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The eDisciple 
A new weekly teaching email. 

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

 
What did Yeshua mean when he said that Peter was 
the rock upon which he would build his assembly? 
 

Upon this Rock 
 
Simon Peter identified Yeshua as the Messiah, 
the Son of God. Yeshua responded by identifying 
Simon as “The Rock.” Punning off of His chief 
disciple’s nickname, the Master said to Simon, “I 
also say to you that you are Petros, and upon this 
petra (“rock,”) I will build My assembly” 
(Matthew 16:18). 
The Master’s words appear to allude to an old 
parable about Abraham: 
 

A parable: Once there was a king who 
was sought to build a palace. He began to 
dig, going further down, to lay a 
foundation, but he found only swampy 
soil. And so it was in many places. He was 
not able to build until he dug in one 
place, and there he found a bed of rock 
(petra). Thus he said, “I am building and 
placing foundations here,” and he built. 
So too, the Holy One, blessed be He, 
sought to create the world. He was 
sitting and scrutinizing the generation of 
Enosh and the generation of the flood, 
and He said, “For what shall I create the 
world and let those wicked men arise 
and vex me?” But when the Holy One, 
blessed be He, saw Abraham arise in the 
future, he said, “Behold, I have found 
petra to build upon and to lay the 
foundation of the world.” Thus he called 
Abraham “Rock,” as it says, [in Isaiah 
51:1-2], “Look to the rock from which 
you were hewn,” and he called Israel 
“rocks.” (Yalkut Shimoni) 

 
In what way is the disciple Simon Peter the 
foundation of the Master’s assembly? Peter was 
the first to proclaim Messiah to the Jewish people 
and the first to proclaim the gospel to the Gentiles. 
Peter founded the first community in Jerusalem 
with his teachings, and he was likewise the apostle 
to the “circumcised,” that is, to the Jewish people. 

De eDiscipel 
Een nieuwe wekelijkse onderwijs e-mail. 

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

 
Wat bedoelde Yeshua toen hij zei dat Petrus de rots 
was waarop hij zijn vergadering zou bouwen? 
 

Op deze Rots 
 
Simon Petrus identificeerde Yeshua als de Messias, de 
Zoon van God. Yeshua reageerde door Simon te 
identificeren als "De Rots." De Meester maakte een 
woordspeling op de bijnaam van Zijn belangrijkste 
discipel; en zei tegen Simon: "Ik zeg je ook dat jij Petros 
bent, en op deze petra ("rots") zal ik Mijn vergadering 
bouwen" (Mattheüs 16:18). 
De woorden van de Meester lijken te verwijzen naar een 
oude gelijkenis over Abraham: 
 

Een parabel: Er was eens een koning die 
werd gezocht om een paleis te bouwen. Hij 
begon te graven, steeds dieper, om een 
fundament te leggen, maar hij vond alleen 
moerassige grond. En zo was het op veel 
plaatsen. Hij was niet in staat om te 
bouwen totdat hij op één plek had 
gegraven, en daar vond hij een rotsbed 
(petra). Toen zei hij: "Ik bouw hier en leg 
hier fundamenten," en hij bouwde. Zo ook 
trachtte de Heilige, gezegend zij Hij, de 
wereld te scheppen. Hij zat de generatie 
van Enos en de generatie van de zondvloed 
onder de loep te nemen, en Hij zei: "Want 
waarom zal Ik de wereld scheppen en die 
slechte mannen laten opstaan en mij 
kwellen?" Maar toen de Heilige, gezegend 
zij Hij, Abraham in de toekomst zag opstaan, 
zei hij: "Zie, ik heb petra gevonden om op te 
bouwen en de fundering van de wereld te 
leggen." Aldus noemde hij Abraham "Rots", 
zoals er staat, [in Jesaja 51:1-2] , "Kijk naar 
de rots waaruit je werd gehouwen," en hij 
noemde Israël "rotsen" (Yalkut Shimoni) 

 
Op welke wijze is de discipel Simon Petrus het funda-
ment van de vergadering van de Meester? Petrus was 
de eerste die de Messias aan het Joodse volk verkondig-
de en de eerste die het evangelie aan de niet-Joden ver-
kondigde. Petrus stichtte met zijn onderwijs de eerste 
gemeenschap in Jeruzalem, en hij was ook de apostel 
voor de “besnedenen”, d.w.z. voor het Joodse volk. 



The Greek word ekklesia does not literally mean 
“church,” it means “assembly,” a word the Torah 
commonly uses to describe the people of Israel. 
When we read the word “church” in our English 
Bibles, we need to remember that it denotes the 
Messianic community within the larger Jewish 
nation, if not the entire nation of Israel, not 
something outside of it. The “Assembly of 
Messiah” is the kingdom of Israel. 
Peter also was the first to teach the Gospel to the 
Gentiles. He laid the foundation for the work 
among the Gentiles at the house of Cornelius, 
bringing them into the Assembly of Messiah.
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Het Griekse woord ekklesia betekent niet letterlijk 
"kerk", het betekent "vergadering", een woord dat de 
Tora gewoonlijk gebruikt om het volk van Israël te 
beschrijven. Wanneer we het woord "kerk" in onze 
Engelse Bijbels lezen, moeten we niet vergeten dat dit 
de Messiaanse gemeenschap in de grotere Joodse natie
zo niet de hele natie van Israël aanduidt
daarbuiten valt. De "Vergadering
koninkrijk van Israël. 
Petrus was ook de eerste die het evangelie aan de 
Joden onderwees. Hij legde het fu
werk onder de niet-Joden in het huis van Cornelius en 
bracht hen in de Vergadering van de Messias.
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