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The eDisciple 
A new weekly teaching email. 

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

 
 
"He's gone crazy!" That's what Mary said when she 
heard about what Jesus was doing. 
 

Conflict between Jesus and Mary 
 
This teaching is adapted from the Jesus, My Rabbi lesson 
enjoyed by thousands of students in Torah Clubs around the 
world. A study in the Gospels from a Messianic Jewish 
perspective. Every week Club members encounter Yeshua of 
Nazareth in his Jewish, historical, and cultural context. 
 
Word of the large crowds gathering in Capernaum 
drifted back to Nazareth where Yeshua’s mother, 
Mary, and His brothers still lived. Nothing could 
alarm a Jewish mother more than to hear that her 
son was not eating. In a panic, she summoned the 
rest of her sons and set out for Capernaum to 
“take custody of Him; for they were saying, ‘He 
has lost His senses’” (Mark 3:21). Yeshua’s mother 
and brothers intended to bring Him back to 
Nazareth, where they felt He belonged. 
Arriving in Capernaum, Mary and her sons had 
no difficulty locating Yeshua. They found Simon 
Peter’s house surrounded by a crowd of 
people. The multitude pressed in so tightly that 
no one could get through to Yeshua (unless 
they went through the roof). Followers and 
onlookers crowded around doors and 
windows, trying to catch His words. Like 
everyone else crushing about the house, Mary 
and her sons were told to take a number and 
wait their turn. They sent word to Him: “Tell 
Him His mother and brothers are waiting 
outside looking for Him.” 
Inside the house, Yeshua sat with a circle of His 
disciples around Him, the twelve whom He had 
recently chosen. Other disciples were squeezed into 
the room to hear His words. Suddenly someone 
interrupted. “Your mother and Your brothers are 
outside looking for you” (Mark 3:32). 
The Master responded, “Who are My mother and 
My brothers?” (Mark 3:33). No one answered. 
He knew they were outside, waiting to take Him 
back to Nazareth, but His loyalty remained with His 
students in Capernaum. He looked at the disciples 
seated in the circle around Him, stretched His hand 
over them and said, “Behold My mother and My 
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"Hij is gek geworden!" Dat is wat Maria zei toen ze 
hoorde wat Jezus aan het doen was. 
 

Conflict tussen Jezus en Maria 
 
Dit onderwijs is overgenomen uit de ''Jezus, Mijn Rabbijn'' les die 
duizenden studenten in Torah Clubs over de hele wereld hebben 
gehad. Een studie in de Evangeliën vanuit een Messiaans-Joods 
perspectief. Elke week ontmoeten de leden van de Club Yeshua van 
Nazareth in zijn Joodse, historische en culturele context.  
 
Het nieuws van de grote menigte in Kapernaüm raakte 
tot in Nazareth, waar Yeshua's moeder, Maria, en zijn 
broers nog steeds woonden. Niets kon een Joodse 
moeder meer verontrusten dan te horen dat haar zoon 
niet at. In paniek riep ze de rest van haar zonen bij 
elkaar en ging naar Kapernaüm om "Hem in hechtenis 
te nemen, want zij zeiden: 'Hij is zijn verstand verloren'" 
(Marcus 3:21). Yeshua's moeder en broers waren van 
plan om Hem terug te brengen naar Nazareth, waar zij 
vonden dat Hij thuishoorde. 
Aangekomen in Kapernaüm, kostte het Maria en haar 
zonen geen moeite om Yeshua te vinden. Zij vonden het 
huis van Simon Petrus, omringd door een menigte 
mensen. De menigte drukte zich zo dicht opeen dat 
niemand tot bij Yeshua kon komen (tenzij ze door het 
dak gingen). Volgelingen en toeschouwers verdrongen 
zich bij deuren en ramen, in een poging om Zijn 
woorden op te vangen. Net als iedereen die zich in het 
huis verdrong, kregen Maria en haar zonen te horen dat 
ze een nummertje moesten trekken en op hun beurt 
moesten wachten. Ze stuurden een bericht naar Hem: 
"Zeg Hem dat zijn moeder en broers buiten op Hem 
wachten." 
Binnen in het huis zat Yeshua met een kring van Zijn 
discipelen om Hem heen, de twaalf die Hij kort daarvoor 
had uitgekozen. Andere discipelen verdrongen zich in de 
kamer om Zijn woorden te horen. Plotseling onderbrak 
iemand. "Uw moeder en Uw broers zijn buiten naar U 
op zoek" (Marcus 3:32). 
De Meester antwoordde: "Wie zijn Mijn moeder en 
Mijn broeders?" (Markus 3:33). Niemand antwoordde. 
Hij wist dat zij buiten waren, wachtend om Hem naar 
Nazareth terug te brengen, maar Zijn loyaliteit bleef bij 
Zijn leerlingen in Kapernaüm. Hij keek naar de discipelen 
die in de kring om Hem heen zaten, strekte Zijn hand 
over hen uit en zei: "Zie, Mijn moeder en Mijn broeders! 



