
1 

The eDisciple 
A new weekly teaching email. 

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

 
What’s the difference between the new 
commandment “love one another as I have 
loved you” and the original version “love your 
neighbor as yourself”? 
 

Improving on the Torah? 
 
Yeshua said, “A new commandment I give to 
you, that you love one another, even as I have 
loved you, that you also love one another” 
(John 13:34). Was he trying to add something to 
the Torah? The “new commandment” was not 
an addition to the Torah. Rabbi Yechiel Tzi 
Lichtenstein explains that the commandment 
can be considered a “new commandment” in 
that it goes further than Leviticus 19:18 as it 
calls upon a man to love his neighbor more 
than his own life: 
 

By this it is a new commandment, for 
Moses only said, “Love your neighbor as 
yourself,” meaning, “and not more than 
this.” Therefore R. Akiva ruled in the 
Talmud (b.Baba Metsia 62a): “Your life 
has precedence over your friend’s life,” 
but in the view of the Master and as 
shown in his deeds, the life of your 
friend has precedence … As Paul says in 
Romans 5:7, “Even for a righteous 
person it is difficult for someone to die.” 
(Even Tzohar) 

 
Yeshua called upon His disciples to love one 
another as He loved them—sacrificially and 
impartially. He desired His disciples to 
distinguish themselves from other schools of 
discipleship and movements in Judaism by their 
profound and unshakable love for one another: 
“By this all men will know that you are My 
disciples, if you have love for one another” 
(John 13:35). Paul Levertoff considers love the 
defining mark of Yeshua’s followers: 
 

Love was the essential and 
characteristic keynote of the Messianic 
fellowship. The Messiah is the 
personification of divine love. He 

De eDiscipel 
Een nieuwe wekelijkse onderwijs e-mail. 

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

 
Wat is het verschil tussen het nieuwe gebod 
"hou van elkaar zoals Ik van jou heb gehouden" 
en de originele versie "hou van je naaste als 
jezelf"? 
 

De Torah verbeteren? 
 
Yeshua zei: "Een nieuw gebod geef Ik jullie, 
opdat jullie elkaar liefhebben, zoals Ik jullie heb 
liefgehad, opdat jullie ook elkaar liefhebben" 
(Joh. 13:34). Probeerde Hij iets aan de Torah toe 
te voegen? Het "nieuwe gebod" was geen 
toevoeging aan de Torah. Rabbi Yechiel Tzi 
Lichtenstein legt uit dat het gebod als een 
"nieuw gebod" kan worden beschouwd, omdat 
het verder gaat dan Leviticus 19:18, omdat het 
een mens oproept om zijn naaste meer lief te 
hebben dan zijn eigen leven: 
 

Daarmee is het een nieuw gebod, want 
Mozes zei alleen maar: "Heb je naaste lief 
als jezelf," wat betekent, "en niet meer dan 
dit." Daarom besliste R. Akiva in de Talmoed 
(b.Baba Metsia 62a): "Uw leven heeft 
voorrang op het leven van uw vriend", maar 
in de ogen van de Meester en zoals uit zijn 
daden blijkt, heeft het leven van uw vriend 
voorrang... Zoals Paulus in Romeinen 5:7 
zegt: "Zelfs voor een rechtvaardig persoon is 
het moeilijk voor iemand om te sterven." 
(Even Tzohar) 

 
Yeshua riep zijn discipelen op om van elkaar te 
houden zoals Hij van hen hield - opofferend en 
onpartijdig. Hij wilde dat zijn discipelen, door hun 
diepe en onwankelbare liefde voor elkaar, zich 
zouden onderscheiden van andere discipelschap-
scholen en bewegingen in het jodendom: "Hierdoor 
zullen alle mensen weten dat jullie mijn discipelen 
zijn, als jullie liefde voor elkaar hebt" (Johannes 
13:35). Paul Levertoff beschouwt de liefde als het 
bepalende teken van Yeshua's volgelingen: 
 

De liefde was de essentiële en kenmerkende 
grondtoon van de Messiaanse gemeen-
schap. De Messias is de verpersoonlijking 
van de goddelijke liefde. Hij liet zien wat 



showed what real love is. Therefore, to 
imitate Him means to love as he did … 
Christ’s love is not only an example for 
the fellowship, but is the power which 
awakens love in it. His love is powerful 
because it is God’s Love. (Love and the 
Messianic Age) 

 
The Master’s “new commandment” made a 
strong impression on young John the son of 
Zebedee as he reclined next to the Master. 
More than half a century after that seder, he 
still pondered those words, telling his students, 
“For this is the message which you have heard 
from the beginning, that we should love one 
another” (1 John 3:11). He reminded His 
readers that this commandment came from the 
Master: “Love one another, just as He 
commanded us” (1 John 3:23, 1 John 2:7
3:23, 4:21, 5:2-3; 2 John 5). Even at the end of 
His life, John continued to admonish his 
disciples with the words, “Little children, love 
one another.” 
 

The blessed evangelist John, when he 
delayed at Ephesus up to the highest old 
age and could scarcely be carried to 
church in the hands of his disciples and 
was not able to put together a statement 
of several words, used to offer in 
different sayings nothing but: “Little 
children, love one another.” At last the 
disciples and brethren who were present, 
tired of the fact that they always heard 
the same thing, said, “Teacher, why do 
you always say this?” John made a 
worthy response: “Because it was the 
Master’s command, and if it alone is 
done, it is enough.” (Jerome, 
Commentary on Galatians 6.10
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echte liefde is. Daarom betekent Hem 
navolgen, liefhebben zoals Hij deed... De 
liefde van Christus is niet alleen een 
voorbeeld voor de gemeenschap, maar is de 
kracht die daarin de liefde opwekt. Zijn 
liefde is krachtig omdat het Gods liefde is. 
(Liefde en het Messiaanse tijdperk)

 
Het "nieuwe gebod" van de Meester maakte een 
sterke indruk op de jonge Johannes, de zoon van 
Zebedeüs, toen hij bij de Meester achterover ging 
leunen. Meer dan een halve eeuw na die seder 
dacht hij nog steeds na over die woorden en zei 
tegen zijn leerlingen: "Want dit is de boodschap die 
jullie vanaf het begin hebben gehoord, dat we elkaar 
moeten liefhebben" (1 Johannes 3:11). Hij 
herinnerde zijn lezers eraan dat dit gebod van de 
Meester afkomstig was: "Heb elkaar lief, zoals Hij 
ons bevolen heeft" (1 Johannes 3:23, 1 Johannes 
2:7-9, 3:23, 4:21, 5:2-3; 2 Johannes 5). Zelfs aan het 
eind van zijn leven bleef Johannes zijn discipelen 
vermanen met de woorden: "Kleine kinderen, heb 
elkaar lief". 
 

De gezegende evangelist Johannes, toen hij 
in Efeze bleef rondhangen tot de hoogste 
ouderdom en in de handen van zijn discipe
nauwelijks naar de gemeente kon
gedragen en niet in staat was om een 
verklaring van meerdere woorden sa
stellen, was gewend om op allerlei manieren 
alleen maar te brengen: "Kleine kinderen, 
hou van elkaar." Uiteindelijk zeiden de 
aanwezige discipelen en broeders, moe van 
het feit dat ze altijd hetzelfde hoorden, 
"Leraar, waarom zegt u dit altijd?" Johannes 
gaf een waardig antwoord: "Omdat dit het 
bevel van de Meester was, en als dat alleen 
gedaan wordt, is het genoeg." (Jérôme, 
commentaar op Galaten 6.10)
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