The eDisciple

De eDiscipel

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

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

What did Yeshua mean when He said He did not
intend to abolish but to fulfill the Torah? How
does one abolish it? How does one fulfill it?

Wat bedoelde Yeshua toen Hij zei dat Hij niet van plan
was de Tora af te schaffen, maar ze te vervullen? Hoe
schaft men ze af? Hoe vervult men ze?

Fulfilling the Torah

De Tora vervullen

Yeshua said that He did not come to “abolish the
Torah or the Prophets … but to fulfill” (Matthew
5:17). The church often misunderstands these
words to mean that Christ did not come to abolish
the Torah but to fulfill it and that, by fulfilling the
Torah, He thereby abolishes it.
What did He mean when He said He did not
intend to abolish but to fulfill the Torah? The
meaning of the word “abolish” should be obvious.
To abolish is to destroy, discard, or overturn
something. The meaning of “fulfill” is a little more
ambiguous. How do you fulfill the Torah?
In this context, “fulfill” does not mean to
add to the Torah, replace the old Torah with
a new higher law, replace the Torah with a
new law of love, or even to fulfill the
prophetic content of the Torah. Instead,
fulfill must be understood as the opposite of
abolish.
Rabbinic literature reveals hundreds of parallels in
which the term “fulfill the Torah” refers expressly
to “obeying the Torah” or demonstrating how the
Torah is to be properly obeyed. For example,
"Whoever fulfills the Torah in poverty, will fulfill it
later on in wealth; and whoever abolishes the
Torah in wealth, will abolish it later in poverty.”
(m.Avot 4:9)
The sages often argued about how to properly
interpret the commandments. A rabbi who
misinterpreted the Torah was said to be abolishing
it. A rabbi who properly interpreted the Torah was
said to be fulfilling it. By using the terms “abolish”
and “fulfill,” Yeshua told His disciples that He
interprets and obeys the Torah correctly.
In Matthew 5:17, Yeshua endorsed the ongoing,
unchanging authority and validity of the Torah of
Moses in the strongest possible language. He
endorsed the whole Torah, not just the Ten
Commandments. The rest of the Gospels and
Epistles should be interpreted in light of His
emphatic statement, and the remainder of the

Yeshua zei dat Hij niet gekomen was om "de Tora of
de Profeten af te schaffen... maar om ze te vervullen"
(Mattheüs 5:17). De kerk begrijpt deze woorden vaak
als dat Christus niet gekomen is om de Tora af te
schaffen, maar om ze te vervullen en, door de Tora te
vervullen, heft Hij ze op.
Wat bedoelde Hij toen Hij zei dat Hij niet van plan was
de Tora af te schaffen, maar ze te vervullen? De betekenis van het woord "afschaffen" zou duidelijk
moeten zijn. Afschaffen is iets vernietigen, weggooien
of omverwerpen. De betekenis van "vervullen" is een
beetje dubbelzinnig. Hoe vervul je de Tora?
In deze context, betekent "vervullen" niet toevoegen
aan de Tora, of de oude Tora vervangen met een
nieuwe hogere wet, of de Torah vervangen met een
nieuwe wet van liefde, en ook niet de profetische
inhoud van de Tora vervullen. Vervullen moet daarentegen worden opgevat als het tegenovergestelde van
afschaffen.
In de Rabbijnse literatuur vinden we honderden
parallellen, waarin de term "de Tora vervullen" uitdrukkelijk naar "het gehoorzamen van de Tora"
verwijst of het laten zien hoe de Tora eigenlijk moet
worden nageleefd. Bijvoorbeeld: "Wie aan de Tora
voldoet in armoede, zal ze later vervullen in welvaart,
en wie de Tora in rijkdom afschaft, zal ze later
afschaffen in armoede." (m.Avot 4:9)
De wijzen ruzieden vaak over hoe men de geboden
eigenlijk moet interpreteren. Van een rabbijn die de
Tora verkeerd interpreteerde werd gezegd dat hij ze
afschafte. Van een rabbijn die de Tora juist interpreteerde werd gezegd dat hij ze vervulde. Door het
gebruik van de termen "afschaffen" en "vervullen,"
vertelde Yeshua Zijn discipelen dat Hij de Tora correct
interpreteert en gehoorzaamt.
In Mattheüs 5:17, onderschreef Yeshua het voortdurende, onveranderlijke gezag en de geldigheid van de
Tora van Mozes in de sterkst mogelijke taal. Hij onderschreef de hele Tora, niet alleen de Tien Geboden. De
rest van de Evangeliën en Brieven moeten worden
geïnterpreteerd in het licht van Zijn nadrukkelijke
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Sermon on the Mount should be understood as
His interpretation of the unchanging and
enduring Torah.

verklaring; en het overige van de Bergrede moet
worden opgevat als Zijn interpretatie van de onveranderlijke en blijvende Tora.
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