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.

Most Jewish people do not believe in Yeshua’s
Messianic claims or that he rose from the dead,
but it’s not unusual for him to move among his
people in disguise.

De meeste Joodse mensen geloven niet in Yeshua’s
Messiaanse aanspraken of dat hij uit de dood
opstond, maar het is voor hem niet ongebruikelijk om
zich vermomd onder zijn volk te bewegen.

Messiah Incognito

Messias Incognito

The two men on the way to the village of
Emmaus had heard about the empty tomb
earlier that morning. They heard the report of
Simon Peter and John, who found the tomb
empty. They also heard that some of the women
claimed to have seen angels, but they did not
know what to make of it all. They argued over
the details, trying to piece the incongruous
events together.
They were only a short distance from Jerusalem
when the Master overtook them on the road.
“He appeared in a different form to two of them
while they were walking along on their way to
the country” (Mark 16:12). They mistook Him for
another pilgrim leaving Jerusalem after the
festival to return home. The resurrected body of
the Messiah is human flesh and bone, but He
may appear in any guise; the glory of the
heavenly body is of a different nature than the
glory of the earthly body. The risen Messiah
moved among men and at times unrecognized
by His own disciples. Mary Magdalene mistook
Him for a gardener. The disciples fishing on the
lake mistook Him as a stranger on the shore, and
even as they ate with Him, they did not dare ask
Him who He was. They intuitively knew it was
the Master, but they did not recognize Him
visually.
Some teachers suggest that the two on the way to
Emmaus did not recognize Yeshua because they
were stubborn and unbelieving. Some
commentaries suggest that the devil blinded them
to the Master’s identity. On the contrary, Luke says,
“Their eyes were prevented from recognizing Him”
(Luke 24:16). From a Jewish reading of the text, this
means, “God prevented their eyes from recognizing
Him.”
The two on the road to Emmaus, walking with
the unrecognized Messiah, illustrate our
Master’s unresolved relationship with most

De twee mannen onderweg naar het dorp Emmaüs
hadden eerder die ochtend over het lege graf
gehoord. Ze hoorden het verslag van Simon Petrus en
Johannes, die het graf leeg vonden. Ze hoorden ook
dat sommige van de vrouwen engelen hadden gezien,
maar ze wisten niet wat ze uit dit alles moesten
opmaken. Zij debatteerden over de details, in een
poging de ongerijmde gebeurtenissen tot een verhaal
samen te brengen.
Ze waren slechts een korte afstand van Jeruzalem toen
de Meester hen op de weg inhaalde. "Hij verschijnt aan
twee van hen terwijl zij wandelen, in een andere
gedaante, terwijl zij op weg zijn naar een akker "
(Markus 16:12, Naardense). Ze hielden hem voor een
andere pelgrim die Jeruzalem na het feest verliet om
naar huis terug te keren. Het opgewekte lichaam van de
Messias is menselijk vlees en bloed, maar Hij kan in
eerder welke gedaante verschijnen; de glorie van het
hemelse lichaam is van een andere aard dan de glorie
van het aardse lichaam. De verrezen Messias bewoog
zich onder de mensen en werd soms door Zijn eigen
discipelen niet herkend. Maria Magdalena hield hem
voor een tuinman. De discipelen die op het meer aan
het vissen waren, hielden Hem voor een vreemdeling
op de wal, en zelfs als ze met Hem aten, hadden ze
Hem niet durven vragen wie Hij was. Intuïtief wisten ze
dat het de Meester was, maar visueel hadden ze Hem
niet herkend.
Sommige leraren suggereren dat de twee op de weg
naar Emmaüs Yeshua niet herkenden omdat ze
koppig en ongelovig waren. Sommige commentatoren wijzen erop dat de duivel hen blind maakte voor
de identiteit van de Meester. Lucas zegt daarentegen:
"Hun ogen werden verhinderd Hem te herkennen"
(Lukas 24:16). Vanuit een joodse lezing van de tekst
betekent dit: "God weerhield hun ogen van Hem te
herkennen."
De twee die op de weg naar Emmaüs waren, wandelend met de niet-herkende Messias, illustreren de
onbeantwoorde betrekking van onze Meester met het
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Jewish people since the resurrection.
ion. In
accordance with some unsearchable wisdom,
God has closed the eyes of His people in this
regard and prevented most of the Master’s
brothers and sisters in the flesh from
recognizing Him.
The two disciples on the road to Emmaus did not
recognize the one who walked along with them.
Yeshua walked along with them all the same. Israel’s
failure to recognize or acknowledge the Messiah does
not diminish His right to the title or authority over His
people, nor does it exclude His presence from their
midst. The
he story illustrates how the risen Messiah can
conduct Himself incognito among His people.

grootste gedeelte van het Joodse volk sinds de
opstanding. In overeenstemming met de enigzins
onnaspeurlijke wijsheid, heeft God in dit verband de
ogen van Zijn volk gesloten en de meeste
meesten van de
vleselijke broeders en zusters van de Meester
verhinderd van Hem te herkennen.
De twee discipelen
cipelen op de weg naar Emmaüs hadden
degene die met hen meeliep
liep niet herkend. Yeshua ging
met hen dezelfde weg als zij
zij. Het falen van Israël om de
Messias te herkennen of erkennen
erkennen, doet niets af aan
Zijn
ijn recht op de titel of gezag over Zijn volk, en ook sluit
het Zijn aanwezigheid in hun midden niet uit. Het
verhaal illustreert hoe de verrezen Christus ZZich
incognito kan gedragen onder Zijn volk.
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