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The eDisciple
A new weekly teaching email.

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

The material and physical world is merely an outer
shell concealing the spiritual. The person of faith
learns to look past the shell and seek the truth.

The Seal of God

The morning after the miraculous multiplication of
the loaves and fish, those that remained of the
five thousand realized that the Master had
escaped them. They had seen the disciples leave
in the boat, and they knew that Yeshua had not
gone with them, but they could not find him. They
did not realize He had walked across the surface
of the lake. While the crowd puzzled over this,
some boats from Tiberias put in to shore a short
distance away. Several of the people hired the
boats to ferry them across the lake to Capernaum.
They supposed Yeshua would eventually show up
there. They were surprised to learn that the
Master had arrived ahead of them. They caught
up with Him in the synagogue and asked him,
“Rabbi, when did You get here?”
The people in the Capernaum synagogue asked
Yeshua for a tangible, material sign to
authenticate His claims. They suggested another
feeding miracle: “Our fathers ate the manna in the
wilderness; as it is written [in Psalm 78:24], ‘He
gave them bread out of heaven to eat’” (John
6:31). Their request for another feeding miracle
betrayed some insincerity on their part. Maybe
their stomachs sought a sign.
He chided them saying, “Amen, amen, I say to
you, you seek Me, not because you saw signs, but
because you ate of the loaves and were filled”
(John 6:26). Yeshua implied that they were
seeking after the material and the external and
missing the spiritual significance of the miracle.

What is the spiritual significance of the miracle?

Yeshua explained by discoursing on the miracle
of the manna in the Torah. Although the manna
came down from heaven, it had a short shelf life.
Within twenty-four hours, “it bred worms and
became foul” (Exodus 16:20). The Master told
the people to look past their material interests
and to start seeking after celestial food and

De eDiscipel
Een nieuwe wekelijkse onderwijs e-mail.

Verwerf elke week nieuw inzicht in de
verhalen en leringen van de Meester.

De materiële en de fysieke wereld is slechts een
buitenste schil die het geestelijke verbergt. Wie gelooft
leert voorbij de schil kijken en de waarheid zoeken.

Het zegel van God

De ochtend na de wonderbaarlijke vermenigvuldiging
van de broden en vissen, beseften de achtergebleven
van de vijfduizend dat de Meester hen was ontsnapt. Zij
hadden gezien dat de discipelen weggegaan waren met
de boot, en ze wisten dat Yeshua met hen niet was
meegegaan, maar ze konden hem niet vinden. Ze
wisten niet dat Hij over het oppervlak van het meer was
gegaan. Terwijl de menigte hierover verbaasd was,
lagen een aantal boten van Tiberias op het strand, een
eind verderop. Verschillende mensen huurden de
boten om hen over het meer naar Kafarnaüm te
brengen. Zij meenden dat Yeshua daar uiteindelijk zou
opdagen. Ze waren verrast te vernemen dat de
Meester vóór hen was aangekomen. Ze kregen hem in
de synagoge te pakken en vroegen hem: "Rabbi,
wanneer bent U hier gekomen?"
De mensen in de synagoge van Kafarnaüm vroegen van
Yeshua een tastbaar, materiaal teken die Zijn
beweringen moesten staven . Zij stelden nog een
voedingwonder voor: "Onze vaders hebben het manna
in de woestijn gegeten; zoals er geschreven staat [in
Psalm 78:24] 'Hij gaf hun het brood uit den hemel te
eten'"(Johannes 6:31). Hun verzoek voor nog een
voedingwonder verraadde een zekere onoprechtheid
van hun kant. Misschien zochten hun magen een teken.
Hij berispte hen, zeggend: "Voorwaar, voorwaar, zeg Ik
u, u zoekt Mij, niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar
omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd
werd" (Johannes 6:26). Yeshua gaf te verstaan dat ze
naar het materiële en uiterlijke zochten en de
geestelijke betekenis van het wonder misten.

Wat is de geestelijke betekenis van het wonder?

Yeshua verklaarde door in te gaan op het wonder van
het manna in de Tora. Hoewel het manna uit de hemel
neerdaalde, had het maar een korte houdbaarheid.
Binnen vierentwintig uur, "vertoonde het wormen en
werd het vies" (Exodus 16:20). De Meester sprak de
mensen van verder te kijken dan hun materiële
belangen en van te beginnen zoeken naar hemelse



spiritual nourishment: “Do not work for the food
which perishes, but for the food which endures
to eternal life, which the Son of Man will give to
you, for on Him the Father, God, has set His seal”
(John 6:27).
An old axiom of the rabbis states, “The seal of God
is truth.” God has endorsed Yeshua as the Son of
Man by stamping Him, so to speak, with truth. The
Son of Man offered the people the enduring
spiritual nourishment of truth. He communicated
truth by accurately revealing God in Hi
His actions, and His person. The significance of the
miracle was not the miraculous multiplication of
fish and loaves; it was the divine endorsement of
the truth of Yeshua and His teaching.
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voedsel en geestelijke voeding: "Werk niet voor het
voedsel dat vergaat, maar voor het voedsel dat blijft
in het eeuwige leven, welk
geven, want op Hem heeft
gezet"(Johannes 6:27).
Een oude grondstelling van de rabbijnen
is het zegel van God." God heeft Yeshua als de Zoon
Mensen bevestigd door Hem
waarheid te stempelen. De Zoon
mensen de blijvende geestelijke voeding van de
waarheid. Hij deelde de waarheid
nauwkeurig te openbaren in
en Zijn persoon. De betekenis van het wonder was niet
de wonderbaarlijke vermenigvuldiging van vis en
broden; het was de goddelijke goedkeuring van de
waarheid van Yeshua en Zijn leer.
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