brothers! For whoever does the will of God, he is 
My brother and sister and mother” (Mark 3:34
When those words came back to His mother 
and brothers standing outside, they cut to the 
heart. Yeshua—their Yeshua—refused them in 
favor of His disciples. They still thought of Him 
as their own, as if they could take charge of 
Him and talk some sense into Him. They had 
not yet come to a place of humility where they 
could follow Him instead of insisting that He 
follow them. The incident created a rift 
between the Master’s natural family and His 
family of disciples—a rift still evident in John 
7:2-12, where Yeshua’s brothers taunt Him 
dismissively. 
Some years later, His mother, Mary, began to 
follow in the path of discipleship. No longer 
just His mother, she too put on the sandals of a 
disciple and followed Him to Jerusalem for His 
last Passover. The Master’s natural family and 
His disciple-family finally reconciled at the
when He gave charge of His mother to His 
beloved disciple John. Ironically, He gave Mary, 
the who intended to take charge of Him and 
remove Him from the company of the disciples, 
into the charge of one of those disciples. After 
the cross, the family of Yeshua rejoined Him as 
part of the larger family of Messiah. The 
resurrected Yeshua appeared to James, and 
James became the universally acknowledged 
head of the assembly of believers. His brothers 
became His brothers again, not just on filial 
terms, but as those who do God’s will and 
place faith in God’s Son. 
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Want wie de wil van God doet, die is Mijn broeder en 
zuster en moeder" (Marcus 3:34
Toen deze woorden terugkwamen bij Zijn moeder en 
broers die buiten stonden, sneden ze tot in het hart. 
Yeshua - hun Yeshua - weigerde hen ten gunste van Zijn 
discipelen. Zij beschouwden Hem nog steeds als de 
hunne, alsof zij de leiding over Hem konden nemen en 
Hem tot rede konden brengen. Zij waren nog niet op 
een punt gekomen van nederigheid waar zij Hem 
konden volgen in plaats van erop aan te dringen dat Hij 
hen zou volgen. Het incident creëerde een breuk tussen 
de natuurlijke familie van de Meester en Zijn familie van 
discipelen - een breuk die nog steeds duidelijk is in 
Johannes 7:2-12, waar Yeshua's broers Hem 
minachtend beschimpen. 
Enige jaren later begon Zijn moeder, Maria, het pad van 
discipelschap te volgen. Niet langer slechts als 
moeder, trok ook zij de sandalen van een discipel aan en 
volgde Hem naar Jeruzalem voor Zijn laatste Pascha. De 
natuurlijke familie van de Meester en Zijn 
discipelenfamilie verzoenden zich uiteindelijk aan het 
kruis toen Hij de zorg voor Zijn moeder a
discipel Johannes gaf. Ironisch genoeg gaf Hij Maria, 
degene die van plan was Hem onder haar hoede te 
nemen en Hem uit het gezelschap van de discipelen te 
verwijderen, onder de hoede van een van die 
discipelen. Na het kruis, voegde de fami
zich weer bij Hem als deel van de grotere familie van de 
Messias. De verrezen Yeshua verscheen aan Jacobus, en 
Jacobus werd het universeel erkende hoofd van de 
vergadering van gelovigen. Zijn broeders werden weer 
Zijn broeders, niet alleen op kinderlijke voorwaarden, 
maar als degenen die Gods wil doen en geloof stellen in 
Gods Zoon. 
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