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.

You have heard it said "You can't take it with you,"
but Yeshua says that you can, and here’s how.

Je hebt horen zeggen: "Je kunt het niet meenemen,"
maar Yeshua zegt dat je het kunt, en hier volgt hoe.

Treasures in Heaven

Schatten in de Hemel

People say, “You can’t take it with you.” Yeshua
contradicted that adage by citing the common
Jewish belief that resources given to the needy
will be repaid and rewarded in the Messianic Era
and the World to Come. “Treasures in heaven”
does not refer to literal treasure stored up
someplace beyond the sky, instead, it means
“treasure with God.” That is to say, “Invest in the
things of God and He will reward you.”

Mensen zeggen: "Je kunt het niet meenemen. " Yeshua
sprak dat gezegde tegen met de algemene joodse
overtuiging te citeren dat wat je aan de armen geeft zal
terugbetaald en beloond worden in het Messiaanse
tijdperk en de Toekomstige Wereld. "Schatten in de
hemel" verwijst niet naar een letterlijke schat ergens
voorbij de lucht opgeborgen, doch het betekent "schat
bij God." Dat is te zeggen: "Investeer in de dingen van
God en Hij zal je belonen."

Lose your money for your brother and your neighbor,
but do not let it rust under a stone to be lost. Lay up
your treasure according to the commandments of
the most High, and it will bring you more profit than
gold. Store up charity in your storehouses and it will
deliver you from all affliction. (Sirach 29:10-12)

Raak uw geld kwijt aan uw broer en buurman, maar
laat het niet roesten onder een steen om verloren te
raken. Leg uw schat weg naar de geboden van de
Allerhoogste, en het zal u meer winst brengen dan
goud. Sla liefdadigheid op in uw schuren en het zal u
verlossen van alle ellende. (Jezus Sirach 29:10-12)

A person who accrues wealth for himself risks
losing that wealth. Life is temporary and
uncertain. Thieves might steal. Time destroys.
Wealth depreciates. James, the brother of the
Master, expounds upon Yeshua’s teaching as
follows:

Iemand die rijkdom voor zichzelf verzamelt, dreigt die
rijkdom te verliezen. Het leven is tijdelijk en onzeker.
Dieven kunnen stelen. Tijd vernietigt. Rijkdom
vermindert in waarde. Jakobus, de broer van de
Meester, gaat op het onderwijs van Yeshua verder in,
als volgt:

Come now, you rich, weep and howl for your
miseries which are coming upon you. Your riches
have rotted and your garments have become motheaten. Your gold and your silver have rusted; and
their rust will be a witness against you and will
consume your flesh like fire. It is in the last days that
you have stored up your treasure! (James 5:1-3)

Welaan dan, gij rijken, weeklaagt en jammert over
alle ellende die u zal overkomen; uw rijkdom is
verrot en uw klederen zijn mottenvoer geworden,
uw goud en zilver is verroest en hun roest zal tot
getuigenis tegen u zijn en uw lijven verteren als een
vuur; ge hebt schatten verzameld in de láátste
dagen! (Jakobus 5:1-3, Naardense)

How does one store up treasure with God?
Yeshua says, “Sell your possessions and give to
charity; make yourselves purses which do not
wear out, an unfailing treasure in heaven, where
no thief comes near, nor moth destroys. For
where your treasure is, there will your heart be
also” (Luke 12:33-34). A man’s heart (that is, his
mind, thoughts, and intentions) will be focused on
the accumulation of his wealth. If he has
accumulated wealth on earth, his mind will be

Hoe slaat men bij God schatten op? Yeshua zegt:
"Verkoopt uw bezittingen en geeft ze weg als (teken
van) ontferming; maakt voor uzelf inwerpzakken die
niet verouderen, een onuitputtelijke schat in de
hemelen, waar geen dief nadert en geen mot bederf
brengt; waar immers uw schat is, daar zal ook uw hart
zijn;"(Lucas 12:33-34, Naardense). Het hart van een
mens (dat is: zijn geest, gedachten en intenties) zal
gericht zijn op het vergroten van zijn rijkdom. Als hij
rijkdom op aarde heeft verzameld, zullen zijn gedach1

focused on earthly matters, but if he has invested
in the things of God, his mind will be focused on
matters of godliness.
In the Apostolic Era, the famous convert to
Judaism King Izates of Adiabene sent an enormous
sum of money to Jerusalem for famine relief. His
brothers and countrymen criticized him for
squandering the family inheritance. His reply,
recorded in the Talmud, reveals influence from
the teaching of Yeshua:

ten op aardse zaken gericht zijn, maar als hij in de
dingen van God heeft geïnvesteerd
geïnvesteerd, zullen zijn gedachten op het gebied van godvvruchtigheid gericht zijn.
In de Apostolische tijd, zond de befaamde bekeerling
tot het Jodendom, koning
oning Izates van Adiabene
Adiabene, een
enorme som geld naar Jeruzalem voor het verlichten
van de hongersnood. Zijn broers en landgenoten
uitten kritiek op hem voorr het verspillen van de
familie-erfenis.
erfenis. Zijn antwoord, vastgelegd in de
Talmoed, blijkt beïnvloed door de leer van Yeshua:

My fathers stored up
p below and I am storing
above … My fathers stored in a place which can
be tampered with, but I have stored in a place
which cannot be tampered with … My fathers
stored something which produces no fruits, but I
have stored something which does produce
fruits
ts … My fathers gathered for this world, but I
have gathered for the future world. (b.Bava
Batra 11a)

Mijn vaderen sloegen beneden op en ik sla boven op
... Mijn vaderen sloegen op in een plaats waar ermee
kan worden geknoeid, maar ik heb opgeslagen op een
plaats waar er niet mee kan worden geknoeid ... Mijn
vaderen sloegen iets op wat geen vrucht oplevert,
maar ik heb iets opgeslagen d
dat wel vrucht oplevert...
Mijn vaderen verzamelden
en voor deze wereld, maar ik
heb verzameld voor de toekomstige wereld. ((b.Bava
Batra 11a)
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