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12 Disciples – the real meaning 
Learn Biblical Hebrew online 
 

 Jesus Calls the Twelve 
In the Gospels, the first thing Jesus did in beginning his 
public ministry was to appoint the Twelve. Jesus called 
twelve ordinary men – fisherman, manual laborers, 
and tax-collectors – to become his inner circle of 
followers. This was not an easy job. Jesus demanded 
that they leave their families and become part of his 
life on the road as a healer and preacher. We call 
these twelve devoted followers “disciples.” 
 
What did Jesus call his Disciples? 
However, Jesus would have referred to these men as 
talmidim. This Hebrew word comes from the root 
LMD למד meaning “to study”. From this we learn 
that the disciples were above all students. They 
demonstrated their devotion to Jesus by sitting at his 
feet and listening to him preach. Unsurprisingly, the 
disciples referred to Jesus not as “Messiah” or 
“Savior”, but simply as “Rabbi”, meaning “my 
teacher” in Hebrew. 
 
Learn the language of Jesus and his Disciples 
For billions of Christians worldwide, the central 
spiritual goal of life is to live each day as a disciple of 
Christ. A core element of this is being actively engaged 
in learning Scripture. To be devoted to his teacher, a 
disciple should always keep learning.  
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12 Discipelen - de echte betekenis 
Leer bijbels Hebreeuws online  
 
Jezus roept de Twaalf 
In de Evangeliën was het eerste wat Jezus in het begin van 
zijn openbare dienst deed, het benoemen van de Twaalf. 
Jezus riep twaalf gewone mannen - vissers, handarbeiders 
en belastinginners - om zijn innerlijke kring van volgelingen 
te worden. Dit was geen gemakkelijke taak. Jezus eiste dat zij 
hun familie zouden verlaten en deel zouden gaan uitmaken 
van zijn leven onderweg als genezer en prediker. Wij 
noemen deze twaalf toegewijde volgelingen "discipelen". 
 
Hoe noemde Jezus zijn discipelen? 
Jezus zou deze mannen echter als talmidim hebben 
aangeduid. Dit Hebreeuwse woord komt van de basis LMD 
 wat "studeren" betekent. Hieruit leren we dat de למד
discipelen in de eerste plaats studenten waren. Zij toonden 
hun toewijding aan Jezus door aan Zijn voeten te zitten en 
hem te horen prediken. Het verrast ons niet dat de 
discipelen Jezus niet "Messias" of "Verlosser" noemden, 
maar eenvoudigweg "Rabbi", wat in het Hebreeuws "mijn 
leraar" betekent. 
 
Leer de taal van Jezus en zijn discipelen 
Voor miljarden christenen wereldwijd is het centrale 
spirituele doel van het leven om elke dag als een discipel van 
Christus te leven. Een kernelement hiervan is het actief bezig 
zijn met het leren van de Schrift. Om toegewijd te zijn aan 
zijn leraar, moet een discipel altijd blijven leren. 
 

 


