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.

What did Yeshua mean when he told us to
believe in God and also in Him? The answer is in
the Torah.

Wat bedoelde Yeshua toen hij ons vertelde
dat we in God moesten geloven en ook in
Hem? Het antwoord staat in de Torah.

Believe in God; Believe in Me

Geloof in God; geloof in Mij

The Master’s words about His impending
departure disturbed the disciples. Rabbi
Yeshua knew that the turmoil and trauma of
the hours to come would all but undo their
faith—especially their faith in Him as the
Messiah. He comforted them, “Do not let
your heart be troubled; believe in God,
believe also in Me” (John 14:1). In other
words, despite the turmoil to come, the
disciples should not let their faith in God
falter; neither should they doubt the Master.
The words “believe in God” might be either
imperative or indicative. He might have told
them to believe in God and also in Him, or
He might have said, “If you believe in God,
believe also in Me.”

De woorden van de Meester over zijn naderende vertrek stoorden de discipelen.
Rabbijn Yeshua wist dat de onrust en het
trauma van de komende uren hun geloof bijna
onderuit zouden halen - vooral hun geloof in
Hem als de Messias. Hij bemoe-digde hen:
"Laat uw hart niet verontrust zijn; geloof in
God, geloof ook in Mij" (Johannes 14:1). Met
andere woorden, ondanks de komende onrust,
moeten de discipelen hun geloof in God niet
laten verslappen; ze mogen ook niet aan de
Meester twijfelen. De woorden "geloof in God"
kunnen dwingend of indicatief zijn. Hij had hen
kunnen zeggen dat ze in God en ook in Hem
moesten geloven, of Hij had kunnen zeggen:
"Als je in God gelooft, geloof dan ook in Mij".

In either case, He seems to have
alluded to an important passage
from the Torah about the children of
Israel placing faith not only in God
but also in Moses, the servant of the
LORD:

In beide gevallen lijkt Hij te hebben
gezinspeeld op een belangrijke passage uit de Torah over de kinderen van
Israël die niet alleen in God maar ook
in Mozes, de dienaar van de HEER,
geloven:

When Israel saw the great power which
the LORD had used against the
Egyptians, the people feared the LORD,
and they believed in the LORD and in
His servant Moses. (Exodus 14:31)

Toen Israël de grote macht zag, die de
HEERE tegen de Egyptenaren had
gebruikt, vreesde het volk de HEERE,
en zij geloofden in de HEERE en in Zijn
knecht Mozes. (Exodus 14:31)

This teaches you that anyone who has
faith in the shepherd of Israel, it is as if
he believed in Him who spoke, and the
world came into being. (Mechilta
deRabbi Shimon bar Yochai)

Dit leert je dat iedereen die vertrouwen heeft in de herder van Israël, het
is alsof hij geloofde in Hem die sprak,
en de wereld ontstond. (Mechilta
deRabbi Shimon bar Yochai)

The children of Israel proved their faith in
God by believing in Moses. Our Master
Yeshua is the prophet like Moses. Paul
Levertoff says, “Through awakening faith in
Himself He awakens faith in God.” Yeshua

De kinderen van Israël hebben hun geloof in
God bewezen door in Mozes te geloven. Onze
Meester Yeshua is de profeet zoals Mozes.
Paul Levertoff zegt: "Door het opwekken van
geloof in Hemzelf wekt Hij het geloof in God
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previously had told the disciples, “He who
believes in Me, does not believe in Me but
in Him who sent Me” (John 12:44). As the
agent of God and manifest representative
of the Father, He could tell His disciples,
“He who has seen Me has seen the Father”
(John 14:9).

op." Yeshua had eerder tegen de discipelen
disci
gezegd: "Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Mij,
maar in Hem die Mij gezonden heeft" (Joh.
(Joh
12:44). Als de vertegenwoordiger van God en
de duidelijke vertegenwoordiger van de Vader
kon Hij tegen zijn discipelen zeggen: "Wie Mij
heeft gezien, heeftt de Vader gezien" (Joh.
(Joh
14:9).
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