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A new weekly teaching email.
Gain new insight into the
stories and teachings of the Master every week.

On the night before He suffered, Yeshua told his
disciples the important stuff. Take a fresh look at
Yeshua’s farewell discourse.

Een nieuwe wekelijkse onderwijs e-mail.
Verwerf elke week nieuw inzicht in de
verhalen en leringen van de Meester.

Op de avond voordat Hij leed, vertelde Yeshua zijn
discipelen de belangrijke dingen. Neem een nieuwe
kijk op Yeshua's afscheidsrede.

Yeshua's Farewell Discourse

Yeshua's afscheidsrede

After Iscariot left the table, the Master said
His farewells to the men who had followed
Him over the course of the last several years.
“My little children, I am with you a little while
longer,” He told them (John 13:33). Disciples
of a sage considered their rabbi as their
spiritual father and head of household, and
the sage considered his disciples to be his
spiritual sons.
Ordinarily, Yeshua steered away from the father-son
language when describing His relationship with His
disciples. He often admonished them to become like
little children and to regard God as their heavenly
father. On other occasions, He referred to the
disciples as “children,” but He did not refer to them as
“my children.” Instead, He told them, “Do not call
anyone on earth your father; for One is your Father,
He who is in heaven” (Mathew 23:9).
In this instance, Yeshua directly referred to His
disciples as His children. In the context of the
family Passover Seder meal, He performed the role
of the father at the table, and His disciples
participated as the children. Moreover, by
addressing His disciples as “my little children,”
Yeshua signaled the beginning of His farewell
discourse: John 13:31-17:26.
Farewell discourses in the Bible and Jewish
literature follow a consistent pattern. A father
gathers his children (or a spiritual leader
gathers his followers) and announces that he
is about to die. His children express sorrow
and dismay, but he encourages them to be
strong and courageous. He reiterates
significant life events and interprets their
meaning. He directs his children to follow the
commandments and keep the Torah. He
expresses his love for his children and
instructs them not to quarrel but to love one
another and strive toward unity. He warns
them about particular vices and temptations.
He predicts the future and warns his children

Nadat Iscariot de tafel had verlaten, nam de
Meester afscheid van de mannen die hem in de loop
van de laatste jaren hadden gevolgd. "Mijn kleine
kinderen, Ik ben nog wat langer bij jullie," zei Hij
tegen hen (Johannes 13:33). Discipelen van een
wijze beschouwden hun rabbijn als hun geestelijke
vader en hoofd van het huishouden, en de wijze
beschouwde zijn discipelen als zijn geestelijke
zonen.
Normaal gesproken week Yeshua af van de vaderzoon taal bij het beschrijven van Zijn relatie met Zijn
discipelen. Hij vermaande hen vaak om als kleine
kinderen te worden en God als hun hemelse vader
te beschouwen. Bij andere gelegenheden noemde
Hij de discipelen 'kinderen', maar Hij noemde ze niet
'mijn kinderen'. In plaats daarvan zei Hij: "Noem
niemand op aarde uw vader, want één is uw Vader,
Hij die in de hemel is" (Matteüs 23:9).
In dit geval verwees Yeshua direct naar zijn
discipelen als zijn kinderen. In het kader van de
Pesach-Seder-maaltijd speelde Hij de rol van de
vader aan de tafel en zijn discipelen namen deel als
de kinderen. Bovendien gaf Yeshua, door Zijn
discipelen aan te spreken als "mijn kleine kinderen",
het begin van Zijn afscheidsrede aan: Johannes
13:31-17:26.
Afscheidsverhandelingen in de Bijbel en in de Joodse
literatuur volgen een consistent patroon. Een vader
brengt zijn kinderen bijeen (of een geestelijk leider
brengt zijn volgelingen bijeen) en kondigt aan dat hij
op het punt staat om te sterven. Zijn kinderen uiten
verdriet en ontzetting, maar hij moedigt hen aan om
sterk en moedig te zijn. Hij herhaalt belangrijke
gebeurtenissen in het leven en interpreteert de
betekenis ervan. Hij draagt zijn kinderen op om de
geboden te volgen en de Thora te bewaren. Hij drukt
zijn liefde voor zijn kinderen uit en draagt hen op om
geen ruzie te maken, maar om elkaar lief te hebben
en te streven naar eenheid. Hij waarschuwt hen voor
bepaalde ondeugden en verleidingen. Hij voorspelt
de toekomst en waarschuwt zijn kinderen voor
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about trials and difficulties to come. He
promises them that God will protect them so
longg as they remain faithful, and he
encourages them not to worry. He might pick
a successor. Finally, he closes with blessing or
prayer. The Master’s last discourse in John 13
1317 follows most of the farewell conventions.
In the farewell discourse, Yeshua com
communicates
His “realized eschatology.” That is to say, He
explains to the disciples how they will
experience the kingdom of heaven in their lives
even though the Messianic Era has not
commenced. The promises and predictions of
the Messianic Era will bear early
rly spiritual fruit
in the disciples. They will experience the
outpouring of the Holy Spirit, miraculous
answers to prayer, a new revelation of God and
relationship with the Father, fraternity, love,
and peace. In other words, Yeshua’s disciples
will enter the world of the Messianic Era before
the Messianic Era enters this world.

beproevingen en moeilijkheden die nog komen. Hij
belooft hen dat God hen zal beschermen zolang ze
trouw
rouw blijven en hij moedigt hen aan zich geen
zorgen te maken. Hij zal misschien een opvolger
kiezen. Uiteindelijk sluit hij af met zegen of gebed.
Het laatste betoog van de Meester in Johannes 13-17
13
verloopt volgens de meeste afscheidsconventies.
In het afscheidsgesprek
fscheidsgesprek communiceert Yeshua Zijn "
gerealiseerde eschatologie". Dat wil zeggen, Hij legt
de discipelen uit hoe zij het koninkrijk van de hemel
in hun leven zullen ervaren, ook al is het Messiaanse
tijdperk nog niet begonnen. De beloften en voorvoor
spellingen
llingen van het Messiaanse tijdperk zullen in de
discipelen al vroeg geestelijke vruchten afwerpen.
Ze zullen de uitstorting van de Heilige Geest, wonwon
derbaarlijke antwoorden op het gebed , een nieuwe
openbaring van God en de relatie met de Vader
ervaren, broederschap, liefde en vrede. Met andere
woorden, Yeshua's discipelen zullen de wereld van
het Messiaanse tijdperk binnengaan voordat het
Messiaanse tijdperk deze wereld binnenkomt.
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