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.

Is it possible to keep all the commandments, to be
“Torah observant,” and still miss the main point of
the Torah? Messiah points us to the inner
meaning of the Torah.

Is het mogelijk om alle geboden te houden, om "naar
de Tora te leven," en toch niet aan het belangrijkste
van de Tora toe te komen? De Messias wijst ons op
de diepere betekenis van de Tora.

More Righteous
than the Pharisees

Rechtvaardiger
dan de Farizeeën

The Master said that unless the righteousness
of His disciples exceeds that of the scribes and
Pharisees, they will not enter the Messianic
Era( Matthew 5:20). The conventional
stereotype assumes that the Pharisees and
teachers of the Torah were merely hypocrites
pretending to be pious. Under that
assumption, the righteousness of the Pharisees
and scribes was only a false piety which any
sincere-hearted person might easily exceed. Is
the stereotype correct?
Yeshua frequently collided with the Pharisees
regarding matters of interpretation, and He soundly
denounced ostentatious shows of religious
snobbery. In this case, Yeshua was not denigrating
the Pharisees; He held them up as a high model
which He asked His disciples to transcend.
The Pharisees and the teachers of the Torah
observed the Torah scrupulously. How could
the Master have asked His disciples to reach a
level of righteousness higher than theirs?
When the disciples heard this, their hearts
must have sunk. The “righteousness” of the
scribes and Pharisees to which the Master
referred is not exoneration and justification in
the final judgment, rather it refers to the sum
of one’s good deeds, from giving charity to
visiting the sick to self-sacrifice to Torah
observance.
The Master went on to explain exactly what He
meant with the rest of the Sermon on the Mount
(Matthew 5-7). He takes a well known
commandment such as “do not murder” or “do
not commit adultery” and He reveals the deepest
moral and ethical core behind the commandment.
He gives specific examples by internalizing the
prohibition against murder with a prohibition
against anger, slander, and insult. He internalizes

De Meester zei dat, tenzij de gerechtigheid van Zijn
discipelen niet groter is dan die van de schriftgeleerden
en Farizeeën, ze het Messiaanse tijdperk niet zullen
binnengaan(Mattheüs 5:20). Het gebruikelijk
stereotype beeld gaat ervan uit dat de Farizeeën en de
Tora-leraren alleen maar hypocrieten waren die zich
vroom voordeden. Als we daarvan uitgaan, was de
gerechtigheid van de Farizeeën en schriftgeleerden
slechts een valse vroomheid die elk rechtgeaard
individu gemakkelijk zou kunnen overtreffen. Is dit
stereotype beeld correct?
Yeshua kwam vaak in botsing met de Farizeeën over
kwesties van interpretatie, en Hij hekelde luidop
opzichtige shows van religieus snobisme. Maar nu
gedroeg Yeshua zich niet kleinerend naar de
Farizeeën; Hij beschouwde hen als een degelijk model
waarbij hij zijn discipelen vroeg om dat te overtreffen.
De Farizeeën en de Tora-leraren hielden zich
nauwgezet aan de Tora. Hoe kon de Meester zijn
discipelen vragen om hun niveau van gerechtigheid
nog te overstijgen? Toen de leerlingen dit hoorden,
moeten hen de moed in de schoenen gezonken zijn.
De "gerechtigheid" van de schriftgeleerden en
Farizeeën, waar de Meester naar verwees, gaat niet
over zich excuseren en rechtvaardigen in het laatste
oordeel, maar verwijst veeleer naar de som van
iemands goede daden, van het geven aan
liefdadigheid tot het bezoeken van de zieken tot
zichzelf te verliezen om Tora na te leven.
De Meester ging precies uitleggen wat Hij met de
rest van de Bergrede bedoelde (Matteüs 5-7). Hij
neemt een bekend gebod zoals "niet vermoorden"
of "geen overspel plegen" en Hij onthult de
diepste morele en ethische kern van het gebod. Hij
geeft concrete voorbeelden door dieper naar de
kern van het verbod op moord te kijken: een
verbod op woede, laster en belediging. Hij gaat
naar de kern van het verbod op overspel: een
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the prohibition against adultery with a prohibition
against lust. He internalizes the sanctity of
marriage with a prohibition on divorce for the
sake of remarriage. He internalizes the prohibition
on taking God’s name in vain by prohibiting oaths.
Each fence around the original commandment
raises the standard of righteousness higher than
even normal Pharisaic practice.
Yeshua’s teachings
achings reveal the moral, ethical
intention behind the commandments and expose
the internal deviancy of the heart of man. He cuts
past external appearances and plants the inner
meaning of the Torah deep in the heart.
It does not mean that a disciple never becomes
angry with his brother or on occasion speaks
words of insult like, “you fool.” Unfortunately, we
do, and the Master knows that we do, but He calls
us to live out a higher standard of righteousness.

verbod op lust. Hij gaat naaar kern van de heiligheid
van het huwelijk: een verbod op scheiden om te
kunnen hertrouwen. Hij gaaat naar de kern van het
verbod om Gods naam ijdel te gebruiken door
eden te verbieden. Elk hek rond het oorspronkelijk
gebod verhoogt de norm van gerechtigheid zelfs
tot boven de normale
ale Farizeïsche praktijk.
Yeshua's leringen onthullen de morele, ethische
intentie achter de geboden en leggen de interne
afwijkingen van het mensen
nhart bloot. Hij snijdt het
externe uiterlijk van het verleden weg en plant de
innerlijke betekenis van de TTora diep in het hart.
Het betekent niet dat een d
discipel op zijn broer
nooit boos wordt of soms beledig
beledigende woorden
spreekt zoals: "jij gek." Helaas doen we dat, en de
Meester weet dat we het doen, maar Hij roept ons
op om volgens een hogere norm van
gerechtigheid te leven.
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