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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’s claims challenged His disciples. Many
turned away from following Him. Two thousand
years later, His words are no less difficult, and
they still demand a decision.

To Whom Shall We Go?

The previous day, Yeshua spoke to a crowd of more
than five thousand. Earlier that morning, His followers
filled the crowded synagogue in Capernaum to
capacity. By the end of the day, however, almost all of
them were gone. What happened?
When Yeshua claimed to have descended from
heaven, many of his disciples turned away from
following after Him. They said, “This is a difficult
statement. Who can listen to it?’” (John 6:60). The
crowded synagogue in Capernaum cleared out
quickly. The spiritual mumbo-jumbo about Him
being the bread from heaven, about ingesting His
flesh and blood, and about His descent from above
was too much for the pragmatic Galileans. “As a
result of this many of His disciples withdrew and
were not walking with Him anymore” (John 6:66).
By the end of His discourse that day, only the
twelve and a few other diehards remained. The
Master said to the twelve, “You do not want to go
away also, do you?”
Simon Peter spoke up. As in the story of his
confession at Caesarea-Philippi, Simon Peter
spoke on behalf of the twelve and answered,
“Master, to whom shall we go? You have the
words of eternal life.” Peter confessed, “We have
believed and have come to know that You are the
Holy One of God” (John 6:68-69).
Simon Peter posed a question that each disciple
must ask of himself as he comes face to face with
the Master and His super-rational claims. When all
else is set aside, the disciple must take Him at His
word or turn away and leave the synagogue with
the others who abandoned Him. If we should
choose this latter option though, we must each
answer the question, “To whom then shall we
go?”
The fidelity of the twelve and their confession of
confidence affirmed the Master’s selection of His
disciples. He chose the right men. Nevertheless,
He knew that one of them would one day betray
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Yeshua's beweringen daagden Zijn discipelen uit.
Velen hielden ermee op van Hem te volgen. Zijn
woorden zijn tweeduizend jaar later niet minder
moeilijk, en vragen nog steeds om een beslissing.

Tot wie zullen wij heengaan?

De vorige dag sprak Yeshua tot een menigte van meer
dan vijfduizend. Eerder die ochtend, vulden Zijn
volgelingen de synagoge in Kafarnaüm met zovelen
als erin konden. Maar aan het eind van de dag, waren
bijna allen weg. Wat is er gebeurd?
Toen Yeshua beweerde uit de hemel neergedaald te
zijn, hielden veel van zijn discipelen ermee op met
Hem te volgen. Ze zeiden: "Dit is een moeilijke
bewering. Wie kan daar naar luisteren?" (Joh. 6:60).
De overvolle synagoge in Kafarnaüm was snel
ontruimd. Het spirituele gekakel over Hem als zijnde
het brood uit de hemel, over het consumeren van Zijn
vlees en bloed, en over zijn afdaling van boven was
voor de pragmatische Galileeërs te veel. "Als gevolg
daarvan trokken vele van zijn discipelen zich terug en
wandelden niet langer met Hem" (Johannes 6:66).
Tegen het einde van zijn toespraak die dag, bleven
alleen de twaalf en een paar andere vasthouders
over. De Meester zei tegen de twaalf, "Jullie willen
toch ook niet weggaan, hé? "
Simon Petrus verhief zijn stem. Zoals in het verhaal
van zijn belijdenis in Caesarea-Filippi, sprak Simon
Petrus namens de twaalf en antwoordde: "Meester,
tot wie zullen wij heengaan? U hebt de woorden van
eeuwig leven." Petrus beleed: "Wij hebben geloofd en
zijn te weten gekomen dat u de Heilige van God bent"
(Johannes 6:68-69).
Simon Petrus stelde een vraag die elke leerling zich
moet stellen als hij oog in oog komt te staan met de
Meester en Zijn super-rationele beweringen. Als er
geen andere keuze over blijft, moet de discipel Hem
op Zijn Woord nemen of zich afwenden en de
synagoge verlaten met de anderen die Hem verlaten.
Als we deze laatste optie echter moet kiezen, moeten
we allen de vraag beantwoorden: "Met wie zullen we
dan gaan?"
De trouw van de twaalf en hun belijdenis van
vertrouwen bevestigde de discipelkeuze van de
Meester. Hij koos de juiste mensen. Toch wist Hij dat
één van hen op een dag Hem zou verraden. Hij zei:



Him. He said, “Yet one of you is a devil.” This is a
Hebrew idiom: “One of you is a satan.” The
Hebrew satan (שטן) means “adversary.” The
Master did not mean that one of His di
a literal devil (although perhaps under the literal
devil’s sway). Rather, Judas Iscariot already
hardened His heart in opposition to the Master.
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"Toch is één van jullie een duivel." Dit is een
Hebreeuwse zegswijze voor
satan." Het Hebreeuwse satan (
"tegenstander". De Meester
van Zijn discipelen een letterlijke duivel
misschien onder heerschappij van de letterlijke duivel
stond). Maar, Judas Iskariot
in zijn verzet tegen de Meester.
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, Judas Iskariot verharde reeds Zijn hart
de Meester.


