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The eDisciple 
A new weekly teaching email. 

Gain new insight into the  
stories and teachings of the Master every week. 

 
 
Yeshua had a lot of followers, but he delivered the 
Sermon on the Mount only to his disciples. Don't be 
part of the crowds. Be a disciple. 
 

The Sermon on the Mount 
 
This teaching is adapted from the Jesus, My Rabbi lesson 
enjoyed by thousands of students in Torah Clubs around the 
world. A study in the Gospels from a Messianic Jewish 
perspective. Every week Club members encounter Yeshua of 
Nazareth in his Jewish, historical, and cultural context. 
 
The ministry of the Master drew large crowds 
almost from its outset. “Large crowds followed Him 
from Galilee and the Decapolis and Jerusalem and 
Judea and from beyond the Jordan” (Matthew 
4:25). Multitudes of people sought Him: the sick, 
the infirm, the troubled, the curious, the seekers, 
and the skeptical. Luke explains, “There was a large 
crowd of His disciples, and a great throng of people 
from all Judea and Jerusalem and the coastal region 
of Tyre and Sidon, who had come to hear Him and 
to be healed of their diseases; and those who were 
troubled with unclean spirits were being cured. And 
all the people were trying to touch Him, for power 
was coming from Him and healing them all” (Luke 
6:17-19). Matthew says that, when He saw the 
crowds, he went up on the mountain to teach—not 
so that the crowds would be able to better hear him 
teaching, but to escape the crowds so that He could 
have some time to teach His disciples. 
Matthew refers to a specific hill in the Galilee: “He 
went up on the mountain.” The mountain alludes to 
Moses ascending Mount Sinai to receive the Torah 
(the Law). From atop “the mountain,” Yeshua 
discoursed on the Law. There are no proper 
mountains around the Sea of Galilee, but the area is 
surrounded by hills. Hebrew employs the same 
word for both. Local Christian tradition identifies a 
modest hill above the Seven Springs of Tabgha as 
the location from which He delivered the Sermon 
on the Mount. The hill offers a magnificent view of 
Lake Galilee. Its gentle slope descends to the 
northern shore where the springs of Tabgha 
dramatically pour into the lake. In the spring 
months, wildflowers and beautiful red anemones 
clothed like “Solomon in all his glory” (Matthew 

De eDiscipel 
Een nieuwe wekelijkse onderwijs e-mail. 

Verwerf elke week nieuw inzicht in de 
verhalen en leringen van de Meester. 

 
 
Yeshua had veel volgelingen, maar hij gaf de 
Bergrede alleen aan zijn discipelen. Maak geen deel 
uit van de menigte. Wees een discipel. 
 

De Bergrede 
 
Dit onderwijs is overgenomen uit de ''Jezus, Mijn Rabbijn'' les die 
duizenden studenten in Torah Clubs over de hele wereld hebben 
gehad. Een studie in de Evangeliën vanuit een Messiaans-Joods 
perspectief. Elke week ontmoeten de leden van de Club Yeshua 
van Nazareth in zijn Joodse, historische en culturele context.  
 
