The eDisciple

De eDiscipel

A new weekly teaching email.
Gain new insight into the
stories and teachings of the Master every week.

A secret about Yeshua was miraculously
revealed to Simon Peter, and it still happens
today!

Een nieuwe wekelijkse onderwijs e-mail.
Verwerf elke week nieuw inzicht in de
verhalen en leringen van de Meester.

Een geheim over Yeshua werd op wonderbaarlijke wijze
onthuld aan Simon Petrus, en dat gebeurt vandaag nog
steeds!

Peter's Confession:
You are the Messiah

Petrus' Belijdenis:
U bent de Messias

Yeshua put the question directly to His disciples. “But
who do you say that I am?” (Mark 8:29). As the
foremost disciple among the twelve, Simon Peter
spoke for the group. He answered simply and directly
on behalf of the twelve: “You are the Messiah.”
All three synoptic accounts offer slightly different
versions of Peter’s confession:

Yeshua legde de vraag rechtstreeks aan Zijn discipelen
voor. "Maar wie zegt u dat Ik ben?" (Marcus 8:29). Als
de belangrijkste discipel onder de twaalf, sprak Simon
Petrus voor de groep. Hij antwoordde eenvoudig en
direct namens de twaalf: "U bent de Messias."
Alle drie de synoptische verhalen bieden enigszins
verschillende versies van Petrus' belijdenis:








Matthew 16:16: You are the Messiah, the Son
of the living God.
Mark 8:29: You are the Messiah.
Luke 9:20: The Messiah of God.

In the Gospel of Matthew, Simon Peter says, “You
are the Messiah, the Son of the living God.”
The Master praises Simon Peter and proclaims
him blessed above the other disciples because
the secret had been revealed to him. Somehow,
Simon Peter had grasped the divine nature of
the Master’s concealed spiritual identity, the
“Son of God.” Flesh and blood had not revealed
the secret to Simon. The Master Himself had
not revealed it or made that claim before His
disciples. He never told His disciples, “I am the
Son of God,” nor had He allowed even the evil
spirits to speak those words. Though He had
often alluded to the matter, hinted toward it,
and spoken in veiled language, He had kept the
revelation quiet.
Yeshua recognized that Simon Peter’s revelation
came not from human beings but from God because
He Himself had once received an identical revelation
from heaven. On the day of His immersion, our
Master Yeshua heard the same pronouncement
spoken over Him when a voice came out of the
heavens and declared: “You are My beloved Son, in
You I am well-pleased” (Mark 1:11). Simon Peter
had not been there that day, nor had he or anyone
else heard that voice speak from heaven, but the




Mattheüs 16:16: U bent de Messias, de Zoon van de
levende God.
Markus 8:29: U bent de Messias.
Lukas 9:20: De Messias van God.

In het evangelie van Mattheüs zegt Simon Petrus: "U
bent de Messias, de Zoon van de levende God."
De Meester looft Simon Petrus en proclameert dat hij
gezegend is boven de andere discipelen omdat het
geheim aan hem was geopenbaard. Op de een of
andere manier had Simon Petrus de goddelijke natuur
van de verborgen geestelijke identiteit van de Meester
begrepen, de "Zoon van God". Vlees en bloed hadden
het geheim van Simon niet onthuld. De Meester had het
zelf niet geopenbaard of beweerd vóór dat Zijn
discipelen het beweerden. Hij heeft zijn discipelen nooit
gezegd: "Ik ben de Zoon van God", noch had Hij zelfs de
boze geesten toegestaan om die woorden uit te
spreken. Hoewel Hij er vaak op gezinspeeld had, hints
gegeven had en in gesluierde taal had gesproken, had
Hij de openbaring stil gehouden.
Yeshua herkende dat de openbaring van Simon Petrus
niet van menselijke wezens kwam, maar van God omdat
Hijzelf eenmaal een identieke openbaring uit de hemel
had ontvangen. Op de dag van Zijn onderdompeling
hoorde onze Meester Yeshua dezelfde uitspraak over
Hem uitgesproken toen er een stem uit de hemel kwam
en verklaarde: "U bent Mijn geliefde Zoon, in U ben ik
tevreden" (Marcus 1:11). Simon Petrus was daar die dag
niet geweest, en hij of iemand anders had die stem ook
niet vanuit de hemel horen spreken, maar de Vader had
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Father had revealed the truth to Peter nonetheless.
Simon Peter’s confession brings a watershed moment
in the story of the chronicles of the Messiah. The
gospel narrative, up until this point, works toward
that confession: Yeshua of Nazareth is the promised
Messiah. The confession required a declaration of
faith. As of yet, Yeshua had not accomplished the
messianic mission predicted by the prophets: the
defeat of Israel’s enemies, the restoration of Zion, the
ingathering of the exiles, the re-establishment
establishment of the
throne of David, the institution of the Messi
Messianic Era,
and the resurrection of the dead.
The declaration still requires the same leap of faith.
To this day, those who confess Yeshua as the
Messiah are called “believers” because we believe
He will accomplish the messianic work and take up
the throne off His father David on the evidence of
His resurrection from the dead.
Simon Peter made the leap of faith and spoke the
words. From that moment, the narrative turns
toward Jerusalem and the passion story.

de waarheid toch aan Petrus geopenbaard.
Simon Petrus' bekentenis brengt een keerpunt in het
verhaal van de kronieken
n van de Messias. Het
evangelieverhaal, gaat tot op dit punt, in de richting
van die bekentenis: Yeshua van Nazareth is de
beloofde Messias. De bekentenis vereiste een
geloofsverklaring. Tot nog toe had Yeshua de
messiaanse missie die door de profeten voorspeld was,
niet volbracht: de nederlaag van de vijanden van Israël,
het herstel van Sion, de inzameling van de ballingen,
het herstel van de troon van David, het instellen
inst
van de
Messiaanse tijd, en de opstanding van de doden.
De verklaring vereist
st nog steeds dezelfde sprong in
i
geloof.. Tot op de dag van vandaag worden degenen die
Yeshua als de Messias belijden,
den, "gelovigen" genoemd
omdat we geloven dat Hij het messiaanse werk zal
volbrengen en de troon van zijn vader David zal
opnemen op het bewijs van Zijn opstanding uit de dood.
Simon Petrus deed de sprong in geloof en sprak de
woorden. Vanaf dat moment keert
kee het verhaal zich naar
Jeruzalem en het passieverhaal.
verhaal.
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