
Lezingen: 
Psalm 146 
Lucas 19:1-10 
Filippenzen 2:1-11 
 
Gemeente van Jezus messias, 
 
Ik wil graag stilstaan vanmorgen bij het begrip tsaddiek. Een hebreeuws woord voor wat wij kennen 
als ‘een rechtvaardige’. Iemand die onrecht aan de kaak stelt. Personen die vaak te maken krijgen 
met modder gooien en fysieke bedreigingen en tegenwerking. Bij ons veelal bekend als de lijdende 
knecht uit het boek Jesaja, hoofdstuk 53. Met een omschrijving als: ‘Hij werd veracht, door mensen 
gemeden, hij was een man die het lijden kende.’ In onze christelijke traditie toegeschreven aan Jezus.  
Herkenbaar in de levensweg van Jezus, zoals die werd opgeschreven door onze evangelisten 
Mt.Mc.Lc en Joh. Een weg van steeds op reis zijn. Nog ongeboren op weg naar Bethlehem. Pas 
geboren op weg naar Egypte. Als jeugdig kereltje op weg naar Jeruzalem. Als volwassene steeds maar 
op weg, onderweg in Israel. Rondzwervend op weg naar Jericho, waar hij een blinde langs de kant 
van de weg ‘de ogen opent’. Dat is wat een Bijbelse tsaddiek doet. Trekt hij Jericho binnen, waar Hij 
de maaltijd houdt bij de hoofdtollenaar Zachëus. Het mannetje dat in een boom klom om Hem te 
‘zien’. Jezus weet hem te bewegen zijn oneerlijk verkregen rijkdom voor de helft aan de armen weg 
te schenken en waar hij toezegt van de andere helft, zonder tussenkomst van schadeclaim- 
advocaten, het viervoudige aan zijn slachtoffers terug te betalen.  Als een oproep aan ons om te 
‘zien’ waar onrecht geschiedt.  
Een belangrijk statement in tijden van een Hollandse toeslagenaffaire. 
Een politiek statement, zoals de Bijbel steeds een politiek boodschap afgeeft. 
Geen partijpolitieke opvatting, maar een universele visie op de normen en waarden voor een 
gezonde samenleving. In de Bijbel wemelt het van de politieke krachtenvelden.  
We hoorden het vanmorgen al in Psalm 146: 
 Vertrouw niet op mensen met macht,  

(politieke, economische noch militaire macht mag u daarbij horen), 
 Op een sterveling bij wie geen redding is. 
We hoorden het vanmorgen in het verhaal van Zacheus, 
 Waar mensen die uit zijn op uitbuiting, extravagante bonussen en afpersing 
 van Jezus een indringende morele oproep krijgen te horen, zich te bekeren. 
We hoorden het vanmorgen in de brief van Paulus, 
 Waar wij worden opgeroepen dat ‘Jezus messias Heer’ is, 
 en niet de keizer van Rome, want daar komt Paulus tegen op. 
 Je zult je knie niet buigen voor het afgodsbeeld van de keizer. 
 Het is een politiek statement pur sang. 
 
En als Jezus na zijn bezoek aan Zacheus weer op weg is, voor de laatste keer onderweg naar 
Jeruzalem, dan vertelt Jezus een gelijkenis waar in hij zegt: Heb je geld, heb je economische macht, 
ga er dan verstandig mee om. Om daarna rigoreus bij het betreden van de tempel de geldhandelaren 
woest te lijf te gaan. U kent de geschiedenis.  
Oneerlijk en onrechtmatig geldbeheer stond bij Jezus onder niet al te zuinige kritiek, 
om het zuinigjes te zeggen. Een economisch politieke boodschap die niet mis te verstaan was, 



van de man die in een voorstadje van Jeruzalem nog als een koning werd binnengehaald.  
Waarbij men bij deze ’koning op een ezel’ een messias, een verlosser voor ogen had. 
 
