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That Yeshua prayed to God is a common theme
in the New Testament. The NT writers were
intent on telling their readers that he prayed
"without ceasing" and that his example was
meant for them to follow.
(Did Yeshua's disciples pray to him? See
below.)
Following are aspects of Yeshua's prayer
experience.

Dat Yeshua tot God bad, is een gewoon thema in
het Nieuwe Testament. De NT-schrijvers waren
vastbesloten hun lezers te vertellen dat hij "zonder
ophouden" bad en dat zijn voorbeeld voor hen
bedoeld was om na te volgen.
(Baden Yeshua's discipelen tot hem? Zie
onderaan.)
Hier volgen aspecten van Yeshua’s gebedsbeleving.

Times

Tijden

The gospel accounts suggest that Yeshua did not
restrict his prayers to set times centered around
Temple worship. As he advised his disciples, so
also he prayed "at all times" (Luke 18:1).
Sometimes it was "in the early morning, while
it was still dark" (Mark 1:35). At others, it was
"evening" (Matt 14:23). Or his sessions would
last for "the whole night" (Luke 6:12). His
relationship to God, his Father, was governed
by desire for fellowship, wisdom and strength,
not by custom.

De evangeliën suggereren dat Yeshua zijn gebeden
niet beperkte tot de vastgestelde tijden gericht op de
tempeldienst. Zoals hij zijn leerlingen adviseerde,
zo bad ook hij "te allen tijde" (Lucas 18:1).
Soms was het "in de vroege ochtend, terwijl het
nog donker was" (Marcus 1:35). Andere keren
was het "avond" (Mat 14:23). Of het kon "de hele
nacht" duren (Lucas 6:12). Zijn relatie met God,
zijn Vader, werd beheerst door het verlangen naar
gemeenschap, wijsheid en kracht; niet door
gewoonte.

Locations

Plaatsen

Yeshua Knelt
to Pray

Yeshua Knielde
om te Bidden

Often "he was praying alone," though his
disciples were in the vicinity (Luke 9:18). The
contents of his prayers are mostly unreported.
But his prayer during his final Passover is the
longest recorded in the NT (John 17).

Vaak "bad hij alleen," hoewel zijn discipelen in de
buurt waren (Lucas 9:18). De inhoud van zijn
gebeden zijn meestal niet weergegeven. Maar zijn
gebed tijdens zijn laatste Pascha is het langste dat
in het NT opgenomen is. (Johannes 17).

BeMidbar
He began his public career in the "wilderness"
of Judah, where he experienced absolute
dependence on God for his life (Matt 4:1-11;
Mark 1:12-13; Luke 4:1-13). This seemed to
develop a preference. Frequently he left the
company of his disciples to pray in "a lonely"
or "deserted" place (Matt 14:13; Mark 1:35;
Luke 4:42; 5:16).

Bemidbar (Getallen)
Hij begon zijn publieke carrière in de
"woestijn" van Juda, waar hij absolute
afhankelijkheid van God ervoer voor zijn leven
(Mat 4:1-11, Marcus 1:12-13, Lukas 4:1-13).
Dit leek een voorkeur te worden. Vaak liet hij
het gezelschap van zijn discipelen om in "een
eenzame" of "verlaten" plaats te bidden (Mat
14:13, Marcus 1:35; Lucas 4:42; 5:16).
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And one time he invited his weary disciples:
"Come away by yourselves and rest a while"
(Mark 6:31).

En één keer nodigde hij zijn vermoeide discipelen
uit: "Kom weg, jullie alleen, en rust een weinig"
(Marcus 6:31).

