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Yeshua sets the standards so high that some have
concluded that his teachings were only meant to
reveal human sin and inadequacy.

Impossible Standards?

Yeshua called His disciples to observe a standard
of personal righteousness even higher than the
religiously scrupulous of His day. He said that,
unless our righteousness exceeds that of the
Pharisees, we will not enter the kingdom:

For I tell you, unless your righteousness exceeds
that of the scribes and Pharisees, you will never
enter the kingdom of heaven. (Matthew 5:20)

The rest of the Sermon on the Mount goes on to
explain what he meant by exceeding the standards
of the Pharisees. Yeshua sets the standards so high
that some theologians and wishful thinkers have
concluded that his teachings in the Sermon on the
Mount were only meant to reveal human sin and
inadequacy, demonstrating our inability to earn
salvation on the basis of our righteousness.
According to this idea, Yeshua taught the Sermon
on the Mount only to convict His disciples of their
depravity and to convince them of their need for
God’s grace and forgiveness; therefore the Sermon
on the Mount was meant to contradict the ideas of
the Pharisees who taught that a man must earn his
salvation through his works.
Is that what the Sermon on the Mount really
means? Did Yeshua simply want to show his
disciples that their good works could never merit
eternal life?
This interpretation is problematic because it
reverses the teaching of Yeshua, reducing it to a
moral beating designed only to persuade us that
we cannot possibly live up to God’s standards. It
allows a person to actually disregard Yeshua’s high
standards while saying, “Thank God I’m saved by
grace and not by works.”
Moreover, the Pharisees also taught that men are
sinful and that human beings need of God’s grace
and forgiveness. Judaism does not teach that man
must earn his salvation through the perfect
performance of good works. Instead, Judaism
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Yeshua stelt de normen zo hoog dat sommige hebben
geconcludeerd dat zijn onderricht alleen bedoeld was
om menselijke zonde en tekortkomingen te onthullen.

Onmogelijke normen?

Yeshua riep Zijn discipelen op om een norm van
rechtschapenheid aan de dag te leggen die zelfs hoger
is dan bij de religieus gewetensvollen van Zijn tijd. Hij
zei, dat we het koninkrijk niet zullen ingaan tenzij
onze gerechtigheid die van de Farizeeën overtreft:

Want ik zeg u, tenzij uw gerechtigheid die van de
schriftgeleerden en Farizeeën overstijgt, u nooit het
koninkrijk der hemelen zult binnengaan. (Matteüs 5:20)

De rest van de Bergrede legt verder uit wat hij
bedoelde met de normen van de Farizeeën
overtreffen. Yeshua stelt de normen zo hoog dat
sommige theologen en wensdenkers hebben doen
besluiten dat zijn leringen in de bergrede alleen
waren bedoeld om de menselijke zonden en
tekortkomingen te onthullen wat ons onvermogen
laat zien om op basis van onze gerechtigheid redding
te verdienen. Als dit waar is, onderwees Yeshua de
bergrede alleen maar om Zijn discipelen te overtuigen
van hun verdorvenheid en van hun nood aan Gods
genade en vergeving; de Bergrede was daarom
bedoeld om de ideeën van de Farizeeën tegen te
spreken die leerden dat een mens zijn heil moeten
verdienen door middel van zijn werken.
Is dat wat de Bergrede werkelijk betekent? Wilde
Yeshua aan zijn leerlingen gewoon laten zien dat hun
goede werken nooit het eeuwige leven waard zouden
kunnen zijn?
Deze interpretatie is problematisch, omdat het de leer
van Yeshua omdraait en tot een morele aframmeling
reduceert alleen bedoeld om ons ervan te overtuigen
dat we onmogelijk aan Gods normen kunnen voldoen.
De kans is reëel dat men de hoge normen van Yeshua
daadwerkelijk negeert terwijl men zegt: "God zij dank
word ik gered door genade en niet door werken."
Bovendien, leerden ook de Farizeeën dat de mensen
zondig zijn en dat de mens Gods genade en vergeving
nodig heeft. Het Jodendom leert niet dat de mens zijn
heil moet verdienen door goede werken perfect te
doen. Het Jodendom leert daarentegen dat de mens



teaches that man is sinful and must rely on God’s
forgiveness and mercy for salvation. According to
Jewish teaching, a man should repent and confess
his sins and trust in the mercy of his heavenly
Father.
Yeshua was not morally brow-beating His disciples
to impress upon them their human depravity. He
said that the disciple who hears His words but
does not do them is like a foolish man who builds
his house on the sand.
A single text from the Torah summarizes the
Master’s approach to kingdom-living: “You shall
do what is right and good in the sight of the LORD,
that it may be well with you and that you may go
in and possess the good land which the LORD
swore to give your fathers” (Deuteronomy 6:18).
In apostolic teaching, to words “go in and possess
the good land” are the symbolic equivalent to
entering the Kingdom of Heaven.
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zondig is en voor z’n reddin
Gods vergeving en genade. Volgens de
moet een mens berouw hebben en zijn zonden
belijden en vertrouwen op
hemelse Vader.
Yeshua was niet bezig Zijn discipelen
te pakken op hun menselijke verdorvenheid. Hij
zei dat de discipel die Zijn woorden hoort, maar ze
niet doet, als een dwaze man
zand bouwt.
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Een enkele tekst uit de Tora vat de benadering van de
koninkrijkleven samen: "Je zult doen

wat juist en goed is in de ogen van de HEERE, opdat
en opdat je moge ingaan,
dat de HEERE je vaderen

te geven "(Deuteronomium 6:18). In
kenen de woorden

het goede land bezitten" symbolisch
het Koninkrijk der Hemelen binnengaan.