De bediening van de Meester trok bijna vanaf het begin 
grote menigten aan. "Grote menigten volgden Hem uit 
Galilea en de Decapolis en Jeruzalem en Judea en van 
over de Jordaan" (Matteüs 4:25). Grote aantallen 
mensen zochten Hem op: de zieken, de zwakken, de 
verontrusten, de nieuwsgierigen, de zoekers en de 
sceptici. Lucas legt uit: "Er was een grote menigte van 
zijn discipelen, en een grote menigte mensen uit heel 
Judea en Jeruzalem en de kuststreek van Tyrus en 
Sidon, die gekomen waren om Hem te horen en om 
genezen te worden van hun ziekten; en zij die geplaagd 
werden door onreine geesten werden genezen. En het 
gehele volk trachtte Hem aan te raken, want kracht 
ging van Hem uit en genas hen allen" (Lucas 6:17-19). 
Matteüs zegt dat Hij, toen Hij de menigte zag, de berg 
opging om te onderwijzen - niet opdat de menigte 
Hem beter zou kunnen horen onderwijzen, maar om 
aan de menigte te ontsnappen, zodat Hij wat tijd zou 
hebben om Zijn discipelen te onderwijzen. 
Matteüs verwijst naar een specifieke heuvel in Galilea: 
"Hij ging de berg op." De berg is een zinspeling op 
Mozes die de berg Sinaï opging om de Torah (de Wet) 
te ontvangen. Van bovenop "de berg," sprak Yeshua 
over de Wet. Er zijn geen echte bergen rond het Meer 
van Galilea, maar het gebied is omgeven door heuvels. 
Het Hebreeuws gebruikt hetzelfde woord voor beide. 
De plaatselijke christelijke traditie wijst een bescheiden 
heuvel boven de Zeven Bronnen van Tabgha aan als de 
plaats vanwaar Hij de Bergrede hield. De heuvel biedt 
een prachtig uitzicht op het Meer van Galilea. De 
zachte helling daalt af naar de noordelijke oever waar 
de bronnen van Tabgha op dramatische wijze in het 
meer uitmonden. In het voorjaar bedekken wilde 
bloemen en prachtige rode anemonen, gekleed als 
"Salomo in al zijn glorie" (Matteüs 6:29), de 



6:29) cover the hill’s uncultivated fields.
Eluding the crowds, Yeshua and His disciples 
climbed the hill. He sat down to teach. The 
rabbis always taught from a seated position. In 
the vernacular of first-century Judaism, a rabbi 
sitting down is the equivalent of a pastor 
stepping up to a pulpit. When the Ma
down, His disciples gathered around Him to 
learn. When the disciples saw their teacher sit 
down, they knew what was expected of them. 
They had a job to do. So, they stepped forward, 
and He began to teach. 
The Sermon on the Mount began Rabbi 
Yeshua’s formal education of His disciples. The 
sermon addresses a wide variety of discipleship 
issues on the theme of entering the kingdom 
(i.e., how to usher in the Messianic Era). 
Matthew arranged the material in an 
associative manner to facilitate easy 
memorization. In these passages the Master 
laid out the practical applications of His gospel 
message: “Repent, the kingdom of heaven is 
near.” It’s Yeshua’s guide on how to “seek first 
His kingdom and His righteousness” (Matthew 
6:33). It’s His prescription for the path of 
repentance that leads to the redemption
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onbebouwde velden van de heuvel.
De menigte ontwijkend, beklommen Yeshua en zijn 
discipelen de heuvel. Hij ging zitten om te onderwijzen. 
De rabbijnen onderwezen altijd vanuit een zittende 
positie. In de volkstaal van het eerste
Jodendom, is een zittende rabbi het equivalent van een 
predikant die de preekstoel bestijgt. Toen de Meester 
ging zitten, verzamelden zijn discipelen zich om Hem 
heen om te leren. Toen de discipelen hun leraar zagen 
zitten, wisten ze wat er van hen verwacht werd. Zij 
hadden een taak te vervullen. Dus stapten zij naar 
voren, en Hij begon te onderwijzen.
De Bergrede startte Rabbi Yeshua's formele onderwijs 
aan Zijn discipelen. De bergrede behandelt een grote 
verscheidenheid aan discipelschapskwesties over het 
thema van het binnengaan van het koninkrijk (d.w.z., 
hoe het Messiaanse tijdperk in te luiden). Matteüs 
rangschikte het materiaal op een samenhangende 
manier om het gemakkelijk te kunnen onthouden. In 
deze passages legde de Meester de praktische 
toepassingen van Zijn evangelieboodschap uit: 
"Bekeert u, het Koninkrijk der hemelen is nabij." Het is 
Yeshua's gids over hoe "eerst Zijn Koninkrijk en Zijn 
gerechtigheid te zoeken" (Matteüs 6:33). Het is Zijn 
recept voor het pad van berouw dat naar de 
verlossing leidt. 
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