In the Mountains
The desert was not his only refuge. At times
"he went up to the mountain by himself to
pray" (Matt 14:23; cf. Mark 6:46; Luke 6:12).
This doesn't seem to be a specific mountain.
There are many in Galilee.
Another time, his visionary enshroudment with
the Glory of God took place on "a high
mountain" (perhaps snow-capped Mount
Hermon). There, it specifically says he had
taken his closest disciples—Peter, John and
Jacob—"to the mountain to pray" (Luke 9:28;
Matt 17:1-13; Mark 9:2-13). This event echoes
Moses' ascent into the Kavod of God on Mount
Sinai (Exod 19).[Top]

In de bergen
De woestijn was niet zijn enige toevluchtsoord.
Soms "ging hij de berg op om te bidden" (Mat
14:23; vgl. Marcus 6:46; Lukas 6:12). Dit lijkt niet
één specifieke berg te zijn. Er zijn er veel in
Galilea.
Een andere keer, vond zijn visionaire omhulling
met de Glorie van God op "een hoge berg" plaats
(misschien de met sneeuw bedekte berg Hermon).
Daar staat letterlijk dat hij zijn naaste discipelen—
Petrus, Johannes en Jacobus meegenomen had—
"naar de berg om te bidden" (Lucas 9:28; Mat
17:1-13, Marcus 9:2-13). Dit evenement echoot
Mozes' beklimming in de Kavod (heerlijkheid)
van God op de berg Sinaï (Exodus 19).

Postures

Houdingen

Face to Face
Normally, Yeshua "raised his eyes" and looked
"toward Heaven"—as though speaking to God
face to face (Matt 14:19; Mark 7:34). The word
"Heaven" can be a euphemism for "God," the
one who resides there (Matt 23:22; Mark 11:30;
Luke 15:18; John 3:27). The "kingdom of
Heaven" is the "kingdom of God" (Matt 8:11;
Luke 13:28).
In looking upward, Yeshua did not hesitate to
approach his heavenly father: "Father, I thank
you for having heard me. I knew that you
always hear me" (John 11:41-42).

Van Aangezicht tot Aangezicht
Normaal gesproken "hief Yeshua zijn ogen op" en
keek "naar de hemel"—alsof Hij van aangezicht
tot aangezicht tot God sprak (Mat 14:19, Marcus
7:34). Het woord "hemel" kan een verhullend
woord voor "God" zijn; degene die daar verblijft
(Mat 23:22, Marcus 11:30, Lucas 15:18, Joh 3:27).
Het "Koningkrijk der Hemelen" is het "koninkrijk
van God" (Mat 8:11; Lucas 13:28).
Bij het naar boven kijken, aarzelde Yeshua niet
om zijn hemelse Vader te benaderen: "Vader, ik
dank u voor het feit dat u me hoorde. Ik wist dat u
mij altijd hoort." (Joh 11:41-42).

Gethsemane
But in the olive grove of Gat-Shemanim ("the
olive press"), during his struggle with intense
grief "to the point of death" (Matt 26:38; Mark
14:34), he went to the ground. Luke's account
says, "He knelt down and began to pray"
(22:41). Matthew portrays this more vividly:
"He fell on his face and prayed" (26:39). (The
New Revised Standard Version renders the verb
epesen as "he threw himself on the ground.")
A few hours later, however, while he was
hanging on the tree, one senses he again lifted
his eyes toward Heaven: "Father, into your
hands I commit my spirit" (Luke 23:46). [Top]

Gethsemane
Maar in de olijfgaard van Gat-Shemanim ("de olijf
pers"), tijdens zijn strijd met intens verdriet "tot het
punt van de dood" (Mat 26:38, Marcus 14:34),
ging hij op de grond. Lucas' verslag zegt: "Hij
knielde neer en begon te bidden" (22:41). Matheüs
portretteert dit levendiger: "Hij viel op zijn
aangezicht en bad" (26:39). (De New Revised
Standard Version vertaalt het werkwoord epesen
als "hij wierp zichzelf op de grond.")
Enkele uren later, echter, terwijl hij op de boom
hing, bespeurde men dat hij weer zijn ogen naar de
hemel ophief: "Vader, in uw handen beveel Ik
mijn geest" (Lucas 23:46).
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Terms of Address

