
Een chassied doet altijd net ietsje meer
beschouwing bij Marcus 10:2-12

In een aantal passages typeren de evangelisten Jezus als een buitenstaander die in een
verbeten strijd verwikkeld was met hem vijandige tijdgenoten, farizeeën of schriftgeleerden.
Zo concludeert Matteüs aan het slot van de Bergrede: ‘Want hij (Jezus) onderrichtte hen met
gezag en niet als hun schriftgeleerden’ (Mat. 7:29).1 Jezus als absolute uitzondering.
Dergelijk terugprojecteren van latere conflicten tussen christenen en Joden naar de tijd van
Jezus moeten we corrigeren, zeker gezien de kwalijke historische gevolgen ervan.
Vanuit mijn Joodse visie op Jezus beschouw ik hem als een (pre)rabbijnse leraar wiens
denken juist verwant was aan de gevarieerde denk- en belevingswereld van de farizeeën.
Hoewel Hij zeker ook beïnvloed werd door (Qumran en) het zogeheten ‘vroege chassidisme’.
De aanhangers van deze stroming legden evenals Hij opvallende nadruk op naastenliefde en
op de geest die verder reikt dan de strikte letter van de wet. Als chassied scherpte Jezus de
toepassing van de wet dan ook eerder aan dan dat Hij die afzwakte!

Het is dichter bij de waarheid om disputaties van Jezus met schriftgeleerden (of farizeeën) te
beschouwen als interne aangelegenheid tussen Joodse gelovigen. Soms felle
twistgesprekken over uitleg van Thora-geboden horen vanzelfsprekend bij Joods ‘lernen’. De
te bespreken passage in Marcus 10 onderstreept dit standpunt. Een niet nader aangeduide
groep farizeeën confronteerde Jezus met de vraag of Hij ontbinding van een huwelijk wel
conform de Joodse wet achtte, ‘Hem zo op de proef stellend’. Kennelijk hadden Zijn
opponenten eerder iets van Zijn weerzin tegen scheiding bemerkt. In een parallel bericht
maken we overigens op dat Jezus de mogelijkheid van scheiding (op initiatief van de
echtgenoot) in principe wettig achtte in geval van ontrouw van de vrouw (Matt. 5:31). Ook Hij
kende immers de onmiskenbare verordening uit de Thora, dat wie zijn vrouw wegzendt aan
haar een scheidingsdocument moet overhandigen (Deut. 24:1). Hierbij oordeelde Jezus zelfs
nog strenger dan de als conservatief bekend staande ‘school van Sjammai’ die het
wegzenden van een echtgenote ook toestond in geval van ander onzedelijk gedrag (zie Matt.
5:31).2

Ongetwijfeld heeft Jezus sowieso niet in het openbaar willen pleiten voor het schrappen van
een niet te ontkennen voorschrift uit de Thora. Binnen het twistgesprek met de farizeeën - als
beschreven bij Marcus - voorkwam Jezus gewiekst een verbale ‘nederlaag’. Weet hebbend
van de mogelijkheid van scheiding in juridische zin (volgens het boek Deuteronomium) bleef
Jezus Zijn ‘ondervragers’ een stap voor en gaf de discussie meteen een alternatieve wending.
De letter van de wet impliciet onverlet latend, schakelde Hij meteen over van een halachisch
en juridisch betoog naar aggadisch argumenteren, waarbij hij het ideaal van de Thora
blootlegde voor wie naast de letter juist ook de geest van de wet wil waarmaken. Hij
beklemtoonde in verwijzing naar Gen. 1:27 en 2:24 waarom scheiding - ook al is ze als
halachische noodmaatregel niet geheel uitgesloten - vanuit Gods perspectief gezien toch
altijd een onwenselijk drama blijft. Ontbinding van wat in Gods naam verbonden is, kan nooit
beantwoorden aan het hoogste religieuze ideaal. Vanuit die optiek konden zijn tegenstanders

2 Zie M. van Loopik, A.W., hoofdstuk 16. De school van Hillel stond scheiding om vrijwel elke reden toe.

1 Zie mijn opmerkingen dienaangaande in M. van Loopik, Balk en Splinter - Joodse achtergronden van
de Bergrede, herdr. Gorinchem 2015, hoofdstuk 29.



Hem onmogelijk weerspreken. Ook zij achtten scheiding in deze diepere zin ongewenst! Al
zou het alleen maar zijn vanwege het profetische woord: ‘Want de Eeuwige, de God van Israël
zegt, dat hij heenzending (scheiding) haat’ (Mal. 2:16). In dezelfde sfeer sprak rabbi
Jochanan; ‘Wie zijn vrouw wegzendt, wordt (door de hemel) gehaat.’3

Uitsluitend als ongewenste noodmaatregel (bij ontrouw) erkende Jezus dus de mogelijkheid
van scheiding weliswaar, maar dan wel voor de gemeenschap in het algemeen. Voor zichzelf
en zijn leerlingen volgde hij ‘dèrech chasidoet’ - de weg van de chasidiem, daarbij zichzelf
strenger beoordelend dan de gewone ander. In die sfeer voegde Jezus letter en geest samen,
ideaal en praktijk. Voor zichzelf en zijn leerlingen verklaarde Hij scheiding dus in alle
omstandigheden tot een taboe. Een gewoon mens mag anderen niet bedriegen. Een chasied
doet altijd net ietsje meer, hij bedriegt ook zichzelf niet.
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