The eDisciple

De eDiscipel

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

Yeshua tells His disciples to “remember Lot’s
wife.” What did He want us to derive from the
story about the woman who turned to a pillar
of salt?

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

Yeshua zegt tegen Zijn discipelen om "te denken aan
de vrouw van Lot." Wat wilde Hij dat wij afleiden uit
het verhaal over de vrouw die veranderde in een
zoutpilaar?

Remember Lot's Wife!

Denk aan de vrouw van Lot!

Yeshua warned His disciples to be prepared for
times of distress and tribulation that would
precede His coming.
They had to prepare to let go of their things, their
homes, their plans, and their aspirations in an
instant. They needed to be ready to let go of
everything without turning back, as Lot’s wife did.
He said, “Remember Lot’s wife” (Luke 17:32).
Lot and his family left Sodom reluctantly. The
angels compelled Lot and his family to flee from
Sodom, dragging them by the hands. Then they
told them, “Escape for your life! Do not look
behind you” (Genesis 19:17). As they fled,
however, Lot’s wife looked back and “became a
pillar of salt” (Genesis 19:26).
Why did she turn to salt? The region of Sodom and
Gomorrah is in the area of the Dead Sea, also
known as the Salt Sea. The Dead Sea is famous for
its extremely high salinity, which results from its
contact with the salt dome that produced Har
Sedom, a mountain of salt on the southwest
shore. Weathering and erosion have created
chimneys and caves in Har Sedom and have
separated blocks of salt from the main mountain.
One large block stands near the road that passes
between the mountain and the sea and looks
remarkably like a large woman in full garment and
head covering looking toward the east. This block
now bears the name Lot’s Wife. The shores of the
Dead Sea are also frosted in salt deposits. For
these reasons, the natural salt of the Dead Sea
area became a reminder of Lot’s wife for the
generations to come:

Yeshua waarschuwde Zijn discipelen om voorbereid te
zijn op tijden van nood en verdrukking die aan Zijn
komst vooraf zouden gaan.
Zij moesten zich voorbereiden om hun dingen, hun
huizen, hun plannen en hun aspiraties in een oogwenk
los te laten. Zij moesten klaar zijn om alles los te laten
zonder zich om te keren, zoals de vrouw van Lot deed.
Hij zei: "Denk aan de vrouw van Lot" (Lucas 17:32).
Lot en zijn gezin verlieten Sodom met tegenzin. De
engelen dwongen Lot en zijn gezin uit Sodom te
vluchten, waarbij zij hen aan hun handen
meesleepten. Toen zeiden ze tegen hen: "Vlucht voor
je leven! Kijk niet achter u" (Genesis 19:17). Maar toen
zij vluchtten, keek de vrouw van Lot om en "werd een
zoutpilaar" (Genesis 19:26).
Waarom veranderde zij in zout? Het gebied van Sodom
en Gomorra ligt in het gebied van de Dode Zee, ook
bekend als de Zoutzee. De Dode Zee is beroemd om
haar extreem hoog zoutgehalte, dat het gevolg is van
het contact met de zoutkoepel die Har Sedom - een
berg van zout op de zuidwestelijke oever - heeft
voortgebracht. Verwering en erosie hebben in Har
Sedom schoorstenen en grotten gecreëerd en hebben
blokken zout afgescheiden van de hoofdberg. Eén
groot blok staat bij de weg die tussen de berg en de
zee loopt en lijkt opvallend veel op een grote vrouw in vol ornaat en voorzien van hoofdbedekking - die
naar het oosten kijkt. Dit blok draagt nu de naam De
Vrouw van Lot. De oevers van de Dode Zee zijn ook
berijmd met zoutafzettingen. Om deze redenen werd
het natuurlijke zout van het Dode Zeegebied een
herinnering aan de vrouw van Lot voor de volgende
generaties:

For Lot’s wife, who went forth with him,
being of a different mind from himself and
not continuing in agreement with him as
to the command which had been given
them, was made an example of, so as to