Nu was en is in de joodse traditie een messias een persoon van hoge morele standaard een 
‘rechtvaardige’. In hebreeuws een ‘tsaddiek’.  Juist vanwege zijn hoge morele standaard en zijn inzet 
voor een rechtvaardige wereld, wordt het vaak een persoonlijk lijden, omdat sociale en politieke 
weerstanden fnuikend kunnen werken op iemands geestelijke en lichamelijke gezondheid. Een 
situatie die ook Jezus aan den lijve moest ondervinden en die uitgebreid beschreven staat in het boek 
van Jesaja. Met de felle bewoordingen van ‘verachtelijk, iemand die het lijden aan den lijve 
ondervindt,  hem ziek maakt, verguisd en geminacht, de zweepslagen van de politieke elite 
striemden hem door de ziel. Je hoort er de burn-out van Pieter Omtzigt in door klinken, wanneer we 
lezen: (Jesaja 57:1.2) 

“De rechtvaardige, de tsaddiek, gaat te gronde  
en niemand bekommert zich erom;  
ook trouwe mensen sterven,  
maar niemand ziet in dat de rechtvaardige [als het ware bij leven] sterft  
doordat er onrecht heerst [die gaat er mentaal en psychisch bij onder door]. 
  
Toch–wie de rechte weg bewandelt  
zal rust hebben op zijn sterfbed  
en de vrede binnengaan.”  

Het beeld dat we van Jezus geschetst horen in het passieverhaal, in The Passion, die Passion.  
 
Toon Hermans, p. 88-89. Verwoordt het stoutmoedig en licht in de bundel ‘Nieuw gebedenboek’, zijn 
mooiste spirituele teksten, wanneer hij schrijft over Jezus: 

 



Altijd is er de heimwee naar rechtvaardigen, in Bijbelse termen:  tsaddiekiem 
Maar het blijkt, leren ons de Bijbelse verhalen, dat de wereld niet overloopt van tsaddikiem,  
van volmaakte rechtvaardigen. Er zijn er wellicht wat te weinig van. 
In het beroemde verhaal van Abraham, de tsaddiek bij utstek, wanneer hij geconfronteerd wordt met 
de ondergang van Sodom en Gomorra, ofwel, het verhaal over het kwaad van  frauduleuze zaken en 
een fnuikende  machtspolitiek, die  een eerlijk rechtssysteem om zeep helpt  en met de voeten 
treedt, wanneer dat geschiedt, dan staat de ondergang van de beschaving als Sodom en Gomorra op 
het spel.  Abraham neemt het tegenover God op zich, om tegen de vernietiging in, te pleiten voor 
Sodom en Gomorra. Hij houdt God voor:   
Als er dan 50 tsaddikiem, rechtvaardigen in de stad zijn, God,  
dan zal de hele beschaving toch niet ten onder gaan en de wereld worden verwoest?  
En God zei: dan niet.  
Maar niet zeker van zijn zaak, gaat Abraham als veehandelaar op de koeienmarkt over op een 
handjeklap met God:   
45? Dan niet! 40? Dan niet! 30, 20? Dan niet!  
En dan volgt het laatste bod: 10? Ook dan niet!  
Maar het bleken er minder dan tien te zijn en stad rende met haar gefnuikte beschaving naar haar 
ondergang.  
 
Het is in die lijn, dat Jezus onderweg ‘weent over Jeruzalem’, omdat hij de ondergang van een 
beschaving voor zag en het Sodom en Gomorra scenario voor Jeruzalem voor zijn ogen zag 
opdoemen. Omdat hij die neergang herkende in het centraal stellen van de macht van het geld, 
dat als een gouden kalf  in de tempel aanbeden werd. Hij weende over Jeruzalem, omdat hij voorzag 
dat het Romeinse Rijk haar uiteindelijk zou vernietigen. 
 