Adresseer Voorwaarden

"Abba, Father"
Yeshua's relation to God is depicted as one of
deep intimacy. He regularly addressed God as
"Father."
Some commentators say that Yeshua addressed
his Father by the Aramaic term "Abba," which,
they say, meant "Daddy," what a child would
say. But this isn't necessarily so. It has no more
intimate connotation than does the Hebrew
"Avi"—both mean "Father." The tone of voice
and heart-attitude would convey familiarity.
"Abba" is used three times in the NT, only once
in the gospels.
And he was saying, "Abba! Father! All
things are possible for you; remove this
cup from me; yet not what I will, but
what you will." (Mark 14:36)
The Greek phrase is: Abba, ho Pater, literally,
"Father, (the) Father." Abba is Aramaic (not
Hebrew), the second is Greek. Ho pater is not
an intimate form. It was added for Greek
readers/hearers of the Gospel, not to amplify
the meaning of Abba. The identical phrase
Abba, ho Pater is used in Rom 8:15 and Gal
4:6, with Jewish and Gentile audiences.
(See the article Yeshua bar Abba.) [Top]

"Abba, Vader"
Yeshua's relatie tot God wordt getekend als één
van diepe intimiteit. Hij spreekt God regelmatig
aan als "Vader".
Sommige commentatoren zeggen dat Yeshua zijn
Vader aansprak met de Aramese term "Abba", die,
zeggen ze, "Papa" betekende, zoals een kind zou
zeggen. Maar dit hoeft niet. Het heeft geen intiemer bijbetekenis dan het Hebreeuwse "Avi"—
beide betekenen "Vader." De toon van de stem en
de hartshouding brengen vertrouwdheid over.
"Abba" komt drie keer in het NT voor; slechts één
keer in de evangeliën.
En hij zei: "Abba! Vader! Alle dingen zijn
voor u mogelijk; neem deze beker van mij,
maar toch niet wat ik wil, maar wat u
wilt." (Marcus 14:36)
De Griekse uitdrukking is: Abba, ho Pater, letterlijk: "Vader, (de) Vader." Abba is Aramees (geen
Hebreeuws), het tweede is Grieks. Ho pater is
geen intieme vorm. Het werd voor de Griekse
lezers/hoorders van het Evangelie toegevoegd, niet
om de betekenis van Abba te versterken. De identieke zin Abba, ho Pater wordt in Rom 8:15 en
Gal 4:6 gebruikt, voor Joods en niet-Joods publiek.
(Zie het artikel Yeshua bar Abba.)

"God"
It is rare, but Yeshua did refer to God as
"God."
On the tree, he cried out the first line of
Psalm 22: "My God, my God, why have you
forsaken me?" (Matt 27:46; Mark 15:34).
Here is psychological distancing when he
calls his Father God. Under the
circumstances—being forsaken because he
was "made sin," 2 Cor 5:21—he could use
only a generic term for the Deity he once
knew heart to heart.
After the resurrection, he told Miryam of
Magdala to "stop clinging" to him, because he
had not finished the journey back to the Father.
He commissioned her instead to "go to my
brethren, and say to them, 'I ascend to my
Father and your Father, and my God and your
God'" (John 20:17).

"God"
Het komt maar weinig voor, maar Yeshua verwees
naar God als "God".
Op de boom, riep hij de eerste regel van Psalm 22
uit: "Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij
verlaten?" (Mat 27:46, Marcus 15:34). Hier vindt
psychologisch afstand nemen plaats als hij zijn
Vader God noemt. Onder de gegeven
omstandigheden—verlaten zijn, omdat hij "tot
zonde gemaakt" was, 2 Kor 5:21—kon hij enkel
een algemene term voor de Godheid gebruiken die
hij ooit innig kende.
Na de opstanding, zei hij tot Mirjam van Magdala
te "stoppen met vasthouden" aan hem, omdat hij
nog niet klaar was met de terugreis naar de Vader.
Hij droeg haar daarentegen op om "naar mijn
broeders te gaan, en hen te zeggen: 'Ik stijg op naar
mijn Vader en uw Vader, en mijn God en uw
God'" (Joh 20:17).

