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.

The disciples needed to learn that Yeshua was
more than a great teacher, more than a miracleworker, and more than a prophet.

De discipelen moesten leren dat Yeshua meer was
dan een groot leraar, meer dan een wonderdoener,
en meer dan een profeet.

More than a Miracle-worker

Meer dan een Wonderdoener

After a long night fighting the storm on the lake,
the disciples saw a phantom-like figure walking
across the water. They cried out in terror, “It is a
ghost!” (Matthew 14:26). The Master said to
them, “Take courage. Do not be afraid. It is I.” No
sooner had the Master stepped into the boat than
the waves calmed themselves, the wind fell silent,
and the boat arrived at the docks of Capernaum.
The three-fold miracle of walking on water,
calming the sea, and spatial displacement
disconcerted the disciples. “They were greatly
astonished” (Mark 6:51). The Gospel of Mark
criticizes them for their astonishment: “For they
had not gained any insight from the incident of
the loaves, but their heart was hardened” (6:52).
Mark implies that if they had correctly understood
the miracle of the dividing of the loaves, the
ensuing miracles would not have surprised them
at all. What was it about the dividing of the loaves
that the disciples should have understood? In
what way had their heart hardened?
The hardness of the disciples’ hearts alludes to the
story of Pharaoh in Egypt. Though Moses
performed miraculous signs and wonders, one
after another, Pharaoh continually hardened his
heart. That is to say, he refused to change his
mind. The disciples needed to change their minds
about the Master. The astonishing miracles they
witnessed required them to reassess Yeshua.
Their astonishment forced them to reconsider
their previous assumptions about Yeshua and the
popular messianic assumptions of the other
Galileans. People thought of Yeshua as a
revolutionary, as a great prophet, perhaps Elijah
or one like Jeremiah. Some even thought he might
be John the Immerser raised from the dead. All
these guesses were off-target. Who was this man
that “tramples down the waves of the sea?” (Job
9:8).

Na een lange nacht tegen de storm op het meer
strijden, zagen de discipelen een fantoomachtige
figuur over het water lopen. Ze riepen in paniek, "Het
is een spook!" (Mattheüs 14:26). De Meester zei
tegen hen: "Houd moed. Wees niet bang. Ik ben het."
Nauwelijks was de Meester in de boot gestapt of de
golven kalmeerden, de wind viel stil, en de boot
kwam in de haven van Kafarnaüm aan.
Het drievoudige wonder van het lopen op water, het
kalmeren van de zee, en de ruimtelijke verplaatsing
onthutste de discipelen. "Ze waren erg verbaasd"
(Marcus 6:51). Het Evangelie van Marcus is kritisch voor
hun verbazing: "want bij de broden waren ze niet tot
inzicht gekomen, nee, hun hart is verhard gebleven."
(6:52, Naardense). Marcus’ verslag houdt in dat als ze
het wonder van het verdelen van de broden goed
begrepen hadden, de daaruit voortvloeiende wonderen
hen helemaal niet zouden hebben verbaasd. Wat was
dat over het verdelen van de broden dat de discipelen
hadden moeten hebben begrepen? Op welke manier
was hun hart verhard?
De hardheid van de harten van de discipelen verwijst
naar het verhaal van de farao in Egypte. Hoewel Mozes
wonderbaarlijke tekenen en wonderen deed, het ene
na het andere, verharde Farao voortdurend zijn hart.
Dat wil zeggen, hij weigerde om zijn gedachten te
veranderen. De discipelen moesten hun gedachten
over de Meester veranderen. De verbazingwekkende
wonderen waarvan ze getuige waren, verplicht hen om
Yeshua opnieuw te beoordelen. Hun verbazing dwong
hen om hun eerdere veronderstellingen over Yeshua en
de populaire messiaanse aannames van de andere
Galileeërs te heroverwegen. De mensen zagen Yeshua
als een revolutionair, als een groot profeet, misschien
Elia of iemand zoals Jeremia. Sommigen dachten dat hij
misschien wel Johannes de Doper was die uit de dood
was opgestaan. Al deze gissingen gingen voorbij aan het
doel. Wie was deze man die "de golven van de zee
neertrapte?" (Job 9:8).
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Who has ascended into heaven and descended? Who
has gathered the wind in His fists? Who has wrapped
the waters in His garment? Who has established all
the ends of the earth? What is His name or His son's
name? Surely you know! (Proverbs 30:4)

Wie is opgevaren naar de hemel en neergedaald? Wie
heeft de wind in Zijn vuisten verzameld? Wie heeft de
wateren
en in Zijn kleed gewikkeld? Wie heeft al de einden
der aarde vastgesteld? Wat is Zijn naam of de naam
van Zijn zoon? Je weet het zzeker! (Spreuken 30:4)

Afterr the children of Israel crossed the Red Sea, the
Torah says that “the people feared the LORD, and
they believed in the LORD and in His servant Moses”
(Exodus 14:31). Something similar happened to the
disciples after that night at sea. They feared the
LORD and put their trust in Him and in His servant
Yeshua. They prostrated themselves onto the floor
of the boat and declared, “You are certainly God’s
Son!”

Nadat de Israëlieten de Rode Zee overstaken, zegt
de Tora dat "het volk de HEERE vreesde, en zij
geloofden in de HEERE en in Zijn knecht Mozes"
(Exodus 14:31). Iets dergelijks gebeurde bij de
discipelen na diee nacht op zee. Zij vreesden de
HEERE, en stelden hun vertrouwen in Hem en in Zijn
dienaar Yeshua. Ze wierpen zich neer op de bodem
van de boot en verklaarden
n: 'U bent zeker God’s
Zoon!"
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