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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.

Are not two sparrows sold for a cent? And yet not
one of them will fall to the ground apart from your
Father. But the very hairs of your head are all
numbered.

Worden niet twee mussen voor een cent verkocht?
En toch zal niet een van hen los van je Vader op de
grond vallen. Maar de haren van je hoofd zijn
allemaal geteld.

Worth More than Sparrows

Meer waard dan mussen

Yeshua knew that the disciples and the
generations to come after them would face times
of intense persecution. At those times, it might
seem as if God had lost control of events or
forgotten about them. At times, tribulation or
tragedy would be so great that it might appear as
if God’s protection had failed.
He encouraged His disciples by saying, “Are not
two sparrows sold for a cent?” Yeshua probably
had in mind the pigeons and turtledoves that the
poor brought for offerings in the Temple.
Archaeologists have uncovered numerous
dovecotes (columbariums) from the Second
Temple Era, evidence of a large pigeon and dove
industry in the days of the apostles. The Jewish
people raised the birds primarily for food—a poor
man’s meat, but the Torah prescribes them as
sacrifices that the poorest could afford.
No one regarded the small, inexpensive birds as
valuable, “Yet not one of them is forgotten before
God” (Luke 12:6); “Not one of them will fall to the
ground apart from your Father” (Matthew 10:29).
Rabbi Yeshua reasoned that if God remembers
even an inexpensive bird and takes note of its fall
to the ground, how much more so will he
remember and take care of you who are more
valuable than many small birds. His consolation
sounds similar to His words about daily provision:

Yeshua wist dat de discipelen en de generaties die na
hen zouden komen, geconfronteerd zouden worden
met tijden van intense vervolging. Op die momenten
kan het lijken alsof God de controle over gebeurtenissen heeft verloren of hen vergeten is. Soms was
verdrukking of tragedie zo groot dat het leek alsof de
bescherming van God gefaald had.
Hij moedigde zijn discipelen aan met te zeggen:
"Worden niet twee mussen voor een cent verkocht?"
Yeshua dacht waarschijnlijk aan de duiven en
tortelduiven die de armen voor offers in de tempel
brachten. Archeologen hebben talloze duiventillen
(columbariums) uit de Tweede Tempeltijd ontdekt,
een bewijs van een grote duivenindustrie in de dagen
van de apostelen. Het Joodse volk hield de vogels
voornamelijk voor voedsel - het vlees van een arme
man, maar de Torah schrijft hen voor als offers die de
armsten zich konden veroorloven.
Niemand beschouwde de kleine, goedkope vogels als
waardevol: "Toch is niet één van hen een vergetene
voor God" (Lukas 12:6); "Geen van hen zal los van je
Vader op de grond vallen" (Matteüs 10:29). Rabbi
Yeshua redeneerde dat als God zelfs van een
goedkope vogel weet heeft en van zijn val op de
grond kennis neemt, hoeveel te meer zal hij zich u
herinneren en voor u zorgen die waardevoller bent
dan veel kleine vogels. Zijn troost klinkt vergelijkbaar
met zijn woorden over dagelijkse voorzieningen:

Look at the birds of the air, that they do not sow,
nor reap nor gather into barns, and yet your
heavenly Father feeds them. Are you not worth
much more than they? (Matthew 6:26)

Kijk naar de vogels in de lucht; dat zij niet zaaien, noch
oogsten, noch in schuren verzamelen, en toch voedt
uw hemelse Vader hen. Zijn jullie niet veel meer waard
dan zij? (Mattheüs 6:26)

The bird-comparison does not guarantee
invulnerability. He did not say that sparrows will
not fall to the ground or that believers will not
face tragedy and sorrow. If God allows the birds to
fall to the ground, He may also allow the disciples
to face mishap, ill circumstance, and death—but

De vogelvergelijking garandeert onkwetsbaarheid niet.
Hij heeft niet gezegd dat mussen niet op de grond
vallen of dat gelovigen geen tragedie en verdriet onder
ogen zullen zien. Als God toestaat dat de vogels op de
grond vallen, kan Hij de discipelen ook toestaan om een
ongeluk, slechte omstandigheid en de dood onder ogen
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not apart from His concern, care, and wisdom.
Yeshua’s words assure us that God is mindful of
our suffering and His hand directs our course.
Therefore, the Master’s disciples should be
fearless and confident.
The Roman persecutions
ersecutions against Jews and
believers came in several waves over several
centuries. During one of those early waves, an
informer reported Shimon ben Yochai to the
Roman authorities. Shimon and his son went and
hid in a cave somewhere near the Galilee for
thirteen years. Illustrating the words Yeshua spoke
to His disciples, ben Yochai found the confidence
to leave his hiding spot when he realized that God
cares even for the small birds:

te zien - maar niet los van Zijn zorg, zorgzaamheid en
wijsheid. De woorden van Yeshua verzekeren ons dat
God zich bewust is van ons lijden en dat Zijn hand onze
koers bepaalt. Daarom moeten de discipelen van de
Meester onbevreesd en zelfverzekerd zijn.
De Romeinse vervolgingen tegen Joden en gelovigen
kwamen in verschillende golven gedurende meerdere
eeuwen. Tijdens een van die eerste golven gaf een
informant Shimon ben Yochai door aan de Romeinse
autoriteiten. Shimon en zijn zoon gingen weg en
verstopten zich dertien jaar lang in een grot ergens in
de buurt van Galilea. Ter illustratie van de woorden die
Yeshua tegen zijn discipelen sprak, kreeg ben Yochai het
vertrouwen om zijn schuilplaats te verlaten toen hij zich
realiseerde dat God zelfs om de kleine vogels geeft:

After thirteen years Rabbi Shimon ben Yochai was
sitting at the entrance
ce of the cave. He saw a birdbird
catcher spread his net to catch birds. Sometimes
he heard a heavenly voice say, “Mercy, Mercy,”
and the bird escaped, and sometimes he heard it
say, “The pain of death!” and it was caught. He
mused, “Even a bird does not perish
peris except by the
decree of Heaven; how much more then we
human beings!” (Esther Rabbah 3:7)

Na dertien jaar zat Rabbi Shimon ben Yochai bij de
ingang van de grot. Hij zag een vogelvanger zijn net
uitspreiden om vogels te vangen. Soms hoorde hij een
hemelse stem zeggen: "Genade, Genade", en de vogel
ontsnapte, en soms hoorde hij die zeggen: "De pijn
van de dood!" En hijij werd gepakt. Hij peinsde: ""Zelfs
een vogel sterft niet, behalve door het decreet van de
hemel; hoeveel te meer dan wij mensen!
mensen!" (Esther
Rabbah 3:7)

The Master assured the disciples that even “the
very hairs of your head are all numbered” (Luke
12:7). Though a man “cannot make one hair white
or black” (Matthew 5:36),
:36), not a single hair falls
from his head without God’s notice.

De Meester verzekerde de discipelen dat ""zelfs de
haren van uw hoofd allemaal
maal geteld zijn" (Lukas 12:7).
Hoewel een mens "geen haar wit of zwart kan
maken" (Mattheüs 5:36), valt er geen enkele haar van
zijn hoofd zonder dat God er weet van heeft
heeft.
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