"Lord of heaven and earth"
Yeshua encountered hard-hearted people who
knew him but rejected him. Paradoxically, he
turned to God and thanked him. For God had

"Heer van hemel en aarde"
Yeshua stootte op hardvochtige mensen die hem
kenden maar verwierpen. Paradoxaal genoeg,
wendde hij zich tot God en bedankte hem. Want
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revealed truth not to those "wise and intelligent" (who rejected) but to "babes" (who
believed). He exclaimed, "I praise you, O
Father, Lord of heaven and earth" (Matt 11:25;
cf. Luke 10:21).
In Hebrew terms, "LORD of heaven and earth"
is a reference to God as sovereign Creator.
Abraham refers to "the LORD, the God of
heaven and God of earth" (Gen 24:3), and
Moses says, "The LORD, he is the God in
heaven above and on earth below" (Deut 4:39).
Perhaps Yeshua's choice of expression alluded
to God's sovereignty over all humankind as the
Revealer to those he chooses to reveal.
In a fitting parallel, one of his disciples, during
a visionary visit to heaven, hears the
supernatural beings and martyred souls of
people around God's throne say to the
resurrected Yeshua:
Worthy is the Lamb who was slain to
receive power and riches and wisdom
and might and honor and glory and
blessing. (Rev 5:12)
They, and all other created beings in the
universe, then raise their voices in praise:
To Him who sits on the throne, and to
the Lamb, be blessing and honor and
glory and dominion for ever and ever.
(Rev 5:13) [Top]

God had waarheid niet aan de "wijzen en
verstandigen" (die afwezen) geopenbaard, maar
aan "baby’s" (die geloofden). Hij riep uit: "Ik dank
U, Vader, Heer van hemel en aarde" (Mat 11:25;
vgl. Lucas 10:21).
In Hebreeuwse termen is "HEERE van hemel en
aarde" een verwijzing naar God als soevereine
Schepper. Abraham verwijst naar "de HEERE, de
God van hemel en God van de aarde" (Gen 24:3)
en Mozes zegt: "De HEERE; hij is de God in de
hemel boven en op de aarde beneden" (Deut 4:39).
Misschien zinspeelde Yeshua's keuze woorden op
Gods soevereiniteit over de hele mensheid als de
Onthuller die verkiest aan wie hij wil onthullen.
In een passende parallel hoort één van zijn leerlingen, tijdens een visionaire bezoek aan de hemel,
de bovennatuurlijke wezens en gemartelde zielen
van mensen rondom Gods troon tegen de
opgestane Yeshua zeggen:
Waardig is het Lam dat geslacht werd om
macht en rijkdom te ontvangen en
wijsheid en macht en eer en heerlijkheid
en lof. (Opb 5:12)
Zij, en alle andere geschapen wezens in het
universum, verheffen dan hun stem in lofprijzing:
Aan Hem die op de troon zit, en aan het
Lam, zijn zegen en eer en heerlijkheid
en heerschappij voor eeuwig en altijd.
(Opb 5:13)

Kinds of Prayer

Soorten Gebed

Praise for Victory
Some prayers were expressions of praise. The
line between them isn't thick. In Matt 11:25,
Yeshua said to God, "I praise you." This phrase
comes from Israel's national worship tradition.
At the Reed Sea, Moses and the children of
Israel sang, "This is my God, and I will praise
him" (Exod 15:2b). Later Moses admonished
the next generation that because of God's
"great and awesome" actions on their behalf,
"He is your praise and he is your God" (Deut
10:21).
Deborah and Baraq said in their victory
song, "I will sing praise to the LORD, the
God of Israel" (Judg 5:3). And the psalms
are filled with the words "I will praise you"
(Ps 22:22); "I shall praise you, O God, my
God" (Ps 43:4); "My lips will praise you"
(Ps 63:3); "To you will I sing praises with
the lyre" (Ps 71:22). [See the study Yeshua
Sang Hymns.]

