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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.

An overlooked prophecy from Ezekiel reveals the
Messianic meaning of Yeshua's miracles.

Een over het hoofd geziene profetie uit Ezechiël onthult
de Messiaanse betekenis van Yeshua’s wonderen.

Secret Behind the Messiah's
Miracles

Het Geheim achter de Wonderen
van de Messias

Whenever Yeshua healed someone, He told
him to keep the matter secret. Despite the
Master’s warnings, the men He healed did not
keep the miracles private. They “went out and
spread the news about Him throughout all that
land” (Matthew 9:31). How could a no-longermute man be expected to keep anything quiet?
How could no-longer-blind men resist public
celebration?
Predictably, the crowds grew even larger and
more unmanageable. Although Rabbi Yeshua
found His proclamation of the gospel
continually hampered by the large crowds, He
did not turn the people away. When He saw
them, He felt compassion for them.
Compassion involves empathy for others and
acting on their behalf to meet their needs. The
Master performed His miracles as acts of
compassion to meet the physical needs of
those He saw. He did not do signs, wonders, or
magic tricks to impress people or to establish
His prophetic credibility. He only sought to
meet people’s needs.
Compassion for the crowds of Jewish people
stirred in the Master’s heart because He saw them
“distressed and dispirited like sheep without a
shepherd” (Matthew 9:36). The metaphor appears
frequently in scripture. In the Torah, Moses likens
himself to a shepherd and the nation to a flock. He
implores God to raise up a leader after him “so
that the congregation of the LORD will not be like
sheep which have no shepherd” (Numbers 27:17).
In the Prophets, the metaphor describes the role
of the king. For example, when the prophet
Micaiah predicted the defeat and death of King
Ahab, he said, “I saw all Israel scattered on the
mountains, like sheep which have no shepherd” (1
Kings 22:17). A pertinent and often overlooked
passage from Ezekiel condemns the kings of the
Judean monarchy as irresponsible shepherds who
failed to care for the flock:

Wanneer Yeshua iemand genas, zei Hij hem de zaak
geheim te houden. Ondanks de waarschuwingen van
de Meester, hebben de mannen die Hij heelde de
wonderen niet voor zichzelf gehouden. Zij "gingen uit
en verspreidden het nieuws over Hem door het hele
land" (Mattheüs 9:31). Hoe zou iemand die niet meer
stom is zich stil kunnen houden? Of iemand die niet
meer blind is van de openbare viering kunnen
wegblijven?
Het was voorspelbaar dat de menigte onbeheersbaar
aangroeide. Hoewel Rabbi Yeshua vond dat zijn verkondiging van het evangelie door de grote menigte
voortdurend belemmerd werd, stuurde Hij de mensen
niet weg. Als Hij hen zag, voelde Hij medelijden met
hen. Medelijden houdt empathie in voor anderen en
voor hen optreden om aan hun behoeften te voldoen.
De Meester deed Zijn wonderen als daden van
medelijden om te voldoen aan de fysieke behoeften
van diegene die Hij zag. Hij heeft geen tekens,
wonderen of magische trucs gedaan om mensen te
imponeren of Zijn profetische geloofwaardigheid te
bevestigen. Hij probeerde alleen aan de behoeften van
mensen tegemoet te komen.
Mededogen voor de menigte van Joodse mensen
raakte het hart van de Meester, omdat Hij hen zag
"verdrietig en moedeloos als schapen zonder herder"
(Mattheüs 9:36). Deze beeldspraak komt in de Schrift
vaak voor. In de Tora lijkt Mozes zelf op een herder en
de natie op een kudde. Hij roept God op om een
leider na hem te laten opstaan "zodat de gemeente
van de HEERE niet zal zijn als schapen die geen herder
hebben" (Numeri 27:17). In de profeten beschrijft dit
beeld de rol van de koning. Bijvoorbeeld, toen de
profeet Micha de nederlaag en de dood van koning
Achab voorspelde, zei hij: "Ik zag het hele Israël
verstrooid op de bergen, zoals schapen die geen
herder hebben" (1 Koningen 22:17). Een pertinente
en vaak over het hoofd geziene passage uit Ezechiël
veroordeelt de koningen van de Joodse monarchie als
onverantwoordelijke herders die de kudde niet
hebben verzorgd:
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Those
hose who are sickly you have not
strengthened, the diseased you have not
healed, the broken you have not bound up,
the scattered you have not brought back,
nor have you sought for the lost; but with
force and with severity you have dominated
them. They weree scattered for lack of a
shepherd, and they became food for every
beast of the field and were scattered.
(Ezekiel 34:4-6)

Het zwakke versterkt u niet, het zieke geneest u niet, het
gebrokene verbindt u niet, het afgedwaalde brengt u
niet terug en het verlorene zoekt u niet, maar u heerst
met geweld en met harde hand over hen. Ze zijn overal
verspreid,
erspreid, zonder herder, en ze zijn alle dieren van het
veld tot voedsel geworden: ze zijn verspreid. Mijn
schapen dwalen rond op alle bergen en op elke hoge
heuvel. Over heel het aardoppervlak zijn Mijn schapen
verspreid. Er is niemand die naar ze vraagt, en niemand
die ze zoekt. (Ezechiël 34:4--6, HSV)

Compassion stirring in His heart, Yeshua
strengthened the sickly, healed the diseased,
bound up the broken, and sought after the lost
los
sheep of Israel. He proved Himself a shepherd
worthy of fulfilling Ezekiel’s prophecy about
Messiah shepherding Israel: “My servant David
will be king over them, and they will all have one
shepherd” (Ezekiel 37:24).
King Yeshua is a shepherd you can trust
trus with your
problems.

Medelijden beroerde Zijn
ijn hart, Yeshua versterkt
de zieken, genas de zieken,, verb
verbond de
gebrokenen, en zocht naar de verloren schapen
van Israël. Hij bewees Zelf
elf een herder te zijn die
waardig was de profetie van EEzechiël, over de
Messias die Israël hoedt, te vervullen: “Mijn
dienaar David zal koning over hen zijn, en zij zullen
allemaal één
n herder hebben
hebben” (Ezechiël 37:24).
Koning
ing Yeshua is een herder die je kunt vertrouwen
bij je problemen.
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