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.

Everyone who confesses Me before men, I will
also confess him before My Father who is in
heaven, but whoever denies Me before men, I will
also deny him before My Father who is in heaven.
(Matthew 10:32-33)

Iedereen die Mij belijdt voor de mensen, zal Ik ook
belijden voor Mijn Vader die in de hemel is, maar
wie Mij verloochent voor de mensen, zal Ik ook
verloochenen voor Mijn Vader die in de hemel is.
(Mattheüs 10:32-33)

Denied before the Angels

Ontkend voor de Engelen

Yeshua warned His disciples that a time would
come when they would feel pressure to deny their
allegiance to Him. Beginning with Simon Peter on
the night of His arrest, disciples of the Master
have felt that pressure. The Sanhedrin
admonished the Twelve, ordering them not to
speak in the name of Yeshua. In the late first
century, confessing faith in Yeshua constituted
grounds for ejection from the synagogue, but
renouncing His name guaranteed an ongoing
place in the community.
The Roman government instituted a policy of
arresting people suspected of faith in Messiah
and interrogating them before a tribunal. If a
suspected “Christian” disowned the name of
Yeshua and bowed to an idol, the Roman
authorities released him or her. If not, the
disciple faced a death sentence. Presumably,
since Judaism was a legal religion, Rome
required Jewish believers only to disown their
allegiance to Yeshua.
When the Master comes at the advent of the
Messianic Age, He will deny those who have
denied Him: “For whoever is ashamed of Me and
My words in this adulterous and sinful
generation, the Son of Man will also be ashamed
of him when He comes in the glory of His Father
with the holy angels” (Mark 8:38). The scene is
similar to His description of the Messianic
Banquet from which He will expel His unworthy
disciples, saying, “I tell you, I do not know where
you are from; depart from me, all you evildoers”
(Luke 13:27).
Luke’s version of the saying has both a positive
and a negative formulation:

Yeshua waarschuwde zijn discipelen dat er een tijd
zou komen waarop ze de druk zouden voelen om hun
trouw aan Hem te ontkennen. Beginnend met Simon
Petrus, in de nacht van Zijn arrestatie, hebben
discipelen van de Meester die druk gevoeld. Het
Sanhedrin vermaande de Twaalf en beval hen niet te
spreken in de naam van Yeshua. Naar het einde van
de eerste eeuw was het belijden van het geloof in
Yeshua reden voor uitwijzing uit de synagoge, maar
het verloochenen van Zijn naam garandeerde steeds
een plaats in de gemeenschap.
De Romeinse overheid stelde een beleid in van
mensen, die verdacht worden van geloof in de
Messias, te arresteren en hen te ondervragen voor
een tribunaal. Als een verdachte 'christen' de naam
van Yeshua verloochende en voor een afgod boog,
lieten de Romeinse autoriteiten hem of haar vrij. Zo
niet, dan werd de discipel geconfronteerd met een
doodvonnis. Vermoedelijk, omdat het Jodendom een
erkende religie was, wilde Rome dat Joodse gelovigen
alleen hun trouw aan Yeshua verloochenden.
Wanneer de Meester bij de komst van het Messiaanse
tijdperk terugkomt, zal Hij diegenen loochenen die Hem
hebben verloochend: "Want wie zich voor Mij en Mijn
woorden in dit overspelige en zondige geslacht
schaamt, zal de Zoon des Mensen zich ook schamen
wanneer Hij komt in (met) de heerlijkheid van Zijn
Vader met de heilige engelen" (Marcus 8:38). Het
tafereel is vergelijkbaar met Zijn beschrijving van het
Messiaanse Banket waaruit Hij Zijn onwaardige
discipelen zal verdrijven, zeggende: "Ik zeg jullie, Ik
weet niet waar jullie vandaan komen; ga weg van Mij,
allen jullie boosdoeners "(Lukas 13:27).
Lukas' versie van het gezegde heeft zowel een positieve
als een negatieve formulering:

And I say to you, everyone who confesses Me
before men, the Son of Man will confess him also
before the angels of God; but he who denies Me

En ik zeg u, iedereen die Mij belijdt voor de mensen,
zal de Zoon des mensen ook belijden voor de engelen
van God; maar wie Mij verloochent voor de mensen,
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before men will be denied before the angels of
God. (Luke 12:8-9)

zal worden ontkend
d voor de engelen van God. (Lucas
12: 8-9)

What did He mean when He said that He will deny
us before
re the angels of God? In this context, the
“angels of God” constitute the heavenly court
over which the LORD presides. “Before the angels
of God” is a Jewish circumlocution that simply
means “before God.” The throne of judgment is in
view. In this court, the
he Son of Man will vouch for
those whom He has known to be His faithful
disciples, but those who have abandoned Him
must stand or fall on their own merit.
Despite these strong words, the gospel reader
must remember Simon Peter denied the Master
three times before men, but through repentance
and the grace of God, he found restoration. When
the Son of Man comes in the glory of His Father
with the holy angels, he will not be ashamed of
Simon Peter nor deny Him before the Father.
Neither will He deny those who, having once
stumbled, have returned to the flock of his
disciples.

Wat bedoelde Hij toen Hij zei dat Hij ons zal
verloochenen voor de engelen van God? In deze
context vormen de "engelen van God" het hemelse hof
dat de HEER voorzit. "Voor de engelen van God" is een
Joodse manier van zeggen die eenvoudigweg betekent
"voor God". De troon van oordeel is in beeld. In dit hof
zal
al de Zoon des Mensen instaan voor diegenen
waarvan Hij weet dat het zijn getrouwe discipelen zijn,
maar degenen die Hem hebben verlaten moeten op
hun eigen verdienste overeind blijven of vallen.
Ondanks deze krachtige woorden moet de lezer van het
evangelie onthouden dat Simon Petrus de Meester
driemaal voor de mensen verloochende, maar door
berouw en genade van God herstel vond. Wanneer de
Zoon des Mensen komt in de glorie van Zijn Vader met
de heilige engelen, zal Hijij zich niet schamen voor Simon
Petrus noch hem
em voor de Vader ve
verloochenen. Hij zal
ook niemand verloochenen die, eenmaal struikeld
struikelde, tot
de kudde van zijn discipelen is teruggekeerd.
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