Lof voor Overwinning
Sommige gebeden waren uitingen van lof. Het
onderscheid daarin is niet groot. In Mat 11:25,
zei Yeshua tegen God: "Ik prijs u." Deze zin
komt uit Israëls nationale aanbidding-traditie.
Bij de Rode Zee zongen Mozes en de kinderen
Israëls: "Dit is mijn God, en ik zal Hem prijzen" (Ex 15:2b). Later waarschuwde Mozes de
volgende generatie dat omwille van Gods
"grote en geduchte" acties ten gunste van hen,
"Hij uw lof is en Hij uw God is " (Deut.
10:21).
Deborah en Barak zeiden in hun overwinningslied: "Ik zal lof zingen voor de HEERE,
de God van Israël" (Richt 5:3). En de psalmen
zijn gevuld met de woorden "Ik zal U loven"
(Ps 22:22); "Ik zal U loven, O God, mijn God"
(Ps. 43:4); "Mijn lippen zullen U loven"
(Psalm 63:3); "Tot U zal ik psalmzingen met
de harp" (Ps. 71:22). [Zie de studie Yeshua
Zong Psalmen.]
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Thankfulness for Sustenance
Yeshua often thanked God for simply
providing food ("bread"). In Jewish custom, a
blessing is offered before eating. The food is
not blessed, the Creator of it is. Thus in Matt
14:19 we read:
He took the five loaves and the two fish,
and looking up toward Heaven (i.e.,
God), he blessed [Him], and breaking
the loaves he gave them to the disciples.
In Matt 15:36 and John 6:11, he took bread and
fish, then "giving thanks" (i.e., to God) he
passed the food out.
At the Last Passover, he "took some bread and
having blessed [God], he broke it and gave it to
the disciples." Likewise, "he took a cup and
gave thanks, and gave it to them" (Matt 26:26,
27). After the resurrection, Yeshua had dinner
with two disciples in Emmaus where he "took
the bread and blessed [God]" (Luke 24:30).
One passage does say he blessed the bread
(Luke 9:16). [Top]

Dankbaarheid voor Onderhoud
Yeshua dankte God vaak, eenvoudig voor het
verstrekken van voedsel ("brood"). In het Jodendom is het gebruikelijk een zegen voor het eten aan
te bieden. Het eten wordt niet gezegend, maar de
Schepper ervan. Zo lezen we in Matt 14:19:
Hij nam de vijf broden en de twee vissen,
en opwaarts ziende naar de hemel (d.w.z.
naar God), zegende hij [Hem], en het brood
brekende gaf hij ze aan de discipelen.
In Mat 15:36 en Joh 6:11, nam hij brood en vis,
dan "dankzeggend" (d.w.z. aan God) deelde hij het
voedsel uit.
Bij het Laatste Pascha, "nam hij wat brood en na
[God] gezegend te hebben, brak hij het en gaf het
aan de discipelen." Ook "nam hij een beker en
gedankt hebbende, gaf hij die aan hen" (Mat
26:26, 27). Na de opstanding, had Yeshua een
maaltijd met twee discipelen in Emmaus, waar hij
"het brood nam, en [God] zegende"(Lucas 24:30).
Eén passage zegt wel dat hij het brood zegende
(Lucas 9:16).

Intercession
Yeshua interceded for people.
"Simon . . . I have prayed for you, that your faith
may not fail" (Luke 22:31-32). At the Passover,
he prayed, "Father . . . I ask on their behalf" (John
17:1, 9). And during his execution, Yeshua
prayed, "Father forgive them; for they do not
know what they are doing" (Luke 23:34).
This was a hallmark not only of his earthly life.
The NT says he works now as a high priest in
God's presence.
Messiah Yeshua is he who died, yes,
rather who was raised, who is at the
right hand of God, who also intercedes
for us." (Rom 8:34)
He is able to save forever those who
draw near to God through him, since he
always lives to make intercession for
them. (Heb 7:25)
(See the article Hebrew Mediators and the
Mediator Messiah.)
Yeshua also prayed for himself. He needed
physical and mental strength to face hostile
religious and brutal military powers, as well as
demonic forces. He needed assurance when
people failed to give him friendship in return
for his, or their gratitude for what he had given
them, or their encouraging love when others
hated him. He needed his father's hand on his
head and shoulders to carry on with the
planned work. [Top]

