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The eDisciple 
A new weekly teaching email. 

Gain new insight into the  
stories and teachings of the Master every week. 

 
Why did Yeshua tell his disciples that they will see 
the Father when the Torah says, “No man may 
see my face and live!”? 
 

Show us the Father 
 
In the Messianic Era, God will be revealed to all 
people. The knowledge of God will cover the 
earth. The prophet Isaiah says, “Your Teacher will 
no longer hide Himself, but your eyes will behold 
your Teacher” (Isaiah 30:20). In that day, 
everyone will know the LORD, and the revelation 
of God will be universal. 
The departing Messiah said to the disciples, 
“If you had known Me, you would have 
known My Father also; from now on you 
know Him, and have seen Him” (John 14:7). 
The disciples had not completely failed to 
know Yeshua, but their questions suggest 
that they had not yet pierced the deeper 
mystery of His identity. Yeshua predicted 
that “from now on,” that is from the hour of 
the Son of Man’s glory—His death, 
resurrection, and ascension—they would 
know Him. They would know Him as the way 
to the Father, the true revelation of the God, 
and vivifying life of the Almighty, and they 
would come to the Father through Him. 
Philip of Bethsaida took the offer and said, 
“Master show us the Father and it is enough for 
us.” Philip requested a mystical revelation on 
the order of a divine vision. Similarly, Moses 
said, “I pray You, show me Your glory” (Exodus 
33:18), but the LORD answered, “You cannot 
see My face, for no man can see Me and live!” 
(Exodus 33:20). 
Rabbi Yeshua replied to Philip with a gentle 
rebuke, “Have I been so long with you, and yet 
you have not come to know Me, Philip?” (John 
14:9). The Master used the misunderstanding to 
hint toward a deeper aspect of His identity. He 
said, “He who has seen Me has seen the Father” 
(John 14:9). 
The prologue to the Gospel of John explained, 
“And the Word became flesh, and dwelt among 
us, and we saw His glory, glory as of the only 
begotten from the Father” (John 1:14), and “No 
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Waarom heeft Yeshua zijn discipelen verteld dat 
ze de Vader zullen zien als de Torah zegt: 
"Niemand kan mijn aangezicht zien en leven!"? 
 

Laat ons de Vader zien 
 
In het Messiaanse tijdperk zal God aan alle 
mensen geopenbaard worden. De kennis van God 
zal de aarde bedekken. De profeet Jesaja zegt: 
"Uw Leraar zal Zich niet langer verbergen, maar 
uw ogen zullen uw Leraar aanschouwen" (Jesaja 
30:20). Op die dag zal iedereen de HEER kennen, 
en de openbaring van God zal universeel zijn. 
De heengaande Messias zei tegen de discipelen: 
"Als jullie Mij hadden gekend, dan hadden jullie 
Mijn Vader ook gekend; vanaf nu kennen jullie 
Hem en hebben jullie Hem gezien" (Johannes 
14:7). Niet dat de discipelen Yeshua helemaal niet 
hadden gekend, maar hun vragen suggereren dat 
ze het diepere mysterie van zijn identiteit nog niet 
hadden ontdekt. Yeshua voorspelde dat "vanaf 
nu", dat wil zeggen vanaf het uur van de glorie 
van de Zoon des Mensen - Zijn dood, opstanding 
en hemelvaart - zij Hem zouden kennen. Ze 
zouden Hem kennen als de weg naar de Vader, de 
ware openbaring van de God, en het levend 
makende leven van de Almachtige, en ze zouden 
via Hem tot de Vader komen. 
Filippus van Bethsaida nam het aanbod aan en 
zei: "Meester laat ons de Vader zien en het is voor 
ons genoeg". Filippus vroeg om een mystieke 
openbaring in de orde van een goddelijk visioen. 
Op dezelfde manier zei Mozes: "Ik bid U, laat mij 
Uw glorie zien" (Exodus 33:18), maar de HEER 
antwoordde: "U kunt Mijn gezicht niet zien, want 
geen mens kan Mij zien en leven! (Exodus 33:20). 
Rabbijn Yeshua antwoordde Filippus met een 
zachte berisping: "Ben Ik al zo lang bij je, en toch 
heb je Mij niet leren kennen, Filippus? (Johannes 
14:9). De Meester gebruikte het onbegrip om te 
wijzen op een dieper aspect van zijn identiteit. Hij 
zei: "Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien" 
(Johannes 14:9). 
De proloog van het Evangelie van Johannes 
verklaart: "En het Woord werd vlees, en woonde 
onder ons, en we zagen Zijn heerlijkheid, heer-
lijkheid als van de eniggeborene van de Vader" 



