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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.

Yeshua gave Peter the “Keys to the Kingdom.” What Yeshua gaf Petrus de "Keys to the Kingdom". Wat zijn
are they, and how do they work?
die en hoe werken ze?

Keys to Heaven
In Matthew 16:19, Yeshua gave Simon Peter the
“keys to the kingdom.” The popular folk-image
of Saint Peter receiving souls at the gates of
heaven derives from this passage. The keys are
not literal keys, nor are they keys to the
heavenly paradise. The term "Kingdom of
Heaven" refers to the Messianic Era, not
Heaven. To possess a key is to possess the
authority over that which the key unlocks. By
giving Simon Peter the “keys to the kingdom,”
He invested him with authority to unlock the
way to the Messianic Era.
The Prophet Isaiah used similar imagery:

Sleutels tot de Hemel
In Mattheüs 16:19 heeft Yeshua Simon Petrus de
“sleutels tot het koninkrijk” gegeven. Het populaire
volksbeeld van de heilige Petrus die zielen ontvangt bij
de poorten van de hemel is van deze passage afgeleid.
De sleutels zijn geen letterlijke sleutels en ook geen
sleutels tot het hemelse paradijs. De term “Koninkrijk
van de Hemel” verwijst naar de Messiaanse tijd, niet
naar de hemel. Een sleutel bezitten, is het gezag bezitten
over datgene wat de sleutel ontgrendelt. Door Simon
Petrus de “sleutels van het koninkrijk“ te geven,
bekleedde Hij hem met gezag om de weg naar het
Messiaanse tijdperk te ontsluiten.
De profeet Jesaja gebruikte vergelijkbare beelden:

Then I will set the key of the house of
David on his shoulder, when he opens
no one will shut, when he shuts no
one will open. (Isaiah 22:22)

Dan zal ik de sleutel van het huis van David op
zijn schouder leggen, wanneer hij opent zal
niemand sluiten, wanneer hij sluit zal niemand
openen. (Jesaja 22:22)

Rabbinic literature interpreted Isaiah 22:22 with
Rabbijnse literatuur interpreteerde Jesaja 22:22 met
reference to the authority of the teachers of Torah: betrekking tot het gezag van de Tora leraren:
And this one opens [a discussion of Torah]
to fulfill that which is said [in Isaiah 22:22],
“When he opens no one will shut, and
when he shuts no one will open.” (Sifre on
Deuteronomy 32:25)
In that interpretation, the keys to the house of
David represent the power to teach
authoritatively, to open and close arguments of
Torah and make final decisions. Likewise,
Yeshua invested his chief disciple with the
authority of speaking on His behalf,
transmitting and interpreting His teaching, just
as the sages transmitted and interpreted the
legal codes. Moreover, he gave His Peter (and
by extension, all the disciples) administrative
and legal authority to apply and interpret His
teachings. Just as in the Messianic Era, they will
sit upon twelve thrones judging over the twelve
tribes, He accorded them the authority to make

En deze opent [een bespreking van de Tora] om
te vervullen wat wordt gezegd [in Jesaja 22:22]:
"Wanneer hij opent, zal niemand sluiten, en
wanneer hij sluit zal niemand openen." (Sifre
op Deuteronomium 32:25 )
In die interpretatie vertegenwoordigen de sleutels
van het huis van David de macht om autoritair te
onderwijzen, om argumenten van de Tora te openen
en te sluiten en definitieve beslissingen te nemen. Op
dezelfde manier heeft Yeshua zijn belangrijkste
discipel bekleed met de autoriteit om namens Hem
te spreken, Zijn leer door te geven en te interpreteren, net zoals de wijzen de wettelijke codes doorgeven en interpreteren. Bovendien gaf hij Zijn Petrus
(en bij uitbreiding alle discipelen) administratieve en
wettelijke autoriteit om Zijn leringen toe te passen en
te interpreteren. Net zoals zij in het Messiaanse
Tijdperk op twaalf tronen zullen zitten, oordelend
over de twaalf stammen, heeft Hij hun de autoriteit
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decisions on behalf of His assembly in the
current age.
Entering the Messianic Era is an important theme
in the teaching of Yeshua. In the prelude to the
sermon on the mount, the Master indicated that
only those whose righteousness exceeds that of
the scribes and Pharisees will enter the Messianic
Era. Those who do not heed His words (i.e., those
who do not do the will of His Father in heaven) will
find themselves locked outside the kingdom. In
that regard, the keys to the kingdom must be the
Master’s teaching—the
the repentance message of the
gospel. By giving Peter the keys to the kingdom, He
entrusts him with the transmission of His teac
teachings
about entering the kingdom.
According to tradition, Mark based his gospel on
the teaching of Peter. Scholars believe that the
Gospel of Mark is the first of the four Canonical
Gospels. In that sense, Peter opened the way to
the kingdom by transmittingg the teaching of the
Master through the written gospels.

gegeven om beslissingen namens
ns Zijn
Z vergadering te
nemen in de huidige tijd.
Het Messiaanse tijdperk ingaan, is een belangrijk thema
in de leer van Yeshua. In de inleiding tot de bergrede
berg
gaf
de Meester aan dat alleen degenen wiens gerechtigheid
gerech
groter is dan die van de schriftgeleerden en Farizeeën,
het Messiaanse tijdperk zullen binnengaan. Degenen
die zijn woorden niet ter harte nemen (d.w.z. degenen
die de wil van zijn Vader in de hemel niet doen) zullen
buiten het koninkrijk worden gesloten.
ge
In dat opzicht
moeten de sleutels tot het koninkrijk de leer van de
Meester zijn - de bekeringsboodschap van het evanevan
gelie. Door Petrus de sleutels van het koninkrijk te
geven, vertrouwt Hij hem de overdracht toe van Zijn
leringen over het binnengaan
aan van het koninkrijk.
Volgens de traditie baseerde Markus
Mark zijn evangelie op
de leer van Petrus. Geleerden geloven dat het Evangelie
volgens Marcus het eerste van de vier Canonieke Evangeliën is. In die zin opende Petrus de weg naar het
koninkrijk door de leer van de Meester
M
via de geschreven evangeliën door te geven.
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