Voorspraak
Yeshua bemiddelde voor mensen.
"Simon ... Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof
niet zou bezwijken" (Lucas 22:31-32). Op het
Pascha, bad hij: "Vader ... Ik vraag namens hen"
(Joh 17:1, 9). En tijdens zijn executie bad Yeshua:
"Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat
ze doen" (Lucas 23:34).
Dit was niet alleen een kenmerk van zijn aardse
leven. Het NT zegt dat hij nu werkt als een
hogepriester in Gods tegenwoordigheid.
Messias Yeshua is hij die stierf, ja,
daarentegen werd opgewekt, die aan de
rechterhand van God is, die ook voor ons
pleit. "(Rom. 8:34)
Hij is in staat om voor altijd te behouden
degenen die door Hem tot God naderen,
omdat hij altijd leeft om voor hen
voorspraak te doen. (Heb 7:25)
(Zie het artikel Hebreeuwse Middelaars en de
Middelaar Messias.)
Yeshua bad ook voor zichzelf. Hij had fysieke en
mentale kracht nodig om vijandige religieuze en
brutale militaire macht tegemoet te treden, maar
ook demonische krachten. Hij had zekerheid nodig
als mensen nalieten hem vriendschap te geven in
ruil voor de zijne, of dankbaarheid voor wat hij
hen gegeven had, of hun bemoedigende liefde als
anderen hem haatte. Hij had de hand van zijn
vader op zijn hoofd en schouders nodig om met de
geplande werkzaamheden door te gaan.
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Prayer At or For
Special Events

Gebed Bij of Voor
Bijzondere Gelegenheden

1) His immersion in River Jordan. "While he
was praying, heaven was opened, and the Holy
Spirit descended upon him in bodily form like a
dove" (Luke 3:21-22).
2) Before choosing the Twelve. "It was at this
time that he went off to the mountain to pray,
and he spent the whole night in prayer to God"
(Luke 6:12).
3) Heavenly transformation. "He took Peter and
John and Jacob, and went up the mountain to
pray. And while he was praying, the appearance
of his face became different, and his clothing
became white and gleaming" (Luke 9:28-29).
4) Before raising Lazarus. Yeshua "raised his
eyes, and said, 'Father, I thank you that you
heard me. And I knew that you hear me
always" (John 11:41-42a). He then "cried out
with a loud voice, 'Lazarus, come forth,'" and
Lazarus "came forth" from the tomb (43-44).
5) On the evening of his last Pesach, "lifting
up his eyes to Heaven, he said, 'Father, the hour
has come; glorify your Son, that the Son may
glorify you' " (John 17:1).
6) Later the same night, in the olive grove, he
told his disciples, "Sit here while I go over
there and pray" (Matt 26:36). He "was praying
very fervently, and his sweat became like drops
of blood" (Luke 22:44).
The book of Hebrews adds a striking
comment, apparently about this ordeal
in Gethsemane: "He offered up
prayers and supplications, with loud
cries and tears, to him who was able
to save him from death" (Heb 5:7a).
Yeshua crying and calling out to
God? His prayer was effective: "He
was heard, because of his piety" (v.
7b). He was saved from death's
chains: he was raised alive.
7) On the tree on Golgotha, he asked his Father
"to forgive" his crucifiers (Luke 23:34). Then just
before expiring he prayed, "Father, into your
hands I commit my spirit" (Luke 23:46). [Top]

