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The eDisciple 
A new weekly teaching email. 

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

 
Yeshua says that, if we love him, we will keep 
his commandments. Which commandments 
did he have in mind? 
 

If You Love Me 
 
In the Messianic Era, Israel will walk in 
covenant fidelity, observing God’s 
commandments and statutes. The whole 
world will live according to the Torah, and all 
nations will ascend to Messiah in Jerusalem 
saying, “He will teach us His ways.” Then the 
Torah will go out from Zion. 
The Master told His Jewish disciples, “If you 
love me, you will keep my commandments.” A 
few verses further on in the text, He 
reiterated the sentiment: “He who has My 
commandments and keeps them is the one 
who loves Me” (John 14:21). To which 
commandments did Yeshua refer? 
Interpreters and theologians sometimes 
attempt to limit the scope of this statement by 
appealing to Yeshua’s “new commandment” of 
love for one another or to His summary of the 
Torah’s greatest commandments: love God; love 
neighbor. On the contrary, “my 
commandments” should be understood as the 
full range of the Master’s teachings, including 
his admonitions to the Jewish people to 
observe the commandments of the Torah. In 
the theology of the Gospel of John, the full 
range of revelation from the Father came 
through the Logos. The commandments of the 
Torah entered into the world and were spoken 
to Moses through the divine Word of the LORD 
(the Logos/Memra). From that perspective, the 
commandments of Yeshua, the Logos made 
flesh, are the commandments of the Torah. 
When Yeshua said, “If you love me, you will 
keep my commandments,” His language 
echoed the Shema which commands us to 
show our love to God by keeping the 
commandments of the Torah. When the 
Master referred to the Torah as “my 
commandments,” He spoke to the disciples in 
the agency of the Father. He did not speak on 
His own initiative, but by the Father abiding in 

De eDiscipel 
Een nieuwe wekelijkse onderwijs e-mail. 

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

 
Yeshua zegt dat, als we van hem houden, we ons 
aan zijn geboden zullen houden. Welke geboden 
had hij in gedachten? 
 

Als U van mij houdt 
 
In de Messiaanse tijd zal Israël in 
verbondsgetrouwheid wandelen en Gods 
geboden en statuten in acht nemen. De hele 
wereld zal leven volgens de Torah, en alle naties 
zullen optrekken naar de Messias in Jeruzalem en 
zeggen: "Hij zal ons Zijn wegen leren". Dan zal de 
Torah uitgaan vanuit Sion. 
De Meester zei tegen Zijn Joodse discipelen: "Als 
je van me houdt, zul je mijn geboden 
onderhouden." Een paar verzen verderop in de 
tekst, herhaalde Hij het sentiment: "Hij die mijn 
geboden heeft en ze bewaart, is degene die Mij 
liefheeft" (Johannes 14:21). Naar welke geboden 
verwees Yeshua? 
Tolken en theologen proberen soms de reikwijdte 
van deze uitspraak te beperken door een beroep 
te doen op Yeshua's "nieuwe gebod" van liefde 
voor elkaar of op Zijn samenvatting van de groot-
ste geboden van de Torah: God liefhebben; de 
naaste liefhebben. Integendeel, "mijn geboden" 
moeten worden opgevat als het volledige scala 
van de leer van de meester, inclusief zijn verma-
ningen aan het Joodse volk om de geboden van 
de Torah in acht te nemen. In de theologie van het 
Evangelie van Johannes kwam het volledige scala 
aan openbaringen van de Vader door de Logos. 
De geboden van de Torah kwamen de wereld 
binnen en werden tot Mozes gesproken door het 
goddelijke Woord van de HEER (de 
Logos/Memra). Vanuit dat perspectief zijn de 
geboden van Yeshua, het vlees geworden Logos, 
de geboden van de Thora. 
Toen Yeshua zei: "Als je van mij houdt, zul je 
mijn geboden onderhouden", weerklonk in zijn 
taal het Shema dat ons opdraagt om onze 
liefde aan God te tonen door de geboden van 
de Torah te onderhouden. Toen de Meester 
naar de Torah verwees als "mijn geboden", 
sprak hij met de discipelen in de dienst van de 
Vader. Hij sprak niet op eigen initiatief, maar 
door de Vader die in Hem verblijft. Hij sprak als 



Him. He spoke as a prophetic voice on behalf 
of the Father and in unity with the Father.
 

If you keep My commandments, you 
will abide in My love; just as I have 
kept My Father’s commandments and 
abide in His love. (John 15:10)

 
The commandments the Master binds upon 
His disciples with the cords of love are the 
commands, judgments, ordinances, and 
statutes of the Torah. He bound them to 
observe even the least of the Torah’s 
commandments (Matthew 5:17-20). All of 
Yeshua’s teachings were explanations and 
interpretations on His Father’s Torah 
commandments. His apostle John understood 
the equation, and he explained that every 
disciple of Yeshua is obligated by love for God 
to walk in obedience to Torah: 
 

For this is the love of God, that we 
keep His commandments; and His 
commandments are not burdensome
(1 John 5:3) 
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een profetische stem namens de Vader en in 
eenheid met de Vader. 
 

Als jullie je aan Mijn geboden houden, 
zullen jullie in Mijn Liefde blijven, zoals Ik 
de geboden van Mijn Vader heb gehouden 
en in Zijn Liefde blijf. (Johannes 15:10)

 
De geboden die de Meester aan Zijn discipelen 
bindt met de koorden van de liefde zijn de 
geboden, oordelen, verordeningen en statuten 
van de Torah. Hij verplichtte hen om zelfs het 
minste van de geboden van de Torah in acht te 
nemen (Matteüs 5:17-20). Alle leerstellingen van 
Yeshua waren verklaringen en interpretaties van 
de geboden van Zijn Vader in de Torah. Zijn 
apostel Johannes begreep de vergelijking, en hij 
legde uit dat elke discipel van Yeshua verplicht is 
om uit liefde voor God te wandelen in 
gehoorzaamheid aan de Torah:
 

Want dit is de liefde van God, dat we 
ons aan Zijn geboden houden; en Zijn 
geboden zijn niet belastend
5:3) 
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