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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.

Every person that Yeshua raised from the dead
eventually died again. There is a big difference
between a resurrection and resuscitation.

Elkeen die Yeshua uit de doden opwekte, stierf
uiteindelijk weer. Er is een groot verschil tussen een
opstanding en reanimatie.

Jesus and the Mummy

Jezus en de Mummie

The Master called down into the darkness of the tomb
with a loud cry, “Lazar! Come out!” His shout into the
darkness recalls his earlier words: “Amen, amen, I say
to you, that an hour will come and is now here in which
the dead will hear the voice of the son of God, and
those who hear will surely live” (John 5:25).
Lazarus stepped forth still bound in his tachrichin
()תכריכין, the linen wrappings in which the Jewish
people bury the dead to prepare them for the
resurrection. In Jewish burial practice, the simple linen
garments are tied around the dead with special
ceremonial knots. A covering veils the face of the
deceased.
In those days, they placed a strip of linen on the corpse,
wide and long enough to completely envelop it. The
feet were placed at one end of the cloth and then they
drew the cloth over the head to the feet. They bound
the cloth at the angles, and they secured the arms to
the body with linen strips.
The gospel’s description of Lazarus’ burial garments
(tachrichin) is consistent with Jewish burial garments to
this day. The Gospel of John later describes the
tachrichin of the Master in identical language, but in
that case, the Master left His burial garments behind,
abandoned in the tomb.

De Meester riep naar beneden in de duisternis van het graf
met een luide kreet, "Lazar! Kom naar buiten!" Zijn schreeuw
in de duisternis doet ons denken aan wat hij eerder zei:"
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, dat er een uur zal komen en
nu is, waarin de doden de stem van de Zoon van God zullen
horen, en zij die horen, zullen zeker leven" (Johannes 5:25).
Lazarus stapte naar voor, nog steeds gebonden in zijn
tachrichin ()תכריכין, het linnen omhulsels waarin het Joodse
volk de doden begraaft om ze op de opstanding voor te
bereiden. In de joodse begrafenis praktijk worden de
eenvoudige linnen klederen rond de doden gebonden met
speciale ceremoniële knopen. Een sluier bedekt het gezicht
van de overledene.
In die dagen, plaatsten zij een strook linnen op het lijk,
breed en lang genoeg om het volledig te omhullen. De
voeten werden bij één uiteinde van de doek geplaatst en
dan trokken zij de doek over het hoofd tot aan de voeten.
Ze bonden de doek bij de hoeken, en ze bevestigden de
armen aan het lichaam met linnen stroken.
De beschrijving in het evangelie van Lazarus' begrafenis
kleding (tachrichin) is in overeenstemming met de huidige
Joodse begrafeniskleding. Het Evangelie van Johannes
beschrijft later de tachrichin van de Meester in dezelfde taal,
maar in dat geval liet de Meester Zijn begrafeniskleding
achter, te vinden gelegd in het graf.

So they took the body of Jesus and bound it in
linen wrappings with the spices, as is the burial
custom of the Jews. (John 19:40)
And so Simon Peter also came, following him,
and entered the tomb; and he saw the linen
wrappings lying there. (John 20:6)

Dus namen ze het lichaam van Jezus en bonden dat
in linnen wikkels met de specerijen, naar de begrafenisgewoonte van de Joden. (Joh. 19:40)
En zo kwam ook Simon Petrus, hem volgend, en
ging in het graf; en hij zag de linnen wikkels daar
liggen. (Johannes 20:6)

The grave clothes illustrate the difference between the
resurrection of Lazarus (resuscitation) and the
resurrection of Yeshua (transformation). Though
Lazarus returned from the dead, he remained clothed
with a mortal body. He was destined to die again.
Yeshua, however, left mortality behind in the tomb,
much as He left behind His burial garments.
The Master instructed the onlookers to release the
revived man from his burial garments and let him go.
Yeshua also releases us from our mortal bodies and
offers us a transformation. “Who will set me free from
the body of this death? Thanks be to God through

De grafkleren illustreren het verschil tussen de opstanding
van Lazarus (reanimatie) en de opstanding van Yeshua
(transformatie). Hoewel Lazarus uit de dood terugkeerde,
bleef hij met een sterfelijk lichaam bekleed. Hij was
bestemd om weer sterven. Yeshua, echter, liet sterfelijkheid achter in het graf, in de mate dat Hij Zijn begrafeniskledingstukken achterliet.
De Meester gaf de toeschouwers opdracht de herleefde
mens los te maken van zijn begrafeniskleding en hem te
laten gaan. Yeshua bevrijdt ons ook van onze sterfelijke
lichamen en biedt ons een transformatie aan. "Wie zal mij
verlossen uit het lichaam dezes doods? Gode zij dank door
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Yeshua the Messiah our Master!” (Romans 7:24-25).
7:24
An
hour will come when the dead will hear His voice and
rise.

Yeshua de Messias onze Meester "(Romeinen 7: 24-25)!. Er
zal een uur komen wanneer de doden Zijn stem zullen
horen en opstaan.

Learn through Chronicles of the Messiah
An extensive harmonized study of the Gospels from a
Messianic Jewish perspective, published in a sturdy,
hard cover edition of six books. You can order
individual books, or the complete set. Also available:
audio commentary
ary on Audio CDs, or MP3s.
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