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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 asked His disciples, “Who do the people say 
that I am?” Then he asked the more important 
question: “Who do you say that I am?” 
 

Who Do People Say that I am? 
 
Once it happened that while He was praying alone, 
and His disciples were with Him, He asked them, 
“Who do the people say that I am?” (Luke 9:18). 
 
The disciples told the Master about the various 
rumors and speculation they had heard over the 
last year or so. Some had confused him with John 
the Baptist. Others (such as Herod Antipas) 
wondered if He might be John the Baptist 
returned from the dead in one form or another. 
Others believed He might be the prophet Elijah 
who, in Jewish folklore, appeared from time to 
time, and needed to come to herald the Messiah. 
Others speculated that he might be Jeremiah the 
prophet, raised from the dead, or perhaps, a 
prophet like Jeremiah, warning of an impending 
conquest and exile. According to some end-times 
theories, Jeremiah would return as a messianic 
forerunner like Elijah. Others believed He came 
as one of the prophets of old or in the spirit of 
the prophets. No one suggested He might be the 
Messiah. 
 
For His part, Yeshua had not directly claimed to be 
the Messiah. He referred to Himself as the “Son of 
Man,” a cryptic reference to the eschatological 
divine-man that fills the role of Messiah—but the 
unusual apocalyptic title left room for uncertainty. 
He referred to Himself as the Bread of Life, the 
True Bread Descended from Heaven, but no one 
understood what He meant by that. He referred to 
Himself as “the Son,” but other Galilean Chasidim 
and holy men also expressed their relationship to 
God in those filial terms. When the demons were 
coming out of many, shouting, “You are the Son of 
God,” He silenced them. “He would not allow them 
to speak, because they knew Him to be the 
Messiah” (Luke 4:41). 
 
The disciples hoped from the outset that they had 
found the Messiah, but Yeshua Himself had never 
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Een nieuwe wekelijkse onderwijs e-mail. 

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

 
Yeshua vroeg zijn discipelen: "Wie zeggen de mensen 
dat Ik ben?" Vervolgens stelde hij de belangrijker vraag: 
"Wie zegt u dat Ik ben?" 
 

Wie Zeggen Mensen dat Ik ben? 
 
Het gebeurde eens dat terwijl Hij alleen aan het bidden 
was en Zijn discipelen bij Hem waren, Hij hun vroeg: 
"Wie zegt het volk dat Ik ben?" (Lukas 9:18). 
 
De discipelen vertelden de Meester over de verschil-
lende geruchten en speculaties die ze zowat het afgelo-
pen jaar hadden gehoord. Sommigen hadden hem 
verwisseld met Johannes de Doper. Anderen (zoals 
Herodes Antipas) vroegen zich af of Hij misschien 
Johannes de Doper, in een of andere vorm teruggekeerd 
uit de dood, zou zijn. Anderen geloofden dat Hij de 
profeet Elia zou zijn, die van tijd tot tijd in de Joodse 
folklore opdook, en moest komen om de Messias in te 
luiden. Anderen speculeerden dat hij de profeet Jeremia 
zou kunnen zijn, die uit de dood was opgestaan, of 
misschien een profeet zoals Jeremia, die voor een 
naderende overheersing en ballingschap waarschuwde. 
Volgens sommige eindtijdentheorieën zou Jeremia 
terugkeren als een Messiaanse voorloper zoals Elia. 
Anderen geloofden dat Hij kwam als een van de 
profeten van destijds of in de geest van de profeten. 
Niemand opperde dat Hij de Messias zou kunnen zijn. 
 
Van zijn kant had Yeshua niet direct beweerd de Messias 
te zijn. Hij noemde Zichzelf de "Zoon des Mensen", een 
cryptische verwijzing naar de goddelijke mens in de 
eindtijd die de rol van de Messias vervult, maar de 
ongebruikelijke apocalyptische titel liet ruimte voor 
onzekerheid. Hij verwees naar Zichzelf als het Brood des 
Levens, het Ware Brood dat afgedaald is uit de Hemel, 
maar niemand begreep wat Hij daarmee bedoelde. Hij 
verwees naar Zichzelf als "de Zoon", maar andere 
Galilese Chasidiem en heilige mannen vertolkten ook 
hun relatie tot God in die kinderlijke termen. Toen de 
demonen velen verlieten en schreeuwden: "U bent de 
Zoon van God", heeft Hij hen het zwijgen opgelegd. "Hij 
stond hun niet toe te spreken, omdat zij wisten dat Hij 
de Messias was" (Lucas 4:41). 
 
De discipelen hoopten vanaf het begin dat ze de 
Messias hadden gevonden, maar Yeshua had Zelf nooit 



confirmed their hopes. Instead, He seemed to 
confound every messianic expectation. Instead of 
raising an army to liberate Israel, He evaded the 
crowds and fled from those who wanted to make 
Him king. Instead of rallying the nation beneath His 
standard of war, He spoke of meekness, peace, 
forgiveness, and love for enemies. Instead of 
gratifying the religious devout who prayed and 
yearned for Messiah every day, He disenfranchised 
them and offended their sensibilities. Instea
punishing the sinners of Israel, He ate and drank 
with tax collectors. When asked to give some sign 
to validate His claims, He refused. His conduct left 
people so baffled that even John the Immerser 
wondered if Yeshua was the one to come or if 
there might be another, more appropriate Messiah 
still coming. 
 
Rabbi Yeshua put the question directly to His 
disciples. “But who do you say that I am?”
 
As the first among the twelve, Simon Peter spoke for 
the group. He answered simply and directly on behalf 
of the twelve: “You are the Messiah” (Mark 8:29).
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hun hoop bevestigd. In plaats daarvan scheen Hij elke 
Messiaanse verwachting te versto
leger op te richten om Israël te bevrijden, ontweek 
de menigte en vluchtte Hij weg van degenen die Hem 
koning wilden maken. In plaats van het volk te 
verzamelen onder Zijn oorlogsvlag
zachtmoedigheid, vrede, vergeving en liefde voor 
vijanden. In plaats van de religieuze vrome te 
bevredigen die elke dag bad en naar
verlangde, ontnam Hij diens recht en beledigde 
gevoelens. In plaats van de zondaars van Israël te 
straffen, at en dronk hij met tollenaars. Toen 
gevraagd een teken te geven om Z
te maken, weigerde Hij. Zijn ged
van de wijs dat zelfs Johannes de 
Yeshua degene was die zou komen of dat er misschien 
nog een andere, meer geschikte Messias zou komen.
 
Rabbi Yeshua legde de vraag rechtstreeks aan Zijn 
discipelen voor. "Maar wie zegt u dat I
 
Als de eerste van de twaalf sprak Simon Pet
groep. Hij antwoordde eenvoudig en rechtstreeks 
namens de twaalf: "U bent de Messias" (Marcus 8:29).
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