1) Zijn onderdompeling in de Jordaan. "Terwijl
hij aan het bidden was, werd de hemel geopend, en
daalde de Heilige Geest op hem in lichamelijke
gedaante als een duif" (Lucas 3:21-22).
2) Voor het uitkiezen van de Twaalf. "Het was
in die tijd dat hij naar de berg ging om te bidden,
en hij bracht de hele nacht in gebed tot God door"
(Lucas 6:12).
3) Hemelse transformatie. "Hij nam Petrus en
Johannes en Jacobus, en ging de berg op om te
bidden. En terwijl hij aan het bidden was, werd de
aanblik van zijn gezicht anders, en zijn kleding
werd wit en glanzend" (Lucas 9:28-29).
4) Voor het opwekken van Lazarus. Yeshua
"hief zijn ogen op, en zei: 'Vader, ik dank u dat u
mij gehoord hebt. En ik wist dat u me altijd hoort"
(Joh. 11:41-42a). Toen "riep Hij met luide stem:
'Lazarus, kom uit,'" en Lazarus "kwam te
voorschijn" uit het graf (43-44).
5) Op de avond van zijn laatste Pesach, "zijn
ogen opheffend naar de hemel, zei hij: 'Vader, de
ure is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat de
Zoon U kan verheerlijken'" (Joh 17:1).
6) Later diezelfde nacht, in de olijfhof, zei hij
tegen zijn leerlingen: 'Blijven jullie hier zitten
terwijl ik daar ga bidden "(Mat 26:36). Hij "was
zeer vurig aan het bidden, en zijn zweet werd als
bloeddruppels" (Lucas 22:44).
Het boek Hebreeën geeft een opvallende
reactie, blijkbaar over deze beproeving in
Gethsemane: "Hij offerde gebeden en
smekingen onder luid geroep en tranen,
aan hem die in staat was om hem van de
dood te redden" (Hebr. 5:7a). Yeshua
huilend en roepend tot God? Zijn gebed
had uitwerking: "Hij werd gehoord,
vanwege zijn eerbied" (v. 7b). Hij werd
gered uit de ketenen van de dood: hij werd
levend opgewekt.
7) Op de boom op Golgotha, vroeg hij zijn Vader
die hem kruisigden "te vergeven" (Lucas 23:34).
Dan gewoon vooraleer te vervallen hij bad: 'Vader,
in uw handen beveel Ik mijn geest "(Lucas 23:46).

Teacher of Prayer

Gebedsleraar

Yeshua taught his disciples "that at all times
they ought to pray and not to lose heart" (Luke
18:1). The gospel of Luke is filled with more
references to Yeshua's prayer life than any

Yeshua leerde zijn discipelen "dat ze te allen tijde
moesten bidden en niet de moed verliezen" (Lucas
18:1). Het evangelie van Lucas is meer dan enig
ander NT boek gevuld met verwijzingen naar
6

other NT book. It seems to be a central element
of his portrayal of the Son of Man.
It came to pass that while he was praying
in a certain place, after he had finished,
one of his disciples said to him, "Lord,
teach us to pray." (Luke 11:1)
Yeshua responds by giving them the prayer
example called "the Lord's prayer." "When you
pray, say . . ." (v. 2). He taught them what he
himself practiced. He did not teach them to
pantomime pious performances to fool God or
to impress the religiously naive.
He wanted them to know the Father who
"knows that you need these things" and who
"has gladly chosen to give you the kingdom."
Because of the Father's love, Yeshua wanted
them to stop being "anxious . . . stop being in
suspense" (Luke 12:22-34).

Yeshua's gebedsleven. Het lijkt een centraal
element in zijn vertolking van de Zoon des mensen.
Het gebeurde dat, terwijl hij in een zekere
plaats aan het bidden was, nadat hij klaar
was, één van zijn discipelen tot hem zei:
"Heer, leer ons bidden." (Lucas 11:1)
Yeshua reageert door hen het voorbeeldgebed,
"het Onze Vader" genoemd, te geven. "Als je bidt,
zeg dan ..." (v. 2). Hij leerde hen wat hij zelf deed.
Hij leerde ze geen vrome pantomime prestaties om
God voor de gek te houden of om indruk te maken
op de religieuze naïeveling.
Hij wilde dat ze de Vader kenden die "weet dat je
deze dingen nodig hebt" en die "met blijdschap er
voor heeft gekozen om u het koninkrijk te geven."
Omwille van de liefde van de Vader wilde Yeshua
dat ze stopten met "angstig te zijn... stopten met
gespannen te zijn" (Lucas 12:22-34).

