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.

The first time Yeshua taught in Capernaum, the
people in the synagogue asked, “Who is this man?”
Apparently, the demons knew who He was.

De eerste keer dat Yeshua les gaf in Kapernaüm, stelden
de mensen in de synagoge de vraag: "Wie is deze man?"
Blijkbaar wisten de demonen wie Hij was.

Exorcism in the Synagogue

Exorcisme in de Synagoge

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.

Rabbi Yeshua began His formal teaching career with
an auspicious debut. As Yeshua brought His teaching
to a conclusion, a shrieking voice ripped through the
quiet Sabbath morning. A demonized man from the
back of the synagogue began to wail, “What
business do we have with each other, Yeshua of
Nazareth? Have You come to destroy us? I know
who You are—the Holy One of God!” (Mark 1:24).
In rabbinic terminology, a demon is called an
“unclean spirit (ruach tum’ah).” Just as contact with
certain things (such as a corpse) can ceremonially
defile a person, certain spiritual entities are
spiritually unclean. Judaism in the days of the
Master believed that these wicked spiritual entities
vexed human beings. First-century Jews considered
evil spirits responsible for physical ailments,
maladies, sicknesses, mental disturbances,
disabilities, seizures, madness, and so forth.
According to Talmudic-era Jewish demonology, evil
spirits lurk everywhere, especially in dirty and/or
ritually impure places, and occasionally they may
take power over a human being.
Unclean spirits are not fond of synagogues; they
despise hearing people pray and read the
Scriptures, but those are things that a demon can
tolerate if necessary. As the Master began to
teach, however, the demon began to feel
excessively uncomfortable, until at last it exploded
in a rage and took control of his host’s voice. The
evil spirit immediately identified the Master as
“Yeshua of Nazareth” and the “Holy One of God.”
The first title refers to His physical identity, the
second refers to His spiritual identity. By naming
Him, the spirit hoped to achieve a spiritual
advantage of authority over Yeshua. The evil spirit
asked rhetorically, “What business do we have

Rabbi Yeshua begon Zijn formele onderwijsloopbaan
met een veelbelovend debuut. Toen Yeshua Zijn
onderricht beëindigde, doorbrak een krijsende stem de
stille Sabbatochtend. Een gedemoniseerde man van
achter uit de synagoge begon te jammeren: "Wat
hebben wij met elkaar te maken, Yeshua van Nazareth?
Bent U gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wie U
bent - de Heilige van God!" (Marcus 1:24).
In rabbijnse terminologie, wordt een demon een
"onreine geest (ruach tum'ah)" genoemd. Net zoals
contact met bepaalde dingen (zoals een lijk) een
persoon ceremonieel kan verontreinigen, zijn bepaalde
geestelijke entiteiten geestelijk onrein. Het Jodendom
geloofde in de dagen van de Meester dat deze boze
geestelijke entiteiten de mens kwelden. Joden uit de
eerste eeuw beschouwden boze geesten als
verantwoordelijk voor lichamelijke aandoeningen,
kwalen, ziekten, geestelijke stoornissen, handicaps,
toevallen, waanzin, enzovoort. Volgens de Talmoedische
joodse duivelsleer liggen boze geesten overal op de loer,
vooral op vuile en/of ritueel onzuivere plaatsen, en
soms kunnen zij de macht krijgen over een mens.
Onreine geesten houden niet van synagogen; zij
verachten het om mensen te horen bidden en de Schrift
te horen lezen, maar dat zijn dingen die een demon kan
tolereren als dat nodig is. Toen de Meester echter begon
te onderwijzen, begon de demon zich buitengewoon
ongemakkelijk te voelen, totdat hij ten slotte in woede
uitbarstte en de leiding nam over de stem van zijn
gastheer. De boze geest identificeerde de Meester
onmiddellijk als "Yeshua van Nazareth" en de "Heilige
van God". De eerste titel verwijst naar Zijn fysieke
identiteit, de tweede naar Zijn geestelijke identiteit.
Door Hem te benoemen, hoopte de geest een geestelijk
voordeel van autoriteit over Yeshua te verkrijgen. De
boze geest vroeg retorisch: "Wat hebben wij met elkaar
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with each other?” The question
on is a biblical
Hebrew idiom for “What do you have against
me?” The spirit asked, “Have you come to destroy
us?” He was surprised to see the Messiah, the one
destined to bring about the final judgment when
the evil spirits will at last be banished.
The spiritual
iritual tantrum did not impress the Master.
He did not dignify the interruption by answering
the demon’s questions or engaging it in
conversation. He did not accept the demon’s
appellations. He simply said, “Be quiet, and come
out of him!” (Mark 1:25). The demonized man
collapsed; the spirit left with a shriek. The man
was unharmed.
Jewish legend holds that King Solomon mastered
the art of exorcism and commanding evil spirits.
Demons feared King Solomon and bowed before
his authority. The first-century Jewish
sh writer
Josephus describes Solomon’s techniques for
exorcism, and he even describes a first
first-century
exorcism performed in Solomon’s name. Yeshua
showed Himself to be the true Son of David, the
new Solomon, by taking authority over the evil
spirits withoutt the assistance of exorcism
ceremonies and rituals.
The people in the Capernaum synagogue asked,
“Who is this man?” Apparently, the demons knew
who He was.

te maken?" De vraag is een Bijbels Hebreeuws
uitdrukking voor "Wat heb
b je tegen mij?" De geest
vroeg: "Bent u gekomen om ons te vernietigen?" Hij was
verbaasd de Messias te zien, degene die voorbestemd is
om het laatste oordeel te voltrekken, wanneer de boze
geesten eindelijk zullen worden verbannen.
De geestelijke driftbui maakte geen indruk op de
Meester. Hij gaf geen waarde aan de onderbreking
door de vragen van de demon te beantwoorden of met
hem in gesprek te gaan. Hij aanvaardde de
opmerkingen van de demon niet. Hij zei eenvoudig:
"Wees stil en kom uit hem! (Markus 1:25).
1:2 De
gedemoniseerde man zakte in elkaar; de geest vertrok
met een gil. De man bleef ongedeerd.
Koning Salomo beheerste volgens de Joodse legende
de kunst van het exorcisme en het bevelen van boze
geesten. Demonen vreesden Koning Salomo en
bogen voor zijn autoriteit. De eerste-eeuwse
eerste
Joodse
schrijver Josephus beschrijft Salomo's technieken van
exorcisme, en hij beschrijft zelfs een eerste-eeuws
eerste
exorcisme uitgevoerd in Salomo's naam. Yeshua
toonde Zichzelf als de ware Zoon van David, de
nieuwe Salomo, door gezag te grijpen over de boze
geesten zonder de hulp van uitdrijvingsceremonies
en rituelen.
De mensen in de synagoge van Kapernaüm vroegen:
"Wie is deze man?" De demonen wisten blijkbaar wie
Hij was.
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