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De eDiscipel

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

And for my next trick! Yeshua was not a magician
nor a performer, but he turned water into wine.
So what’s up with the magic tricks?

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

En voor mijn volgende truc! Yeshua was geen tovenaar
en ook geen acteur, maar hij veranderde water in wijn.
Dus wat is er gaande met de goocheltrucs?

The Miracles of the Master

De Wonderen van de Meester

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.

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.

When Yeshua turned the water to wine at the
wedding in Cana, His disciples took it as a sign.
John refers to it as “the first of his signs” (John
2:11). But Yeshua did not intend it as a sign. Only
the servants at the wedding (and his disciples)
knew where the wine had come from.
Yeshua didn’t do the miracles to prove that He
was the Messiah or show off His divine powers.
When people asked Him to perform signs, He
refused. When King Herod asked Him to do a
wonder, He declined. He did not conduct Himself
as a magician showing off his magic tricks, nor
was He employing His miraculous powers to
persuade people to believe in Him. On the
contrary, when He healed people, He assured
them that their faith had made them well, and He
instructed them to keep the matter quiet. That’s
not a good way to build a reputation as a miracle
worker.
If Yeshua was not doing miracles to prove His
divine or messianic identity, what was the point
of the miracles? Notice that the miracles occur
when Yeshua encounters some genuine need.
People come to Him seeking help. The Gospels
often say that He is moved by compassion for
them. It’s not as if He went out looking for people
to impress with His powers. Instead, it seems
that, as the representative of the kingdom, He
just couldn’t help Himself from helping others by
bringing the power of the future kingdom into
their present lives. The miracles manifested the
good news message, “The kingdom of heaven is
at hand.” They indicated just how close at hand
the Messianic Era had drawn. The kingdom was so
close that it was breaking through into the
present.

Toen Yeshua op de bruiloft in Kana het water in wijn
veranderde, zagen zijn discipelen het als een teken.
Johannes verwijst ernaar als "het eerste van zijn
tekenen" (Johannes 2:11). Maar Yeshua bedoelde het
niet als een teken. Alleen de bedienden op de bruiloft
(en zijn discipelen) wisten waar de wijn vandaan kwam.
Yeshua deed de wonderen niet om te bewijzen dat Hij
de Messias was of om te pronken met Zijn goddelijke
krachten. Toen de mensen Hem vroegen om tekenen te
verrichten, weigerde Hij. Toen koning Herodes Hem
vroeg om een wonder te doen, weigerde Hij. Hij
gedroeg zich niet als een tovenaar die met zijn magische
trucjes pronkte, noch gebruikte Hij Zijn wonderbaarlijke
krachten om mensen te overtuigen in Hem te geloven.
Integendeel, toen Hij de mensen genas, verzekerde Hij
hen dat hun geloof hen gezond had gemaakt, en Hij
droeg hen op om de zaak stil te houden. Dat is geen
goede manier om een reputatie op te bouwen als
wonderdoener.
Als Yeshua geen wonderen deed om zijn goddelijke of
messiaanse identiteit te bewijzen, wat was dan het nut
van de wonderen? Merk op dat de mirakels zich voordoen als Yeshua een echte nood ontmoet. Mensen
komen naar Hem toe om hulp te zoeken. De Evangeliën
zeggen vaak dat Hij ontroerd is vanwege zijn medeleven met hen. Het is niet zo dat Hij op zoek ging naar
mensen om indruk te maken met Zijn krachten. In
plaats daarvan lijkt het erop dat Hij, als de vertegenwoordiger van het koninkrijk, Zelf het niet kon laten om
anderen te helpen door de kracht van het toekomstige
koninkrijk in hun huidige leven te brengen. De wonderen manifesteerden de goede nieuwsboodschap:
"Het koninkrijk van de hemel is nabij". Ze gaven aan
hoe dichtbij de Messiaanse tijd was gekomen. Het
koninkrijk was zo dichtbij dat het doorbreekt in het
heden.
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According to the prophets, wine will flow in
abundance in the Messianic Era. Yeshua borrowed
from the abundance of the kingdom to supply the
wedding at Cana. All the miracles of the Messiah
relate to Jewish expectations of the
he kingdom era
in some fashion or another. In the Messianic Era,
sickness will be removed, the dead will be raised,
and Satan will be chained. Therefore, when He
sent out His disciples, Yeshua instructed them to
preach the good news, “The kingdom of heaven is
at hand,” and to “heal the sick, raise the dead,
cleanse lepers, and cast out demons” (Matthew
10:7-8).
8). He cited the prophecies of Isaiah, “He has
anointed me to preach the gospel to the poor …
release to the captives, and recovery of sight to
the blind,
d, to set free those who are oppressed”
(Luke 4:18), then He healed the blind and freed
those oppressed by evil spirits. In the kingdom,
the earth will yield such abundance that
starvation will be eliminated. Bread will be
abundant, as the provision of man
manna in the
wilderness.
When Yeshua saw a need in the form of several
thousand hungry people, He divided a few loaves
and fed multitudes. The miracles occurred when
Yeshua encountered a genuine need that will be
satisfied in the kingdom. He brought the prese
presence
of the kingdom with Him and, therefore, the
power of the kingdom. When Yeshua is present, it
is as if the boundary that separates this current
age from the kingdom has become permeable,
and the kingdom is leaking through it.
The miracle at Cana follows the same pattern.
Yeshua encounters a genuine and legitimate need
that will be satisfied in the kingdom
kingdom—the need
for wine. He reaches into the future, so to speak,
and draws from its bounty. He brings the vintage
of the Messianic Era into the present.

