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.

So long as we observe the important rules in the
Bible, like the Ten Commandments, why should
we worry about all the little stuff?

Waarom zouden we ons zorgen maken over de kleine
dingen zolang we de belangrijkste regels in de Bijbel,
zoals de Tien Geboden, maar houden?

The Least and
Greatest in the Kingdom

De Kleinste en
Grootste in het Koninkrijk

Yeshua said that He did not come to abolish the
Torah or the Prophets but to fulfill them, that is,
to observe them and correctly interpret them.
Moreover, He warned His disciples not to annul a
commandment or to dissuade others from
observing the commandments.

Yeshua zei dat Hij niet gekomen is om de Tora of de
profeten af te schaffen, maar om ze te vervullen, dat wil
zeggen, om ze na te leven en correct te interpreteren.
Bovendien waarschuwde Hij Zijn discipelen om geen
gebod te annuleren of anderen ervan te weerhouden
de geboden na te leven.

Whoever then annuls one of the least of these
commandments, and teaches others to do the
same, shall be called least in the kingdom of
heaven; but whoever keeps and teaches them, he
shall be called great in the kingdom of heaven.
(Matthew 5:19)

al wie dus één van deze kleinste geboden losmaakt
en zó de mensen onderricht, zal tot kleinste worden
uitgeroepen in het koninkrijk der hemelen; maar al
wie ze zal doén en onderrichten, zal tot groot
worden uitgeroepen in het koninkrijk der hemelen;
(Matteüs 5:19, Naardense)

Those who annul even the least of the
commandments and teach others to do so as well
will be called “least in the kingdom of heaven.”
This does not mean exclusion from the kingdom,
nor does it mean that they will not “go to heaven”
when they die, rather it means that they will rank
low in the Messianic Era. The term “kingdom of
heaven” refers to the Messianic Era when King
Messiah will reign on earth. The person who
keeps the Torah’s commandments and teaches
others to do so as well will be considered great in
the Messianic Era.
The Master told His disciples that they were to be
scrupulous in keeping both the smaller
commandments and the greater commandments.
Disciples of Rabbi Yeshua must resist the temptation
to dismiss any commandment of the Torah, no
matter how seemingly inconsequential. All the
commandments are important, and even the light
commandments should not be neglected. For
example, the Master praises the Pharisees for tithing
even their mint, dill, and cumin (Matthew 23:23)
The Talmud compares one of the greatest
commandments, “Honor your father and mother”
(Exodus 20:12) with one of the least of the

Degenen die zelfs de kleinste van de geboden
annuleren en anderen leren ook zo te doen, zullen
"kleinsten in het Koninkrijk der hemelen" worden
genoemd. Dit betekent geen uitsluiting van het
koninkrijk, noch dat men niet "naar de hemel zal gaan"
wanneer men sterft, maar dat men een lage rang in het
Messiaanse tijdperk zal hebben. De term "koninkrijk der
hemelen" verwijst naar het Messiaanse tijdperk
wanneer Koning Messias op aarde zal regeren. Degene
die de Torageboden houdt en ook anderen leert om dat
te doen zal in het Messiaanse tijdperk groot worden
beschouwd.
De Meester vertelde Zijn discipelen dat ze nauwgezet
moesten zijn in het houden van zowel de kleinere als
de grotere geboden. Discipelen van Rabbi Yeshua
moeten de verleiding om een gebod van de Tora
naast zich neer te leggen, weerstaan ongeacht hoe
ogenschijnlijk onbelangrijk. Alle geboden zijn
belangrijk, en zelfs de lichte geboden mogen niet
verwaarloosd worden. Zo prees de Meester de
Farizeeën voor zelfs van hun munt, dille en komijn
tienden af te staan (Matteüs 23:23)
De Talmoed vergelijkt één van de grootste
geboden, "Eert uw vader en moeder" (Exodus
20:12) met één van de kleinste van de geboden,
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commandments, “you shall not take the mother
with the young” (Deuteronomy 22:6) and points
out that the reward for both commandments is
identical: “that it mayy be well with you and that
you may prolong your days.” Perhaps this is why
rabbis say, “Be as scrupulous observing a small
commandment as you are observing a great one
for you do not know what the reward of each is”
(m.Avot 2:1).
The reward for observing God’s commandments
will not be revealed until the kingdom. In that day,
those faithful disciples who have kept even the
least of God’s holy commandments to their best
of their ability will receive the greatest reward.

"gij zult niet de moeder met de jongen nemen"
(Deuteronomium 22:6) en wijst er op dat de
beloning voor beide geboden identiek is: "dat het
goed moge gaan met je en dat je jje dagen moogt
verlengen."" Misschien is dit de reden waarom
rabbijnen zeggen: "Wees in het naleven van een
klein gebod even nauwgezet als dat je een groot
gebod naleeft, want je weet niet wat de beloning
van elk is "(m.Avot 2:1).
De beloning voor het naleven van Gods geboden zal pas
in het koninkrijk worden geopenbaard. Op die dag
zullen die trouwe leerlingen die zelfs de kleinste van
Gods heilige geboden naar best vermogen hebben
gehouden de grootste beloning ontvangen.
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