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The eDisciple
A new weekly teaching email.

Gain new insight into the
stories and teachings of the Master every week.

Disciples of Yeshua can never turn away from
giving something to someone who asks, even if
only a pittance.

Giving to those Who Ask

As Yeshua instructed His disciples on how to seek
first to enter the kingdom, He told them to give
freely to those in need. He said, “Give to him who
asks of you, and do not turn away from him who
wants to borrow from you” (Matthew 5:42). A
disciple of Yeshua should never feel at liberty to
neglect someone asking for help. Even if we can
only give a few coins, we should give nonetheless.
Yeshua’s instruction about giving freely and open
handedly was not a new commandment. In telling
His disciples to give freely to those who asked of
them and to lend to those who wanted to borrow
from them, Rabbi Yeshua merely paraphrased the
Torah’s commandment of giving charity and loans
to support the poor:

If there is a poor man with you, one of your
brothers, in any of your towns in your land which
the LORD your God is giving you, you shall not
harden your heart, nor close your hand from your
poor brother; but you shall freely open your hand to
him, and shall generously lend him sufficient for his
need in whatever he lacks. (Deuteronomy 15:7-8)

Yeshua told His disciples, “If you lend to
those from whom you expect to receive
[repayment], what credit is that to you?
Even sinners lend to sinners in order to
receive back the same amount. Do good,
and lend, expecting nothing in return; and
your reward will be great” (Luke 6:34-35).
According to Talmud, “It is permitted to
deceive a poor man who out of pride
refuses to accept charity, and to allow him
to think that it is a loan you are giving him”
(b.Ketubot 67b).
The Didache transmits the teaching of Yeshua,
saying, “Give to whoever asks, and do not demand
it back, for the Father wants to give of his own
gifts to everyone. Contentment awaits one who
gives according to the commandment, for he is
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Verwerf elke week nieuw inzicht in de
verhalen en leringen van de Meester.

Volgelingen van Yeshua kunnen zich nooit onttrekken
van iets te geven aan iemand die vraagt, hoe weinig
het ook moge zijn.

Geven aan Hen die Vragen

Als Yeshua Zijn discipelen onderrichtte over hoe je eerst
moet proberen om het koninkrijk in te gaan, vertelde
Hij hen om ongeremd te geven aan mensen in nood. Hij
zei: "Geef hem, die van u vraagt, en keer u niet af van
hem die van u wil lenen" (Mat. 5:42). Een discipel van
Yeshua mag nooit de vrijheid voelen om iemand die om
hulp vraagt af te wijzen. Zelfs als we maar een paar
muntjes kunnen geven, moeten we toch geven.
Yeshua's instructie over ongeremd en gul te geven
was geen nieuw gebod. Als Hij Zijn discipelen zei om
ongeremd te geven aan degenen die van hen vroegen
en te lenen aan hen die van hun wilden lenen,
parafraseerde Rabbi Yeshua alleen maar het Tora
gebod om liefdadig te geven en te lenen om de
armen te ondersteunen:

Wanneer er bij jou een arme zal wezen, een van je
broeders binnen één van je poorten, in je land dat de
Ene, je God, je geeft,- verstok dan je hart niet en houd je
hand niet dicht voor je broeder, de arme. Nee, open zul
je je hand voor hem openen; met pandleningen zul je
hem belenen, genoeg voor zijn gebrek,- dat wat hem
ontbreekt. (Deut. 15:7-8, Naardense)

Yeshua zei tot Zijn discipelen: "En als ge uitleent aan
hen van wie ge verwacht te ontvangen [aflossing], wat
voor genade is dat bij u? Ook zondaars lenen aan zon-
daars, om evenveel terug te ontvangen! Nee, hebt uw
vijanden lief!- doet goed en leent uit zonder hoop op
iets terug; dan zal uw loon groot zijn en zult ge wezen:
zonen van de Allerhoogste, omdat hij goedertieren is
jegens de genadelozen en bozen!"(Lucas 6:34-35, NB).
Volgens de Talmoed "is het toegestaan om een arme te
misleiden die uit trots weigert om liefdadigheid te
accepteren, en hem te laten denken dat het een lening
is die u hem geeft" (b.Ketubot 67b).
De Didache brengt het onderwijs van Yeshua als volgt
over: "Geef aan wie vraagt, en eis het niet terug, want
de Vader wil van zijn eigen gaven aan iedereen geven.
Tevredenheid wacht iemand die naar het gebod
geeft, want hij is onberispelijk" (1:5). Toch plaatst de



blameless” (1:5). Nevertheless, the Didache offers
some important caveats. Alms should not be
squandered on an unworthy person. Instead, the
Didache says, “Let your donation sweat in your
hands until you know to whom to give it” (1:6). A
person without legitimate need who takes charity
“will give an account as to why he took it and for
what purpose. And when he is put into prison, he
will be questioned thoroughly about what he has
done, and he will not get out from there until he
has paid the last penny” (Didache 1:5).
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Didache een aantal belangrijke kanttekeningen.
Aalmoezen mogen niet worden verspild aan
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