Volgens de profeten zal de wijn in de Messiaanse tijd in
overvloed vloeien. Yeshua leende van de overvloed van
het koninkrijk om de bruiloft in Kana te bevoorraden.
Alle wonderen van de Messias hebben op de een of
andere manier te maken met de Joodse verwachtingen
van het koninkrijk. In het Messiaanse tijdperk zal ziekte
worden verwijderd, zullen de doden worden opgewekt
en zal Satan worden geketend. Toen Hij Zijn discipelen
uitzond, droeg Yeshua hen op om het goede nieuws te
verkondigen: "Het koninkrijk der hemelen
hemele is nabij" en
om "de zieken te genezen, de doden op te wekken,
lepralijders te reinigen en demonen uit te drijven"
(Matteüs 10:7-8).
8). Hij haalde de profetieën van Jesaja
aan: "Hij heeft mij gezalfd om het evangelie aan de
armen te verkondigen ... en de gevangenen
gev
te bevrijden
en de blinden het zicht terug te geven, om de onderonder
drukten te bevrijden" (Lucas 4:18), daarna genas hij de
blinden en bevrijdde hij hen die door de boze geesten
onderdrukt werden. In het koninkrijk zal de aarde zoveel
overvloed opleveren
en dat de hongersnood zal worden
weggenomen. Brood zal overvloedig zijn, als de
voorziening van manna in de woestijn.
Toen Yeshua een behoefte zag in de vorm van enkele
duizenden hongerige mensen, verdeelde hij een paar
broden en voedde menigten. De wonderen
wonder deden zich
voor toen Yeshua een echte behoefte zag die in het
koninkrijk zal worden bevredigd. Hij bracht de aanweaan
zigheid van het koninkrijk met zich mee en daarmee de
kracht van het koninkrijk. Wanneer Yeshua aanwezig is,
is het alsof de afscheiding diee deze huidige tijd van het
koninkrijk scheidt, doordringbaar is geworden en het
koninkrijk erdoorheen lekt.
Het wonder op Kana volgt hetzelfde patroon. Yeshua
komt in aanraking met een echte en legitieme behoefte
die in het koninkrijk zal worden bevredigd - de behoefte
aan wijn. Hij reikt als het ware naar de toekomst en put
uit de overvloed daarvan. Hij brengt de wijnoogst van
het Messiaanse tijdperk in het heden.
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