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.

Yeshua’s words about eating His flesh and
drinking His blood were not the problem. The real
problem was His claim to have descended from
heaven.

Yeshua's woorden over het eten van Zijn vlees en het
drinken van Zijn bloed waren niet het probleem. Het
echte probleem was zijn bewering dat Hij afgedaald
was uit de hemel.

A Crazy Sounding Claim

Een Raar Klinkende Bewering

Our Master’s claim to have descended from heaven
met immediate skepticism. Therefore the people
were “grumbling about Him, because He said, ‘I am
the bread that came down out of heaven’” (John
6:41). They knew Yeshua and His parents: “They
were saying, ‘Is not this Yeshua, the son of Yosef,
whose father and mother we know? How does He
now say, “I have come down out of heaven”?’”
(John 6:42).
The difficulty over which the people stumbled was
not Yeshua’s discussion about eating his flesh and
drinking his blood, but rather they stumbled over
His claim to have descended from heaven.
The Galileans knew better. They knew his
parents and his family, and they knew that He
had grown up locally. “How does He now say, ‘I
have come down out of heaven’?” they
objected.
His claim to have been with God and to have
beamed down to earth from heaven left them
frustrated and uncertain: frustrated that He
continued to talk like that and uncertain about His
sanity. “On hearing that Yeshua regarded Himself
as descended from Heaven, many of his disciples
said, ‘This is a difficult statement. Who can listen
to it?’” (John 6:60), meaning, “Who can believe
this stuff?”
They misunderstood what He meant. They
thought that He was claiming that He had
physically descended from heaven. They knew
that He did not. The Master’s physical human
body did not descend from heaven, but His
essential person and being—the purest, highest
emanation of the Almighty, the Divine Word in
motion—descended from on high to be clothed in
mortal flesh.
That may be easy for Gospel readers today to
understand, but the people present that day in
the Capernaum synagogue did not have the
advantage of having read the prelude to the

De bewering van onze Meester van uit de hemel te
zijn afgedaald ontmoette meteen scepsis. Daarom
ging het volk " over Hem mopperen, want Hij zei:
'Ik ben het brood dat uit de hemel kwam"
(Johannes 6:41). Ze kenden Yeshua en Zijn ouders:
"Ze zeiden: 'Is dit niet Yeshua, de zoon van Jozef,
wiens vader en moeder wij kennen? Hoe kan Hij
dan zeggen: "Ik ben neergedaald uit de hemel"?'"
(Johannes 6:42)
De moeilijkheid waarover de mensen struikelden was
niet Yeshua's discussie over het eten van zijn vlees en
het drinken van zijn bloed, maar zij struikelden over
Zijn bewering van uit de hemel te zijn afgedaald.
De Galileeërs wisten beter. Ze kenden zijn ouders en
zijn familie, en ze wisten dat Hij daar ter plaatse was
opgegroeid. "Hoe kan hij nu zeggen: 'Ik heb naar
beneden uit de hemel komen'?" merkten zij
bezwaarlijk op.
Dat Hij bleef beweren dat Hij bij God was en vanuit de
hemel naar de aarde neergedaald was, maakte hen
gefrustreerd en onzeker; gefrustreerd omdat Hij op die
manier bleef spreken en onzeker over zijn geestelijke
gezondheid. "Bij het horen dat Yeshua Zichzelf
beschouwde als uit de hemel neergedaald, zeiden velen
van zijn leerlingen: 'Dit is een moeilijke bewering. Wie
kan daarnaar luisteren?" (Johannes 6:60), bedoelend:
"wie kan zo’n dingen geloven?"
Zij begrepen verkeerd wat Hij bedoelde. Zij dachten
dat Hij beweerde dat Hij fysiek uit de hemel was
afgedaald. Zij wisten dat Hij dat niet gedaan had. Het
fysieke menselijk lichaam van de Meester was niet uit
de hemel neergedaald, maar Zijn essentiële persoon
en wezen - de zuiverste, hoogste emanatie van de
Almachtige, het Goddelijk Woord in beweging –
daalde neer uit de hoogte om in sterfelijk vlees te
worden gekleed.
Dat kan gemakkelijk te begrijpen zijn voor Bijbellezers
van vandaag, maar de mensen die op die dag in de
synagoge van Kafarnaüm aanwezig waren hadden het
voordeel niet van de inleiding op het Evangelie van
1

Gospel of John. They could scarcely be
expected to think of Yeshua as an incarnation
of the Divine Logos, the “Word” that became
“flesh.”
The Master responded to their objection, “Do not
grumble among yourselves” (John 6:43). The
double reference to the “grumbling” alludes back
to the Torah’s stories about how all Israel
grumbled against the manna in the wilderness.
The Master told the people to set aside their
objections. He assured them that if the Father
drew them, and they responded by coming to
Him, He would raise them from the dead on the
last day.
The Master understood that they rejected
reject the
notion that He had descended from Heaven. After
all, there may have been some present who had
known Him since He was a child. They had known
only His “flesh,” that is, His “body.” They had not
perceived His true spiritual essence. He tried to
correctt that misapprehension, saying, “The flesh
counts for nothing!” (John 6:63), and “What then
if you see the Son of Man ascending to where He
was before?” (John 6:62).

Johannes te hebben gelezen
gelezen. Men kon nauwelijks van
hen verwachten over Yeshua te denken als een
incarnatie van het Goddelijke
oddelijke Logos, het "Woord", dat
"vlees" werd.
De Meester reageerde op hun bezwaar, "Niet
mopperen
eren onder elkander" (Johannes 6:43). De
dubbele verwijzing naar heet "mopperen" verwijst
terug naar de verhalen van de Torah over hoe heel
Israël tegen het manna in de w
woestijn mopperde. De
Meester vertelde de mensen om hun bezwaren aan
de kant te schuiven.. Hij verzekerde hen dat als de
Vader hen trok,, en ze reageerden door tot Hem te
komen, Hij hen op de laatste dag uit de doden zou
opwekken.
De Meester begreep dat ze het idee verwierpen dat Hij
uit de hemel was neergedaald. Er kunnen er immers
enigen aanwezig geweest zzijn die hem hadden gekend
vanaf dat Hij een kind was.. Ze hadden alleen Zijn
"vlees", dat is, Zijn "lichaam
"lichaam" herkend. Ze hadden niet
Zijn ware spirituele essentie waargenomen. Hij
probeerde dat misverstand te corrigeren met te
zeggen: "Het vlees telt niet!"
!" (Johannes 6:63), en: "Wat
dan als je de Mensenzoon zziet opstijgen naar waar Hij
vroeger was?" (Johannes 6:62).
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