The eDisciple

De eDiscipel

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

What's the meaning behind the Sermon on the
Mount? Did Yeshua simply intend to prove to His
disciples that their good works could never merit
eternal life?

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

Wat is de betekenis achter de Bergrede? Wilde Yeshua
eenvoudigweg aan Zijn discipelen bewijzen dat hun
goede werken nooit het eeuwige leven zouden kunnen
opleveren?

Meaning of
the Sermon on the Mount

De betekenis van
de Bergrede

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.

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.

Yeshua sets the standard 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 based on our righteousness. According to
this belief, 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.
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
encourages a person to actually disregard Yeshua’s
high standards while saying, “Thank God I’m saved
by grace and not by works.”
Besides, it’s based on false assumptions about
Judaism. The Pharisees also taught that all men
are sinful and that human beings need God’s
grace and forgiveness. Judaism does not teach
that man must earn his salvation through the
perfect performance of good works. Instead,
Judaism teaches that human beings are sinful
and must rely on God’s forgiveness and mercy
for salvation. According to Jewish teaching, a
person should repent, confess sins, and trust in
the mercy of our heavenly Father.

Yeshua legt de lat zo hoog dat sommige theologen (en
wensdenkers) hebben geconcludeerd dat Zijn leringen
in de Bergrede alleen bedoeld waren om de menselijke
zonde en ontoereikendheid te openbaren, en daarmee
ons onvermogen aan te tonen om redding te verdienen
op basis van onze gerechtigheid. Volgens dit geloof,
onderwees Yeshua de Bergrede alleen om Zijn
discipelen te overtuigen van hun verdorvenheid en om
hen te overtuigen van hun behoefte aan Gods genade
en vergeving; daarom was de Bergrede bedoeld om de
ideeën van de Farizeeën tegen te spreken, die
onderwezen dat een mens zijn redding moet verdienen
door zijn werken.
Deze interpretatie levert problemen op omdat het de
leer van Yeshua omkeert, door die te reduceren tot een
moreel pak slaag dat alleen bedoeld is om ons ervan te
overtuigen dat we onmogelijk aan God's normen
kunnen voldoen. Het moedigt aan om de hoge normen
van Yeshua te negeren, terwijl men zegt: "God zij dank,
ik ben gered door genade en niet door werken."
Bovendien is het gebaseerd op onjuiste veronderstellingen over het Jodendom. De Farizeeën leerden ook
dat alle mensen zondig zijn en dat de mens Gods
genade en vergeving nodig heeft. Het Jodendom leert
niet dat de mens zijn verlossing moet verdienen door
het volmaakt verrichten van goede werken. In plaats
daarvan leert het Jodendom dat de mens zondig is en
voor zijn redding moet vertrouwen op Gods vergeving
en barmhartigheid. Volgens de Joodse leer, moet men
berouw hebben, zonden belijden, en vertrouwen op de
barmhartigheid van onze hemelse Vader.
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Yeshua was not morally brow-beating
beating His disciples
to impress upon them their human depravity. He
warned that the disciple who hears His words but
does not do them is like a foolish man who builds
his house on the sand.
Yeshua never intended the Sermon on the Mount to
answer
wer the question, “What must I do to inherit
eternal life.” It’s not about going to heaven when
you die.
Instead, the real intention behind Yeshua’s teaching
is an urgent call to repentance. He wanted to inspire
people to change how they conducted themsel
themselves
and how they fulfilled their religious obligations. He
wanted His teachings to inspire a repentance
repentancemovement that could ripple out from His disciples
to the rest of the Jewish nation, thereby reversing
the evil decree that hung over the generation and
averting a looming national catastrophe. He had the
same goal as that of John the Immerser, who
warned, “Indeed the axe is already laid at the root
of the trees; so every tree that does not bear good
fruit is cut down and thrown into the fire” (Luke
3:9). The Messianic Era was at hand, but Yeshua
knew that His generation would forfeit the
opportunity to enter the kingdom if they did not
change course through repentance.
A single text from the Torah summarizes the
Master’s approach to kingdom-living:
living: “You sshall
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, the words “go in and
possess the good
od land” allude to entering the
Messianic Era (the kingdom of heaven) in the
final redemption.

Yeshua sloeg Zijn discipelen niet moreel de kop in om
hen hun menselijke verdorvenheid in te prenten. Hij
waarschuwde
rschuwde dat de discipel die Zijn woorden hoort,
maar ze niet doet, is als een dwaze man die zijn huis op
het zand bouwt.
Yeshua heeft de Bergrede nooit bedoeld als antwoord
op de vraag: "Wat moet ik doen om het eeuwige leven
te beërven." Het gaat niet overr naar de hemel gaan als
je sterft.
Maar de echte bedoeling achter Yeshua's onderwijs is
een dringende oproep tot bekering. Hij wilde mensen
inspireren om te veranderen in hun gedrag en hoe zij
hun religieuze verplichtingen vervulden. Hij wilde dat
Zijn leer
er een bekeringsbeweging zou inspireren, die
vanuit Zijn discipelen zou kunnen uitwaaieren naar de
rest van de Joodse natie, om zo het kwade decreet dat
over de generatie hing om te keren en een dreigende
nationale catastrofe af te wenden. Hij had hetzelfde
hetzelfd
doel als Johannes de Doper, die waarschuwde:
"Voorwaar, de bijl ligt al aan de wortel van de bomen;
dus elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt
omgehakt en in het vuur geworpen" (Lucas 3:9). Het
Messiaanse Tijdperk was nabij, maar Yeshua wist dat
Zijn generatie de kans zou verspelen om het koninkrijk
binnen te gaan, als zij niet van koers zouden veranderen
door berouw te tonen.
Een enkele tekst uit de Torah vat de benadering van de
Meester van het koninkrijk-leven
leven samen: "Gij zult doen
wat recht en
n goed is in de ogen des HEREN, opdat het u
welga en gij het goede land, dat de HERE uw vaderen
gezworen heeft te geven, zult binnengaan en bezitten"
(Deuteronomium 6:18). In de apostolische leer
verwijzen de woorden "gaat binnen en bezit het goede
land" naar
aar het binnengaan van het Messiaanse Tijdperk
(het Koninkrijk van de hemel) in de uiteindelijke
verlossing.
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