Als oorzaak zag hij dat er in de tempel blijkbaar geen plaats meer was voor contemplatie, meditatie, 
gebed, het zoeken van Gods aangezicht, om in Gods huis in het reine te komen met God, jezelf en  je 
naaste. Hoorbaar in het Onze Vader: vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven hebben, die 
ons iets schuldig was. Daarom weende Jezus om Jeruzalem. 
 
Maar tevens horen wij de steeds weer opklinkende Bijbelse oproep om als gelovige een ‘tsaddiek’te 
zijn. Moge er in elke gemeenschap minstens tien tsaddikiem, tien rechtvaardigen mogen zijn  
en het liefst meer.  Dat wij ons als tsaddikiem gedragen.  
Want we mogen weten: de Heer heeft de rechtvaardige lief.  
En wat is de opdracht van die tsaddiek? Psalm 146, 7-9  benoemt een aantal opdrachten, als was het 
een sociale deel van een partijprogramma voor de verkiezingen met zeven speerpunten van beleid. 
Een oproep om te stappen in de politieke voetsporen van God. En ik vertaal ze voor het gemak naar 
hedendaagse termen:  

Zorgen voor een rechtvaardige rechtspraak; een eerlijk justitieel apparaat; 
zorgen voor een goede voedselvoorziening en ruime werkgelegenheid; 
zorgen voor schuldsanering; 
zorgen voor goede voorlichting en transparantie; 
zorgen voor goede medische voorzieningen; 
zorgen voor rechtsgelijkheid van vreemdelingen; 
zorgen voor rechtvaardige weduwe- en wezen pensioenen . 



Het is de Bijbelse oproep aan gelovigen om voor onszelf, voor onze naasten, voor onze familie en 
voor mensen buiten onze familiekring, zorg te dragen en wijs te zijn. 
Zoals de rabbijnse traditie de tekst uit Psalm 118  uitlegt: 
Open de poort van gerechtigheid (Psalm 118:19). 
 
Wanneer iemand voor de hemelpoort gevraagd wordt, want die ‘Petrus voor de hemelpoort met zijn 
sleutels, is een variant in de Joodse traditie, met de politieke oproepen om te handelen, die Jezus in 
de Bergrede aankaart. Troosten, verzadigen wie hongert en dorst, eerlijk zijn, vredestichters en 
gerechtigheid doen, tsaddiek zijn. In de rabbijnse traditie klinkt dat als 
Wat deed je voor werk? En hij of zij antwoordt: 
Ik heb degenen die honger leden te eten gegeven, 
Dan zal er gezegd worden: 
Dit is de poort van de Heer (Psalm 118:20). 
Treedt binnen, jij, die degenen die honger leden te eten hebt gegeven. 
 
Wanneer iemand antwoordt: 
Ik heb degenen die dorst hadden te drinken gegeven, 
Dan zal er gezegd worden: 
Dit is de poort van de Heer (Psalm 118:20). 
Treedt binnen, jij, die degenen die dorst leden te drinken hebt gegeven. 
 
Wanneer iemand antwoordt: 
Ik heb degenen die naakt waren kleding gegeven, 
Dan zal er gezegd worden: 
Dit is de poort van de Heer (Psalm 118:20). 
Treedt binnen, jij, die degenen die naakt ware, gekleed hebt. 
 
Dat zal ook gezegd worden van degenen 
die wezen onder hun hoede hebben genomen, 
degenen die giften hebben gegeven, 
en degenen die liefdadigheid betracht hebben. (Midrasj Teh. 118.17) 
 
Laten die rechtvaardigen de hoeksteen van de samenleving zijn. 
Laten wij ieder op zijn eigen wijze, met haar of zijn mogelijkheden en talenten, 
een hoeksteen zijn in onze samenleving 
een rechtvaardige, een ‘tsaddiek’, zoals Jezus was. 
Laten wij Hem navolgen om op messiaanse wijze Gods koninkrijk gestalte te geven 
en de poorten van gerechtigheid wijd open te zetten in het hier en nu en in de tijd die komt. 
 
Amen? Amen. 
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