The eDisciple

De eDiscipel

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

What does it mean to worship God in Spirit
and in Truth? Does this imply a rejection of
religion in favor of informal spirituality?

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

Wat betekent het om God te aanbidden in Geest en in
Waarheid? Betekent dit een afwijzing van religie ten
gunste van informele spiritualiteit?

In Spirit and Truth

In Geest en Waarheid

This teaching is adapted from the Jesus, My Rabbi lesson
enjoyed by thousands of students in Torah Clubs around
the world. A study in the Gospels from a Messianic Jewish
perspective. Every week Club members encounter Yeshua
of Nazareth in his Jewish, historical, and cultural context.

Dit onderwijs is overgenomen uit de ''Jezus, Mijn Rabbijn'' les die
duizenden studenten in Torah Clubs over de hele wereld hebben
gehad. Een studie in de Evangeliën vanuit een Messiaans-Joods
perspectief. Elke week ontmoeten de leden van de Club Yeshua
van Nazareth in zijn Joodse, historische en culturele context.

Where’s the correct place to worship God? The Jews
claimed that God desired to be worshipped at the
Temple in Jerusalem, but the Samaritans claimed
that He wanted the Temple built in their territory on
Mount Gerizim. The Samaritan woman asked
Yeshua to weigh in on an age-old debate. Yeshua
reframed the discussion, “An hour is coming, and
now is, when the true worshipers will worship the
Father in spirit and truth; for such people the Father
seeks to be His worshipers. God is spirit, and those
who worship Him must worship in spirit and truth”
(John 4:23-24).
He alluded to the future destruction of the Temple
when He told the woman that “an hour is coming”
when people would no longer worship on Mount
Gerizim or in Jerusalem. When He told the
Samaritan woman that “an hour is coming, and now
is” when true worshipers will worship God in both
spirit and truth, He implied that this will happen in
the Messianic Age to come, but can also happen
now, regardless of where people worship. To the
extent that people lay hold of the kingdom of
heaven in this current age, they may enter the
beatific worship of the Messianic Age to come even
now—in the present moment.
God desires people who will worship Him in both
spirit and truth. The question is not one of being
Jewish or Samaritan, nor is it one of worshiping in
Jerusalem or on Gerizim. The important matter
concerns the heart attitude of the individual
worshiper and the revelation of God. To worship
God in spirit is to worship Him as one spiritually
reborn from above, born again.
Conventional interpretations of John 4
sometimes take His words to imply a dismissal
of the Levitical system, the Temple worship, and

