The eDisciple

De eDiscipel

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

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

He who receives a prophet in the name of a
prophet shall receive a prophet's reward, but
what is "a prophet's reward?"

Hij die een profeet ontvangt om zijn naam ‘profeet’,
zal de beloning van een profeet ontvangen, maar wat
is "de beloning van een profeet?"

The Prophet's Reward

De beloning van een profeet

In the days of the apostles, Jewish families considered
it a great privilege to be able to host a priest, a
teacher, or a rabbi in their home. By providing
hospitality to the servants of God, one could hope for
some commensurate blessing from God.
Along that same line of thought, Yeshua said that
anyone “who receives a prophet in the name of a
prophet shall receive a prophet’s reward”
(Matthew 10:41). This saying reflects a common
idiom from Rabbinic Hebrew which could better
be translated, “He who receives a prophet
because he is a prophet shall receive a prophet’s
reward.” Likewise, “He who receives a righteous
man because he is a righteous man receives the
reward of a righteous man” (Matthew 10:42).
That is not to say that hosting a prophet or
righteous man will earn a person the reward due
to the prophet or the righteous man. Rather, it
will earn the gratitude of God’s servant, and God’s
servant will bestow a reward in the form of a
spiritual blessing. With these words, the Master
alluded to the story of Elisha the prophet and the
Shunnamite woman. A childless woman from
Shunem hosted the prophet Elisha in her home.
As a reward for her hospitality, Elisha bestowed a
blessing upon her, granting her a son (2 Kings 4).
The reward due for hosting one of the Master’s
disciples extends even to the simple act of giving
a cup of water to one of the least of His disciples:
“Whoever in the name of a disciple [i.e., because
he is a disciple] gives to one of these little ones
even a cup of cold water to drink, truly I say to
you, he shall not lose his reward” (Matthew
10:42). In this context, the term "little ones"
does not refer to children, it refers to young,
novice disciples of a lowly station. To put it
simply: "One who performs even the smallest
act of kindness for one of the least significant of
Yeshua’s disciples will receive a reward from
heaven."

In de tijd van de apostelen vonden joodse gezinnen het
een groot voorrecht om een priester, een leraar of een
rabbijn thuis te mogen ontvangen. Door gastvrijheid te
bieden aan de dienaren van God, zou men kunnen
hopen op enige evenredige zegening van God.
Via diezelfde gedachtegang zei Yeshua dat iemand "die
een profeet ontvangt om zijn naam ‘profeet’, de
beloning van een profeet zal ontvangen" (Mat. 10:41).
Dit gezegde weerspiegelt een algemeen rabbijnse
Hebreeuws gezegde dat beter vertaald kan worden
met: "Hij die een profeet ontvangt omdat hij een
profeet is, zal de beloning van een profeet ontvangen."
Maar evenzo: "Hij die een rechtvaardige ontvangt
omdat hij een rechtvaardige is, ontvangt de beloning
van een rechtvaardige" (Mat. 10:42). Dat wil niet zeggen dat iemand die een profeet of een rechtvaardige
ontvangt, hem de beloning zal opleveren die aan de
profeet of de rechtvaardige verschuldigd is. Het zal
eerder de dankbaarheid van Gods dienaar opleveren en
Gods dienaar zal een beloning in de vorm van een
geestelijke zegening schenken. Met deze woorden
zinspeelde de Meester op het verhaal van Elisa, de
profeet en de Shunnamitische vrouw. Een kinderloze
vrouw uit Shunem ontving de profeet Elisa in haar huis.
Als beloning voor haar gastvrijheid schonk Elisa haar
een zegen door haar een zoon te schenken (2 Kon. 4).
De beloning voor het ontvangen van een van de discipelen van de Meester geldt zelfs voor de eenvoudige
handeling van het geven van een kopje water aan een
van de minste van Zijn discipelen: "Wie in de naam van
een discipel [d.w.z. omdat hij een discipel is] aan een
van deze kleintjes zelfs een beker koud water te drinken geeft, echt, zeg ik tegen je, hij zal zijn beloning niet
verliezen" (Mat. 10:42). In deze context verwijst de
term 'kleintjes' niet naar kinderen, maar naar jonge,
beginnende discipelen van lagere rang. Simpel gezegd:
"Iemand die zelfs de kleinste daad van vriendelijkheid
uitvoert voor een van de minst betekenisvolle discipelen van Yeshua, zal een beloning uit de hemel
ontvangen."
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Among the rewards that a person could expect for
hosting the apostles was their blessing of
“shalom.” The Hebrew word “shalom” refers to
more than just peace. It also implies wholeness,
general well-being,
being, adequate resources, and
a good
health. By placing his “shalom” upon the
household, the disciple of Yeshua offered his host
a powerful blessing: the disciple's reward.
Today the apostles are no longer among us,
but we can still receive and host disciples of
the Master who labor and
nd minister for the
kingdom.

Een van de beloningen die men kon verwachten voor
het ontvangen van de apostelen was hun "shalom"
zegen. Het Hebreeuwse woord "shalom" verwijst naar
meer dan alleen vrede. Het impliceert ook heelheid,
algemeen welzijn, voldoende middelen en een goede
gezondheid. Door zijn "shal
"shalom" over het huishouden te
leggen,
en, bood de discipel van Yeshua zijn gastheer een
krachtige zegen aan: de beloning van de discipel.
Tegenwoordig zijn dee apostelen niet langer onder ons,
maar we kunnen nog steeds discipelen van de Meester
verwelkomen en ontvangen die werken en dienen voor
het koninkrijk.
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