
1 

The eDisciple 
A new weekly teaching email. 

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

 
It’s not about binding evil spirits, and it’s not the 
authority to cancel the Torah, it’s the power of 
forbidding and permitting. 
 

The Power to Bind and Loose 
 
The Master told disciples, “Whatever you bind on 
earth shall have been bound in heaven, and 
whatever you loose on earth shall have been 
loosed in heaven” (Matthew 16:19). In context, 
this does not refer to authority to bind and loose 
evil spirits in spiritual warfare. When the rabbis 
needed to decide an issue of law, they argued 
whether to “bind” or to “loose” a particular act 
or deed. To “bind” means to “forbid”; to “loose” 
means to “permit.” 
The Torah vested the power to bind (forbid) and 
loose (permit) in the Sanhedrin, the priesthood 
and judges over Israel. The terms to bind and to 
loose (forbid and permit) appear literally 
thousands of times in the Mishnah, Talmud, and 
rabbinic literature. The following example 
illustrates the point. 
 
If one sage declared something as bound, he 
should not ask another sage who might declare it 
loosed. If two sages are both present and one rules 
something unclean and the other rules it clean, if 
one binds and the other looses, then if one of 
them is superior to the other in learning and 
number of disciples, follow his ruling, otherwise, 
follow the stricter view. (b.Avodah Zarah 7a) 
 
In the days of the disciples, the Sanhedrin had 
the ultimate authority to make decisions of 
binding and loosing. In the Messianic Era, King 
Messiah will give the keys to the kingdom and 
the authority to bind and loose to his twelve 
disciples who will sit on twelve thrones judging 
the tribes of Israel (Matthew 19:28). In this 
current era, He gave them the authority to make 
judicial decisions for the community of His 
assembly. They exercised that authority as they 
transmitted the teaching of Yeshua and 
practically applied it to the assembly of Messiah. 
On one occasion, they used that authority to 
override the orders of the Sanhedrin (Acts 4:17-
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Het gaat niet over het binden van boze geesten, en het 
gaat niet over de autoriteit om de Tora te schrappen, 
het gaat over de macht van verbieden en toestaan. 
 

De Macht over Binden en Losmaken 
 
De Meester zei tegen zijn discipelen: "Alles wat u op 
aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn en wat u op 
aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn" (Mat. 
16:19). In de context verwijst dit niet naar de autoriteit 
in de geestelijke oorlogsvoering om boze geesten te 
binden of los te laten. Toen de rabbijnen over een 
rechtsaangelegenheid moesten beslissen, argumen-
teerden ze of ze een bepaalde handeling of daad 
zouden "binden" of "losmaken". "Binden" betekent 
"verbieden"; "losmaken" betekent "toestaan". 
De Tora legde in het Sanhedrin, de priesters en 
rechters over Israël, de macht om te binden 
(verbieden) en los te maken (toestaan). De termen 
binden en losmaken (verbieden en toestaan) komen 
letterlijk duizenden keren voor in de Mishnah, 
Talmoed en rabbijnse literatuur. Het volgende 
voorbeeld illustreert dit. 
 
Als één wijze iets als gebonden verklaart, hoort hij niet 
een andere wijsgeer te vragen die het ontbonden zou 
verklaren. Als twee wijzen beide aanwezig zijn en de een 
zegt dat iets onrein is en de ander bepaalt dat het rein 
is; als de ene bindt en de ander losmaakt, als een van 
hen superieur is aan de ander in onderwijs en aantal 
discipelen, volg dan zijn uitspraak; volg anders de 
striktere zienswijze. (b.Avodah Zarah 7a) 
 
In de tijd van de discipelen had het Sanhedrin de 
ultieme autoriteit om bindende en losmakende 
beslissingen te nemen. In de Messiaanse tijd zal de 
Koning de sleutels van het koninkrijk en de autoriteit om 
te binden en los te maken aan zijn twaalf discipelen 
geven die op twaalf tronen zullen zitten om de 
stammen van Israël te oordelen (Matteüs 19:28). In de 
huidige tijd gaf Hij hun de autoriteit om gerechtelijke 
beslissingen te nemen voor de gemeenschap van Zijn 
vergadering. Zij oefenden die autoriteit uit toen ze de 
leer van Yeshua overdroegen en praktisch toepasten op 
de vergadering van de Messias. Bij één gelegenheid 
gebruikten ze die autoriteit om de bevelen van het 
Sanhedrin te overtreden (Handelingen 4:17-20), en bij 



20), and on another occasion, they loosed the 
Gentile believers from circumcision and the yoke 
of the whole Torah as it applies to Jews but 
bound them regarding things sacrificed to idols, 
blood, unslaughtered meats, and sexual 
immorality (Acts 15:19-29). 
The power to bind and loose, however, never 
extended so far as to nullify the commands of 
Torah or create new commandments. The 
authority of the sages and apostles only went so 
far as to interpret the application of the existing 
commandments. For example, neither the 
Sanhedrin nor the disciples had the authority to 
loose Israel from keeping the Sabbath on the 
seventh day nor could they bind them to observe a 
different day of the week as Sabbath.
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een andere gelegenheid maakten ze de niet
gelovigen los van de besnijdenis en het juk v
Tora zoals die van toepassing is op Joden maar 
hen met betrekking tot dingen die aan afgoden
geofferd, bloed, vlees dat niet geslacht werd 
immoraliteit (Handelingen 15:19
De macht om te binden en los te 
nooit zover dat de opdrachten van de Tora
werden gedaan of er nieuwe geboden werden 
gecreëerd. Het gezag van de wijzen en apostelen ging 
slechts zo ver om de toepassing van de bestaande 
geboden te interpreteren. Bijvoorbeeld, noch het 
Sanhedrin, noch de discipelen hadden het gezag om 
Israël los te maken van het houden van de sabbat op de 
zevende dag noch konden ze hen binden om een 
andere dag van de week als sabbat te vieren.
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