Waar is de juiste plaats om God te aanbidden? De Joden
beweerden dat God aanbeden wilde worden in de
Tempel in Jeruzalem, maar de Samaritanen beweerden
dat Hij de Tempel wilde bouwen op hun grondgebied op
de berg Gerizim. De Samaritaanse vrouw vroeg Yeshua
om zijn mening te geven over een eeuwenoud geschil.
Yeshua herformuleerde de discussie, "Er komt een uur,
en dat is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen
aanbidden in geest en waarheid; want zulke mensen
zoekt de Vader als zijn aanbidders. God is geest, en zij
die Hem aanbidden moeten aanbidden in geest en
waarheid" (Johannes 4:23-24).
Hij zinspeelde op de toekomstige verwoesting van de
Tempel toen Hij tegen de vrouw zei dat "er een uur
komt" waarin de mensen niet langer op de berg Gerizim
of in Jeruzalem zullen aanbidden. Toen Hij tegen de
Samaritaanse vrouw zei dat "een uur komt, en het is nu"
wanneer ware aanbidders God zullen aanbidden in
geest en waarheid, impliceerde Hij dat dit zal gebeuren
in het komende Messiaanse Tijdperk, maar ook nu kan
gebeuren, ongeacht waar mensen aanbidden. In de
mate dat mensen het koninkrijk van de hemel in deze
tijd omarmen, kunnen zij de zaligmakende aanbidding
van het komende Messiaanse Tijdperk zelfs nu
binnengaan - op dit moment.
God verlangt naar mensen die Hem zowel in geest als in
waarheid zullen aanbidden. De vraag is niet of men Jood
of Samaritaan is, noch of men in Jeruzalem of op de
Gerizim wil aanbidden. Waar het om gaat is de harthouding van de individuele aanbidder en de openbaring
van God. God aanbidden in de geest is Hem aanbidden
als iemand die geestelijk herboren is van bovenaf,
opnieuw geboren.
Conventionele interpretaties van Johannes 4 nemen zijn
woorden soms op als een verwerping van het Levitische
systeem, de Tempelverering, en de Joodse praktijk.
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Jewish practice. Such interpretations imply that
the outward formalism of ritual observance is
only an empty shell of legalism and stands in
antithesis to real, spiritual worship. According to
this interpretation, “spiritual
iritual worship” happens
inwardly, in the heart and by means of the Holy
Spirit, whereas Judaism is an impediment to
such spiritual worship.
What did Yeshua mean when he said, “True
worshipers will worship the Father in spirit and
truth”? To worship God in truth is to worship
according to the truth of His revelation
revelation—the Torah
of Moses and the words of the prophets. The
Samaritans worshiped neither in spirit nor in truth.
They did not worship according to the “truth”
revealed by the Scriptures. Yeshua told tthe woman,
“You worship what you do not know” (John 4:22).
The Samaritans did “not know” the God they
worshiped because they misinterpreted the
revelation of His Torah; rejected the writings and
teachings of His prophets, and they practiced
enmity toward Hiss people, the Jewish people. The
Jewish people, on the other hand, do worship in
truth, as Yeshua told her, “We [Jews] worship what
we know” (4:22). Psalm 76:1 declares, “God is
known in Judah.”
Yeshua told her that an hour is coming (the
Messianic Era) when
en all humanity will worship the
LORD in both spirit and truth because the LORD
will pour out His Spirit on all flesh, and they will
all know Him, from the least of them to the
greatest of them. No more will anyone have to
urge his neighbor to “Know the LO
LORD.” Yet a
person need not wait until the Messianic Era to
begin worshiping the LORD both in spirit and in
truth.

Dergelijke interpretaties impliceren dat het uiterlijke
formalisme van rituele naleving slechts een lege huls
van wetticisme is en in tegenstelling
tegenste
staat tot echte,
geestelijke aanbidding. Volgens deze interpretatie vindt
"geestelijke aanbidding" innerlijk plaats, in het hart en
door middel van de Heilige Geest, terwijl het Jodendom
een belemmering is voor dergelijke geestelijke
aanbidding.
Wat bedoelde Yeshua toen hij zei: "Ware aanbidders
zullen de Vader aanbidden in geest en waarheid"?
God in waarheid aanbidden is aanbidden volgens de
waarheid van Zijn openbaring - de Torah van Mozes
en de woorden van de profeten. De Samaritanen
aanbaden noch in geest noch in waarheid. Zij
aanbaden niet volgens de "waarheid" geopenbaard
door de Schriften. Yeshua zei tegen de vrouw, "U
aanbidt wat u niet kent" (Johannes 4:22). De
Samaritanen "kenden" de God die zij aanbaden niet,
omdat zij de openbaring van Zijn Torah verkeerd
interpreteerden; zij verwierpen de geschriften en
leringen van Zijn profeten, en zij beoefenden
vijandschap jegens Zijn volk, het Joodse volk. Het
Joodse volk daarentegen aanbidt wel in waarheid,
zoals Yeshua haar vertelde: "Wij [Joden] aanbidden
aan
wat wij kennen" (4:22). Psalm 76:1 verklaart, "God is
bekend in Juda."
Yeshua vertelde haar dat er een uur komt (het
Messiaanse Tijdperk) waarin de hele mensheid de HEER
zal aanbidden, zowel in geest als in waarheid, omdat de
HEER zijn Geest zal uitstorten
storten op alle vlees, en zij allen
Hem zullen kennen, van de minste tot de grootste onder
hen. Niemand zal zijn naaste meer hoeven aan te
sporen om "de HEERE te kennen". Toch hoeft een mens
niet te wachten tot het Messiaanse Tijdperk om te
beginnen met hett aanbidden van de HEERE, zowel in
geest als in waarheid.
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