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.

From where did Yeshua derive the authority
behind his teaching.

Waar vandaan was Yeshua’s autoriteit bij zijn leer
afkomstig.

Teaching with Authority

Onderwijs met Autoriteit

The crowds found the prophet from Nazareth
teaching His disciples on the mount, and they
gathered around Him to listen. They heard his
fiery words about entering the kingdom and
the righteousness of the religious. They were
amazed at His teaching because He taught “As
one having authority, and not as their scribes”
(Matthew 7:29). He did not sound like the
typical rabbi. He did not equivocate between
opinions or wrangle over halachic minutiae. He
did not transmit His teachings in the names of
teachers before Him.
In the rabbinic mode of teaching, one’s credibility
rests upon citing traditions and interpretations
from earlier generations. The authority of the
scribes and sages relied upon teaching “in the
name” of a higher authority—that is, earlier links
in the oral transmission. A typical rabbinic sermon
might begin with the words, “Rabbi Eliezer said in
the name of Yochanan ben Zakkai who taught in
the name of Hillel the Elder what he had heard
from his teacher Abtalion.” The Talmud says that
the sages refused to receive even the teaching of
the great rabbi Hillel until he presented it to them
in the name of earlier teachers. Another passage,
however, argues that a disciple closely associated
with a certain sage need not always cite his
teacher’s name, since everyone assumes that he
learned his teaching directly from his master.
Did Joshua preface every word he taught with the
words, “Thus did Moses tell me”? No. Joshua sat
and taught without ever mentioning the names
[of his teachers], but everyone knew that His
teaching was the Torah of Moses. So too did
[Rabbi Yochanan’s] disciple Rabbi Eleazar sit and
teach without ever mentioning his teacher’s
names, but everyone knew that the teaching was
Rabbi Yochanan’s. (b.Yevamot 96b)
Yeshua spoke with His own authority, a disciple
only to His Father in Heaven. He did not cite the
opinions of earlier generations, nor did He speak
in the name of earlier rabbis. He spoke only in His

De menigte merkte de profeet uit Nazareth op, die Zijn
discipelen op de berg aan het onderwijzen was, en zij
verzamelden zich om Hem heen om te luisteren. Zij
hoorden zijn vurige woorden over het komen in het
koninkrijk en over de gerechtigheid van de godsdienstigen. Zij waren verbaasd over Zijn leer, omdat Hij
leerde: "Als iemand die autoriteit heeft, en niet zoals
hun schriftgeleerden" (Mattheüs 7:29). Hij klonk niet als
de typische rabbi. Hij deed niet dubbelzinnig over een
mening of kibbelde niet over details van de rabbijnse
gedragscode. Hij bracht zijn onderwijzingen niet over
namens leraren die er vóór Hem waren.
In de rabbijnse manier van onderwijzen berust de
geloofwaardigheid op het citeren van tradities en
interpretaties van eerdere generaties. De autoriteit
van de schriftgeleerden en wijzen steunde op het
leren "in de naam" van een hogere autoriteit – d.w.z.
oudere linken in de mondelinge overdracht. Een
typische rabbijnse preek zou kunnen beginnen met
de woorden, "Rabbi Eliezer zei in de naam van
Yochanan ben Zakkai die in de naam van Hillel de
Ouder leerde wat hij van zijn leraar Abtalion had
gehoord. " De Talmud zegt dat de wijzen zelfs het
onderwijs van de grote rabbi Hillel niet wilden
ontvangen totdat hij het voor hen in de naam van
eerdere leraren bracht. Een andere passage beweert
echter dat een discipel die met een bepaalde wijze in
nauw contact staat, niet altijd de naam van zijn leraar
moet noemen, omdat iedereen ervan uitgaat dat hij
zijn leer rechtstreeks van zijn meester heeft geleerd.
Liet Joshua elk woord dat hij onderwees voorafgaan
met de woorden: "Zo heeft Mozes mij verteld"? Nee.
Joshua zat neer en leerde zonder de namen [van zijn
leraren] te noemen, maar iedereen wist dat Zijn leer de
Torah van Mozes was. Zo deed en leerde ook [Rabbi
Yochanan’s] discipel Rabbi Eleazar zonder de namen
van zijn leraar te noemen, maar iedereen wist dat het
onderwijs van Rabbi Yochanan was. (B.Yevamot 96b)
Yeshua sprak vanuit eigen gezag, Hij was alleen een
discipel t.o.v. Zijn Vader in de Hemel. Hij vernoemde
niet de meningen van eerdere generaties, noch sprak
Hij in de naam van vroegere rabbijnen. Hij sprak
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own name and the name of His Father. He made
simple pronouncements and stated His own
interpretations confidently and matter-of-factly.
matter
He spoke more like a prophet, speaking in the
name of God, than a Torah sage speaking in the
name of earlier sages. “For He was teaching them
as one having authority” (Matthew 7:29).

alleen in zijn eigen naam en de naam van Zijn Vader.
Hij deed eenvoudige uitspraken en betuigde zijn eigen
interpretaties, zelfverzekerd en zakelijk. Hij sprak
meer als een profeet, die in de naam van God
spreekt, dan een Torah geleerde die in de naam van
eerdere wijzen spreekt. "Want Hij leerde hen als een
die autoriteit heeft" (Mattheüs 7:29).
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