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.

We cannot serve both God and money,
and we should not worry about material
needs. Should we quit our jobs, forsake
worldly occupations, and renounce all
possessions?

Wij kunnen niet beide, God en het geld, dienen en we
zouden ons geen zorgen mogen maken over materiële
behoeften. Moeten we dan stoppen met onze banen,
afstand nemen van wereldse bezigheden, en elk bezit
wegdoen?

Don't Worry About Money

Wees Niet Bezorgd Over Geld

The Master chided the disciples for
worrying over life’s necessities. He called
them “men of little faith” (Luke 12:28). He
instructed His disciples to set aside their
anxieties about life’s necessities. He told
them not to worry over their material
needs.
In the open-air setting of the Mount of Beatitudes, the
Master could point to the birds as an example. Birds do
not make bread. They do not sow and reap; they do not
store food in granaries; “yet your heavenly Father feeds
them” (Matthew 6:26). He pointed to the wild flowers
which, in the springtime, grow in abundance on the
Mount of Beatitudes. The flowers of the field do not
spin wool or sew fabric, yet “not even Solomon in all his
glory clothed himself like one of these” (Luke 12:27).
“He himself will give you raiment,” Yeshua said. He
argued from the light to the heavy: “If God feeds birds
(and you are more valuable than birds) how much more
so will he feed you? If God clothes the grass (and you
are more valuable than grass) how much more so will
he clothe you?”
Likewise, the Talmud says, “He who has bread in his
basket today yet worries, ‘What will I eat tomorrow?’—
that is a man of little faith” (b.Sotah 48b).
The life of John the Immerser, who lived in the
wilderness eating and wearing only what he
found, illustrates Yeshua’s teaching about God
providing food, drink, and clothing. John did not
call his followers to take up his mode of life. He
did not tell soldiers or tax collectors to forsake
their careers, he instructed them to stay in their
professions but to conduct themselves honestly,
sharing their possessions with the less fortunate.
Neither did the Master intend for all His disciples
to forsake their worldly occupations and renounce
all possessions. Remember that Yeshua Himself
worked His father’s trade as a carpenter. The
disciples returned to fishing even after the

De Meester berispte de discipelen i.v.m. bezorgdheid
over noodzakelijke levensbehoeften. Hij noemde hen
"mannen van weinig vertrouwen" (Luc. 12:28). Hij
spoorde zijn discipelen aan om hun zorgen over de
noodzakelijke levensbehoeften opzij te zetten. Hij zei
tegen hen van zich geen zorgen te maken over hun
materiële behoeften.
In de buitenomgeving van de Berg der Zaligsprekingen,
kon de Meester op de vogels wijzen als voorbeeld.
Vogels bakken geen brood. Ze zaaien en oogsten niet;
ze slaan geen eten op in graanschuren; "toch voedt uw
hemelse Vader hen" (Mat. 6:26). Hij wees naar de wilde
bloemen die in de lente in overvloed op de Berg der
Zaligsprekingen groeien. De bloemen van het veld
spinnen geen wol of naaien geen stof, maar "zelfs
Salomo in al zijn glorie was niet als één van deze
gekleed" (Luc. 12:27). "Hij zal zelf je kleding geven," zei
Yeshua. Zijn argumentatie ging van licht naar zwaar:
"Als God de vogels voedt (en u meer waard bent dan
vogels) hoeveel temeer zal Hij u voeden? Als God het
gras kleedt (en u meer waard bent dan gras) hoeveel te
meer zo zal Hij u kleden? "
Ook de Talmoed zegt: "Hij die vandaag brood in zijn
mand heeft en toch bezorgd is over 'Wat zal ik morgen
eten?' - is een man van weinig geloof '(b.Sotah 48b).
Het leven van Johannes de Doper, die in de woestijn
leefde en alleen at en droeg wat hij vond, illustreert
Yeshua's leer over God die voedsel, drank en kleding
verstrekt. Johannes vroeg niet aan zijn volgelingen om
zijn manier van leven over te nemen. Hij zei niet tot
soldaten of tollenaars om hun carrière op te geven, hij
droeg hen op om in hun beroep bezig te blijven, maar
om zich eerlijk te gedragen, hun bezittingen te delen
met de minder bedeelden. Evenmin had de Meester
voor al zijn discipelen de bedoeling om hun wereldse
bezigheden te stoppen en afstand te laten doen van
alle bezittingen. Vergeet niet dat Yeshua Zelf in de
handel van zijn vader als een timmerman werkte. De
discipelen keerden terug naar de visserij, zelfs na de
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resurrection. According to church legend, Thomas
labored as a stonemason and architect, and John
took a job as a furnace-stoker
stoker in Ephesus. Paul the
apostle
ostle supported himself as a tentmaker, and he
instructed the believers in Thessalonica, saying,
“Make it your ambition to lead a quiet life and
attend to your own business and work with your
hands, just as we commanded you; so that you
may behave properly toward outsiders and not be
in any need” (1 Thessalonians 4:11-12).
4:11
Paul tells
Timothy, “If anyone does not provide for his own,
and especially for those of his household, he has
denied the faith, and is worse than an unbeliever”
(1 Timothy 5:8).
Discipleship
ship to Yeshua did not allow for an
abdication of responsibility, but it did call for a
renunciation of worry and anxiety.

opstanding. Volgens een kerk
erklegende, werkte Thomas
als steenhouwer en architect, en nam Johannes een
baan als ovenstoker
stoker in Efeze. De apostel Paulus was
zelfvoorzienend als tentenmaker, en hij zette de
gelovigen in Thessaloniki aan met: "er een eer in te
stellen rustig te zijn en de eigen dingen te doen en
met uw handen te werken, zoal
zoals wij aan u hebben
verkondigd,
kondigd, zodat ge behoorlijk wandelt voor de
buitenstaanders en van hen niets nodig hebt
hebt" (1
Tessalonicenzen 4:11-12).
12). Paulus zegt tegen
Timotheüs: "als
als iemand voor de eigen mensen en
vooral voor huisgenoten niet zorgt, dan heeft die het
geloof verloochend en is erger dan een ongelovige. "
(1 Timoteüs 5:8).
Discipelschap aan Yeshua was geen reden voor
afstand te doen van verantwoordelijkheid, maar het
roept op tot niet toegeven aan zorgen en angst.
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