Did the Disciples Pray to Yeshua?

Baden de Discipelen tot Yeshua?

The NT reports people "calling upon" or
"invoking" (epikaleo) the name of Yeshua as
Lord (Acts 7:59; Rom 10:12-14). The same
phrase refers to calling on God (Acts 2:21; 2
Cor 1:23; 1 Pet 1:17), and reflects the
Hebrew qara beShem YHVH (Gen 13:4; Isa
64:6; Ps 116:13).
In Romans 10:12-13, Paul quotes Joel 3:5
(Eng 2:32), which speaks of calling upon
YHVH. Paul, however, applies this passage to
Yeshua. The implication is not that Yeshua
"is" YHVH, but that his lordship is the present,
earthly manifestation of God's sovereign reign
(kingdom) through him as his Lord and
Messiah (Rom 10:9-14; Heb 1:10; 1 Pet 3:15).
It's helpful to remember that the name "Yeshua"
means (in Hebrew) "the LORD saves" [YHVH
yasha]. "You shall call his name Yeshua, for it is
he who will save [Heb. yasha] his people from
their sins" (Matt 1:21). "God has brought to Israel
a Savior [Heb. moshia, from yasha], Yeshua"
(Acts 13:23). "There is salvation [Heb. yeshuah]
in no one else; for there is no other name
[Yeshua] under heaven that has been given
among men, by which we must be saved [Heb.
yasha]" (Acts 4:12).
[Consider the detailed PDF study "Worship in
the New Testament". Also consider the study
about Thomas's response to the resurrected
Yeshua: John 20:28—"My Lord and My
God".] [Top]
• Paul Sumner

Het NT vermeldt mensen die "roepen " of "beroep
doen" (epikaleo) op de naam van Yeshua als Heer
(Hand 7:59; Rom 10:12-14). Dezelfde uitdrukking
verwijst naar een beroep doen op God (Hand 2:21;
2 Kor 1:23; 1 Petr 1:17), en weerspiegelt het
Hebreeuwse qara beShem YHVH (Gen 13:4;
Jesaja 64:6; Ps 116:13) .
In Rom 10:12-13, citeert Paulus Joel 3:5 (nietHebreeuws Bijbel 2:32), waarin sprake is van een
beroep op YHVH. Paulus past deze passage echter
toe op Yeshua. De implicatie is niet dat Yeshua
YHVH "is", maar dat zijn heerschappij de hedendaagse, aardse manifestatie is van Gods soevereine
heerschappij (koninkrijk) door hem als zijn Heer
en Messias (Rom 10:9-14; Hebr 1:10; 1 Petr 3:15).
Het is handig om te onthouden dat de naam
"Yeshua" (in het Hebreeuws) "de HEERE redt"
[YHVH Yasha] betekent. "Gij zult Hem de naam
Yeshua geven, want hij is het die Zijn volk zal
redden [Hebr. yasha] van hun zonden" (Mat 1:21).
"God gaf aan Israël een Verlosser [Hebr. moshia,
van yasha], Yeshua" (Hand. 13:23). "Er is redding
[Hebr Yeshuah] in niemand anders, want er is geen
andere naam [Yeshua] onder de hemel, die onder
de mensen gegeven is, waardoor wij moeten
behouden worden [Hebr yasha.]" (Hand 4:12).
[Denk aan de gedetailleerde PDF studie "Aanbidding in het Nieuwe Testament". Kijk ook eens
naar de studie over de reactie van Thomas op de
opgestane Yeshua:. Joh 20:28 — "Mijn Heer en
mijn God"]
• Paul Sumner
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