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

In the early morning, while it was still dark,
Yeshua got up, left the house, and went away
to a secluded place, and was praying there.
(Mark 1:35)

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

In de vroege ochtend, toen het nog donker was,
stond Yeshua op, verliet het huis en ging weg
naar een afgezonderde plaats, en bad daar.
(Marcus 1:35)

The Prayer Life of Yeshua

Het gebedsleven van Yeshua

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.

By the time the sun rose in the morning, Yeshua
was already up and long gone. A quick search of
the village and inquiries at the synagogue availed
nothing. People began to arrive at Simon Peter’s
home, looking for the healer. With the help of
Andrew, James, and John, Peter searched the
village, checked the synagogue, walked down to
the docks, and looked every place they could
imagine the rabbi might be. The four fishermen
and other folk of Capernaum combed out across
the surrounding countryside. They discovered the
Master in prayer at the secluded place. When
they found Him, they exclaimed, “Everyone is
looking for you!” (Mark 1:37).
Local tradition identifies the hilltops above the
Seven Springs of Tabgha as the “secluded place”
to which Yeshua often withdrew to pray. Christian
tradition also identifies the same hill as the place
from which He taught the Sermon on the Mount
and delivered the great commission. The craggy
soil made cultivation on the hillside difficult, and
to this day the scarp of the hill, which drops off
sharply, remains undeveloped. Local Christians
identify a small cave in this hillside overlooking
the Sea of Galilee as one in which the Master
escaped to pray. The cave is visible from the
modern highway below, and Christian pilgrims
today leave prayer notes and votive candles in the
cave.
Daily prayer at the three times of prayer is a
normal part of Jewish piety, but Yeshua’s prayer
life went far beyond a routine of perfunctory
prayers. Our Master believed in the practice of
daily, personal, private prayer and sought time for
it routinely (Mark 1:35, 6:46-47; Luke 5:16, 6:12;

Tegen de tijd dat `s morgens de zon opkwam, was
Yeshua al op en allang weg. Een vlugge zoektocht in
het dorp en navraag in de synagoge leverden niets
op. Mensen begonnen bij het huis van Simon Petrus
aan te komen, op zoek naar de genezer. Met de
hulp van Andreas, Jacobus en Johannes doorzocht
Petrus het dorp, controleerde de synagoge, liep
naar de steigers en zocht overal waar zij zich de
rabbi maar konden voorstellen. De vier vissers en
andere inwoners van Kapernaüm kamden het
omliggende platteland uit. Zij ontdekten de Meester
in gebed op de afgezonderde plaats. Toen ze Hem
vonden, riepen ze uit: "Iedereen is naar U op zoek!"
(Marcus 1:37).
De plaatselijke traditie identificeert de heuveltoppen
boven de Zeven Bronnen van Tabgha als de
"afgezonderde plaats" waar Yeshua zich vaak terugtrok
om te bidden. De christelijke traditie identificeert
dezelfde heuvel ook als de plaats waar Hij de Bergrede
onderwees en de grote opdracht gaf. De rotsachtige
bodem maakte het moeilijk om de heuvel te ontginnen,
en tot op de dag van vandaag is de steile helling van de
heuvel braakliggend gebleven. Plaatselijke christenen
identificeren een kleine grot in deze heuvel met uitzicht
op het Meer van Galilea als een grot waarin de Meester
wegvluchtte om te bidden. De grot is zichtbaar vanaf de
moderne snelweg eronder, en christelijke pelgrims laten
vandaag gebedsbriefjes en offerkaarsen achter in de
grot.
Dagelijks gebed op de drie gebedstijden is een normaal
onderdeel van de Joodse religiositeit, maar Yeshua's
gebedsleven ging veel verder dan een routine van
plichtmatige gebeden. Onze Meester geloofde in de
praktijk van dagelijks, persoonlijk, privé gebed en zocht
er routinematig tijd voor (Marcus 1:35, 6:46-47; Lucas
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and John 6:15-16).
16). Yeshua “would often slip away
to the wilderness and pray … in the early
morning, while it was still dark, Yeshua got up
up,
left the house, and went away to a secluded
place, and was praying there” (Luke 5:16, Mark
1:35). He taught His disciples to spend time in
private prayer as well (Mark 6:6). His emphasis on
personal, private prayer of an intercessory nature
is consistent with the practice of the Galilean
Chasidim, who were holy men of His day. His
disciples remembered His mode of prayer as
particularly intense: “In the days of His flesh, He
offered up both prayers and supplications with
loud crying and tears … and He was heard
because of His piety” (Hebrews 5:7).
If daily time spent in private prayer was
important to Yeshua, who enjoyed full
communion with the Father through the
Spirit, how much more for us whose hearts
are so prone to wander? Discipleship entails
imitation.
n. Let’s practice our discipleship to
Yeshua by emulating his daily habit of
entering the Presence of God in focused,
private prayer.

5:16, 6:12; en Johannes 6:15-16).
16). Yeshua "glipte
dikwijls weg naar de wildernis om te bidden ... in de
vroege morgen, terwijl het nog donker was, stond
Yeshua op, verliet het huis en ging weg naar een
afgelegen plaats,, en bad daar" (Lucas 5:16, Marcus
1:35). Hij leerde zijn discipelen om ook tijd door te
brengen in privé-gebed
gebed (Marcus 6:6). Zijn nadruk op
persoonlijk, privé gebed van bemiddelende aard is in
overeenstemming met de praktijk van de Galileese
Chasidim, die in Zijn tijd heilige mannen waren. Zijn
discipelen herinnerden zich zijn manier van bidden als
bijzonder intens: "In de dagen van zijn vlees heeft Hij
zowel gebeden als smekingen opgezegd met luid
geroep en tranen ... en Hij werd gehoord vanwege zijn
vroomheid" (Hebreeën 5:7).
Als het dagelijks tijd doorbrengen in privé-gebed
privé
belangrijk was voor Yeshua, die volledige gemeenschap
genoot met de Vader door de Geest, hoeveel te meer
voor ons, wiens harten zo geneigd zijn tot afdwalen?
Discipelschap brengt navolging
lging met zich mee. Laten we
ons discipelschap tegenover Yeshua oefenen door zijn
dagelijkse gewoonte na te volgen om met gerichte,
privé gebeden de Aanwezigheid van God binnen te
gaan.
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