one has seen God at any time; the only 
begotten God who is in the bosom of the 
Father, He has explained Him” (John 1:18). The 
term “only begotten” alludes to the Abraham 
and Isaac story. In Genesis 22:2, the LORD tells 
Abraham to sacrifice his “only son” Isaac. 
According to the Talmud, Isaac looked exa
like Abraham: 
 

God made the features of Isaac’s face 
like Abraham’s so that [everyone who 
saw him] cried out, “Abraham begat 
Isaac!” [They looked so much alike that] 
whoever wanted to speak to Abraham 
would speak to Isaac, and whoever 
wanted to speak to Isaac would speak to 
Abraham. (b.Bava Metzia 87a)

 
The Master seems to have alluded to the same 
story about Abraham and Isaac when He told 
Philip, “He who has seen Me has seen the 
Father” (John 14:9). Just as Isaac looked exactly 
like Abraham, the apostles beheld the glory of 
God in Yeshua of Nazareth. As a son is the 
image of his father; the Son is the image of the 
Father. 
Not even Moses could see God. God is not 
man that he might be seen as a man. He is 
not part of the created order of things. He is 
completely removed from the reality that is 
our universe of perception. He is beyond 
what we can know, feel, touch, taste, smell, 
hear, or see. 
Yeshua, on the other hand, is a man. He is 
tangible in the same sense that we understand 
reality. The disciples could see Him, and He 
told them, if you have seen me, you have seen 
the Father. His physical appearance was 
irrelevant. Yeshua revealed God’s character 
and truth. 
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(Johannes 1:14), en "Niemand heeft God op enig 
moment gezien; de eniggeborene die in de boezem 
van de Vader is, Hij heeft Hem toegelicht" 
(Johannes 1:18). De term "eniggeborene" verwijst 
naar het verhaal van Abraham en Isaak. In Genesis 
22:2 zegt de HEER tegen Abraham dat hij zijn "enige 
zoon" Izaäk moet offeren. Volgens de Talmoed leek 
Izaäk precies op Abraham: 
 

God maakte de gelaatstrekken van 
Izaäk als die van Abraham, zodat 
[iedereen die hem zag] uitriep: 
"Abraham smeekte Izaäk! Wie met 
Abraham wilde spreken, zou met Izaäk 
spreken en wie met Izaäk wilde 
spreken, zou met Abraham spreken
(b.Bava Metzia 87a) 

 
De Meester lijkt te hebben gezinspeeld op 
hetzelfde verhaal over Abraham en Izaäk toen Hij 
tegen Filippus zei: "Wie Mij heeft gezien, heeft de 
Vader gezien" (Johannes 14:9). Net zoals Izaäk er 
precies zo uitzag als Abraham, zagen de apostelen 
de glorie van God in Yeshua van Nazareth. Zoals een 
zoon het beeld is van zijn vader, zo is de Zoon het 
beeld van de Vader. 
Zelfs Mozes kon God niet zien. God is geen mens, 
opdat Hij als een mens zou worden gezien. Hij 
maakt geen deel uit van de geschapen orde 
dingen. Hij is volledig verwijderd uit de realiteit die 
ons universum van waarneming is. Hij over
wat we kunnen weten, voelen, aanraken, proeven, 
ruiken, horen of zien. 
Yeshua, aan de andere kant, is een mens. Hij is 
concreet in dezelfde zin als dat wij de werkelijkheid 
begrijpeö. De discipelen konden Hem zien, en Hij 
vertelde hen, als jullie Mij hebben gezien, hebben 
jullie de Vader gezien. Zijn fysieke verschijning was 
niet relevant. Yeshua onthulde Gods karakter en 
waarheid. 
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