The eDisciple

De eDiscipel

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

Don't let popular theology reduce the Messiah
down to the role of personal savior and antidote
for sin. He's got a job to do.

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

Laat de volkstheologie de Messias niet reduceren tot
de rol van persoonlijke redder en tegengif voor de
zonde. Hij heeft een taak te vervullen.

Simeon and Anna waiting for
Messiah

Simeon en Anna wachten op de
Messias

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.
Learn more about Torah Club and how you can join a club
in your area.

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. Leer meer
over de Torah Club en hoe je lid kunt worden van een club bij jou in
de buurt.

Yeshua was only a month old when He first
entered the holy Temple. Luke 2 tells the story of
how his parents brought their infant son to
Jerusalem for Mary’s purification and for the
redemption of the firstborn. While in the Temple,
they encountered two significant characters,
Simeon the priest and Anna the prophetess, both
waiting for the coming of Messiah.
When we forget the Jewish context of the
gospel, it’s easy to forget the Messiah’s role in
the national redemption of Israel. It’s far too
easy to let a theological interpretation reduce
Him to the role of personal savior and antidote
for sin. Simeon and Anna enter the gospel, right
at the outset, to remind us what Messiah is
meant to accomplish.
Placed together, Simeon and Anna are among
those who were “looking for the consolation of
Israel” and “the redemption of Jerusalem.” Luke
uses these two characters to present Israel’s
messianic hope and to summarize the Messiah’s
role. King Messiah comes to comfort the nation
of Israel by righting the wrongs of her past,
liberating her from captivity, and ending her
subjection to foreign powers:

Yeshua was slechts een maand oud toen Hij voor het
eerst in de heilige Tempel kwam. Lucas 2 vertelt het
verhaal van hoe zijn ouders hun zoontje naar Jeruzalem brachten voor de reiniging van Maria en voor de
verlossing van de eerstgeborene. Tijdens hun verblijf in
de Tempel ontmoetten ze twee belangrijke personages, Simeon de priester en Anna de profetes, die
beiden wachtten op de komst van de Messias.
Als we de Joodse context van het evangelie vergeten, is
het gemakkelijk om de rol van de Messias in de nationale verlossing van Israël te vergeten. Het is veel te
gemakkelijk om een theologische interpretatie Hem te
laten reduceren tot de rol van persoonlijke redder en
tegengif voor de zonde. Simeon en Anna duiken in het
evangelie op, meteen in het begin, om ons eraan te
herinneren wat er van de Messias verwacht wordt.
Simeon en Anna behoren tot degenen die "op zoek
waren naar de vertroosting van Israël" en "de verlossing van Jeruzalem". Lucas gebruikt deze twee karakters om de messiaanse hoop van Israël te presenteren
en de rol van de Messias samen te vatten. Koning
Messias komt de natie Israël troosten door de misstanden uit haar verleden recht te zetten, haar te
bevrijden van gevangenschap en haar onderwerping
aan vreemde machten te beëindigen:

“Comfort, O comfort My people,” says
your God. “Speak kindly to Jerusalem;
and call out to her, that her warfare has
ended, that her iniquity has been
removed, that she has received of the
LORD’S hand double for all her sins.”
(Isaiah 40:1-2)

"Troost, o troost, mijn volk," zegt uw God.
"Spreek vriendelijk tot Jeruzalem; en roep
haar toe, dat haar oorlogsvoering is
beëindigd, dat haar ongerechtigheid is
verwijderd, dat zij voor al haar zonden het
dubbele uit de hand van de HEER heeft
ontvangen". (Jesaja 40:1-2)
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The Messiah comes to redeem Jerusalem by
loosing the city from chains, clothing it with
strength, and raising up its walls, never to be cast
down again:

De Messias komt Jeruzalem verlossen door de stad los
te maken van haar ketenen, haar met kracht te kleden
en haar muren op te trekken, om nooit meer te
worden neergehaald:

Break forth, shout joyfully together, you
waste places of Jerusalem; for the LORD
has comforted His people, He has
redeemed Jerusalem. (Isaiah 52:9)
Simeon and Anna symbolize the pers
perseverance of
the saints who receive the Word of God, believe
its promises, and await their fulfillment. As priest
and prophet, they represent two of the three
holy offices of ancient Israel: the priests, the
prophets, and the kings. In Simeon and Anna,
priest
st and prophet await the restoration of the
third—the
the coming of the king and the
establishment of the kingdom. The persevering
faith of Simeon and Anna can be compared to
that of the heroes of faith mentioned in Hebrews
11, who all “died in faith, without receiving the
promises, but having seen them and having
welcomed them from a distance, and having
confessed that they were strangers and exiles on
the earth” (Hebrews 11:13).
Today, Yeshua’s disciples continue the long vigil
of faith, waiting and watching for the day of His
coming. That hope animates us and keeps us
alive, sustaining us with optimism for the future
and consoling us in our sorrows and suffering as
it preserved and sustained old Simeon in his last
years. That hope yokes our hearts to the holy
city and to the house of the God of Jacob as it
did for ancient Anna and her friends praying
daily in the Temple for Jerusalem’s redemption.
Simeon and Anna embody the principle of faith
articulated so well by Maimonides, the
medieval codifier of Jewish law,
aw, when he said, “I
believe with complete faith in the coming of the
Messiah. Though He may tarry, I await Him
every day.

Breek uit, schreeuw samen, jullie vervallen
plaatsen van Jeruzalem;
m; want de HEERE heeft
Zijn volk getroost, Hij heeft Jeruzalem verlost.
(Jesaja 52:9)
Simeon en Anna symboliseren de volharding van de
heiligen die het Woord van God ontvangen, de
beloften ervan geloven en hun vervulling verwachten.
Als priester en profeett vertegenwoordigen zij twee van
de drie heilige ambten van het oude Israël: de
priesters, de profeten en de koningen. In Simeon en
Anna wachten priester en profeet op het herstel van
de derde - de komst van de koning en de vestiging van
het koninkrijk. Hett volhardende geloof van Simeon en
Anna kan worden vergeleken met dat van de in
Hebreeën 11 genoemde geloofshelden, die allen "in
geloof zijn gestorven, zonder de beloften te hebben
ontvangen, maar die ze hebben gezien en van op
afstand hebben verwelkomd, en die hebben beleden
dat ze op de aarde vreemden en ballingen waren"
(Hebreeën 11:13).
Vandaag gaan de discipelen van Yeshua door met de
lange geloofswake, wachtend en uitkijkend naar de
dag van zijn komst. Die hoop bezielt ons en houdt ons
in leven, ondersteunt
rsteunt ons met optimisme voor de
toekomst en troost ons in ons verdriet en lijden zoals
het de oude Simeon in zijn laatste jaren heeft bewaard
en gesteund. Die hoop brengt ook ons hart naar de
heilige stad en naar het huis van de God van Jakob,
zoals het dat ook deed voor de oude Anna en haar
vrienden die dagelijks in de Tempel bidden voor de
verlossing van Jeruzalem. Simeon en Anna belichamen
het principe van het geloof dat zo goed is verwoord
door Maimonides, de middeleeuwse verwoorder van
de Joodse wet, toen hij zei: "Ik geloof met volledig
geloof in de komst van de Messias. Hoewel Hij kan
uitblijven, wacht ik elke dag op Hem.
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