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.

Unlike people who do only the minimum
required of them, disciples of Yeshua go the
“extra mile.”

In tegenstelling tot mensen die alleen het minimaal
vereiste doen, lopen discipelen van Yeshua de "extra
mijl".

The Extra Mile
and the Shirt Off Your Back

De Extra Mijl
en het Hemd Van Je Lijf

A devoted disciple of Yeshua will give you “the
shirt off his back” and he will always “go the extra
mile” for you. Both sayings appear in the context
of Yeshua’s sermon about entering the kingdom of
heaven. Those seeking to enter the kingdom are
willing to go beyond the minimum required of
them.
Yeshua taught His disciples to go beyond the letter
of the law in showing deference for others, even
setting aside their own legal rights and
prerogatives for the sake of the kingdom. He said,
“If anyone wants to sue you and take your shirt,
let him have your coat also” (Matthew 5:40).
In a Roman court of law, a creditor could literally
demand the shirt off of a debtor’s back. Rather
than resist the litigation, Yeshua advised His
disciple to go further and give the creditor his
cloak as well. The Torah forbids creditors from
seizing a man’s cloak in a Torah court (Exodus
22:27, Deuteronomy 24:13). Yeshua advised his
disciples to demonstrate their good faith by
voluntarily setting aside their rights. Likewise, the
Talmud says, “The Holy One, blessed be He, loves
the one who does not insist on his full rights”
(b.Pesachim 113b). The disciple who leaves justice
in the hands of the Almighty will not be
disappointed.
Yeshua told His disciples, “Whoever forces you
to go one mile, go with him two” (Matthew
5:41). A disciple of Yeshua does more than is
required of him. Under the tyranny of Roman
occupation, Roman soldiers could force a man
without Roman citizenship to carry a load for
them. Few things could have been more hateful
for the Jewish people than to be forced to serve
the Romans like pack animals. Yeshua instructed
His disciples to disarm their opponents by going
an extra mile.

Een toegewijde discipel van Yeshua zal u "het hemd
van zijn lijf" geven en hij zal altijd "de extra mijl" voor
u lopen. Beide uitspraken verschijnen in het kader van
Yeshua's preek over het binnengaan in het koninkrijk
der hemelen. Wie zoekt om het koninkrijk binnen te
gaan moet bereid zijn om verder te gaan dan het
vereiste minimum.
Yeshua leerde Zijn discipelen verder te gaan dan de
letter van de wet bij het tonen van respect voor
anderen, zelfs af te zien van hun eigen wettelijke
rechten en voorrechten, in het belang van het
koninkrijk. Hij zei: "Als iemand je wil vervolgen en je
hemd neemt, laat hem ook je mantel" (Matteüs 5:40).
In een Romeinse rechtbank, kan een schuldeiser
letterlijk het hemd van het lijf eisen van een schuldenaar. In plaats van in de procesvoering door te gaan,
adviseerde Yeshua zijn discipelen om verder te gaan
dan de eis en de schuldeiser ook zijn mantel te geven.
De Tora verbiedt schuldeisers in een Tora-hof van
iemands mantel in beslag te nemen (Exodus 22:27,
Deut. 24:13). Yeshua adviseerde zijn leerlingen om hun
goede trouw te tonen door vrijwillig afstand te doen
van hun rechten. Ook de Talmoed zegt: "De Heilige,
gezegend zij Hij, houdt van degene die niet aandringt
op zijn rechten" (b.Pesachim 113b). De discipel die
gerechtigheid in de handen van de Almachtige laat, zal
niet teleurgesteld worden.
Yeshua vertelde Zijn discipelen: "Wie je dwingt om
één mijl te gaan, ga er twee met hem" (Matteüs 5:41).
Een discipel van Yeshua doet meer dan het vereiste.
Onder de tirannie van de Romeinse bezetting, konden
Romeinse soldaten een man zonder Romeins burgerrecht dwingen om voor hen een last te dragen.
Weinig dingen waren voor het Joodse volk hatelijker
dan gedwongen worden om de Romeinen te dienen,
zoals lastdieren. Yeshua droeg zijn discipelen op om
hun tegenstanders te ontwapenen door een extra mijl
te gaan.
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One ancient writer concurred with the
Master’s advice in dealing with Roman
impressments:

Destijds was er één schrijver die het eens was met
het advies van de Meester over hoe omgaan met de
Romeinse onderdrukking:

If there is a requisition and a soldier seizes
your donkey, let it go. Do not resist or
complain; otherwise you will be beaten first,
and lose your donkey besides. (Epictetus,
Dissertationes 4.1.79)

Als er een vordering is en een soldaat uw ezel grijpt,
laat het gebeuren. Biedt geeen weerstand of maak
geen beklag; anders zult u a
als eerste geslagen worden
en bovendien uw ezel verlie
verliezen. (Epictetus,
Dissertationes 4.1.79)

This policy for dealing with Roman requisitions
and seizures sounds similar to the way that the
apostles transmited Yeshua’s teaching to the
Gentile disciples:

Dit beleid voor het omgaan met Romeinse vorderingen
en inbeslagname klinkt vergelijkbaar met de manier
waarop de apostelen Yeshua's onderwijs overbrachten
aan de heidense discipelen:

If someone forces you to go one mile, go with him
two. If someone takes away what is yours, do not
demand it back, for you are not even able to get it
back. (Didache 1:4)

Als iemand je dwingt om één mijl te gaan, ga er twee
met hem.. Als iemand wegneemt wat van jou is, vraag
het niet terug, want je bent zelfs niet in staat om het
terug te krijgen. (Didachee 1:
1:4)

In this current age the disciple can expect to
experience injustices at the hands of others,
ot
but he
should not let the loss of material things perturb
him, for he lives not for this current world and its
things, but rather for the kingdom that is coming.

In deze tijd kan de discipel van anderen onrechtvaardigheden verwachten te ervaren
ervaren, maar hij moet zich door
het verlies van materiële dingen niet laten verstoren,
want hij leeft niet voor deze huidige wereld en haar
dingen, maar voor het koninkrijk dat komt .
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