodig?



• Iedereen had wel overeenkomsten met elkaar.

• Sommige groepen stonden ver van elkaar.

• Zonder context is het erg moeilijk om te bepalen waar iemand stond. 

• Lang aangenomen gedachten zijn moeilijk aan de kant te zetten.

• Verschillende vertalingen kunnen helpen.

• Kijken naar originele bewoording kan belangrijk zijn.

• Plek waar een voorval plaatsvindt kan belangrijk zijn.

• Tijdstip wanneer een voorval plaatsvindt kan belangrijk zijn.

• Regels van “debat” geven inzichten.

• Verschillende stromingen/discussies in een groep geven inzichten. 

• Farizeeën wegzetten als een groep waar Yeshua zich vanaf keerde is onterecht!

Conclusie van verschillende groepen