Want de vrouw van Lot, die met hem wegtrok
- en die anders dacht dan hijzelf en het niet
met hem eens was over het bevel dat hun was
gegeven - werd tot een voorbeeld gesteld,
zodat zij tot op de dag van vandaag een
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be a pillar of salt unto this day. This was
done that all might know that those who
are of a double mind and who distrust the
power of God, bring down judgment on
themselves, and become a sign to all
succeeding generations. (1 Clement)

zoutpilaar is. Dit geschiedde zodat allen
zouden weten dat zij die een andere
gezindheid hebben en de macht van God
betwijfelen, het oordeel over zichzelf afroepen,
en een teken worden voor alle volgende
geslachten. (1 Clements)

On a literal level, the Master referred to fleeing
for one’s life in a time of tribulation and
cataclysm, but His warning also carries an
important spiritual lesson. The destruction of
Sodom and Gomorrah almost swept away Lot
and his family along with the rest of the
inhabitants of those cities. They nearly perished
with everyone else, not because they were
wicked like the rest of the city’s population but
because they had become attached to the place
and the people. Lot and his family did not indulge
in all the vices of the wicked, materialistic culture
around them, but neither had they maintained a
healthy distance from that culture. When it came
time to flee, they found that they could not easily
separate from it. The angels had to drag them
from the city, and even then, Lot’s wife could not
help but look back. She exemplifies the disciple
“who seeks to keep his life” and loses it (Luke
17:33).
Disciples of the Master cannot let the comforts,
pleasures, and mundane indulgences of
everyday life lull us into a sense of
complacency. We tend to cling to the material
world. Life’s busyness, pleasures, and concerns
distract us from matters of spirituality and
godliness: “The worry of the world and the
deceitfulness of wealth choke the word, and it
becomes unfruitful” (Matthew 13:22). If a
disciple cannot let go of materialism, he will be
double-minded like Lot’s wife, and he may well
perish with the materialistic culture in the day
of judgment.
The true disciple who “loses his life will
preserve it” (Luke 17:33). In this context, the
saying applies not only to martyrdom but also
to the daily discipline of renouncing self,
materialism, and the world of comforts and
ambitions.

De Meester verwees naar het vluchten voor je leven in
een letterlijke tijd van beproeving en rampspoed, maar
Zijn waarschuwing draagt ook een belangrijke geestelijke les in zich. De vernietiging van Sodom en
Gomorra had bijna Lot en zijn familie weggevaagd,
samen met de rest van de inwoners van die steden. Zij
gingen bijna met alle anderen ten onder, niet omdat zij
slecht waren zoals de rest van de bevolking van de
stad, maar omdat zij aan de plaats en de mensen
gehecht waren geraakt. Lot en zijn familie hadden zich
niet overgegeven aan alle ondeugden van de verdorven, materialistische cultuur om hen heen, maar zij
hadden ook geen gezonde afstand tot die cultuur
bewaard. Toen het tijd werd om te vluchten, merkten
zij dat zij zich niet gemakkelijk van die cultuur konden
losmaken. De engelen moesten hen uit de stad slepen,
en zelfs toen kon de vrouw van Lot niet anders dan
achterom kijken. Zij is een voorbeeld van de discipel
"die zijn leven zoekt te behouden" en het verliest
(Lucas 17:33).
Discipelen van de Meester mogen zich niet laten
meeslepen door het comfort, het plezier en de
mondaine genoegens van het dagelijks leven. Wij
hebben de neiging ons vast te klampen aan de
materiële wereld. De drukte van het leven, de
genoegens en zorgen leiden ons af van zaken als
spiritualiteit en godsvrucht: "De zorgen van de wereld
en het bedrog van de rijkdom verstikken het woord, en
het wordt onvruchtbaar" (Mat. 13:22). Als een discipel
het materialisme niet kan loslaten, zal hij dubbelhartig
zijn zoals de vrouw van Lot, en hij zou in de dag des
oordeels wel eens met de materialistische cultuur
kunnen omkomen.
De ware discipel die "zijn leven verliest, zal het behouden" (Lukas 17:33). In deze context is het gezegde niet
alleen van toepassing op het martelaarschap, maar
ook op de dagelijkse discipline om afstand te doen van
zichzelf, van materialisme en van de wereld van
gemakken en ambities.
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