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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.

Yeshua fed five thousand with a few loaves and a
few fish. From where did those five thousand
people come? The Gospel of John hints that they
were Passover pilgrims.

Yeshua voedde vijfduizend mensen met een paar
broden en een paar vissen. Van waar kwamen die
vijfduizend mensen? Het Evangelie van Johannes laat
doorschemeren dat het Pesach pelgrims waren.

Five Thousand Pilgrims

Vijfduizend Pelgrims

“Yeshua went up on the mountain, and there He
sat down with His disciples” to teach (John 6:3).
The crowds continued to grow at an astonishing
rate. Several hundred quickly became more than a
thousand. The disciples lost count as the sea of
people grew. They surrounded the teacher. The
road along the shore seemed like a river of
people. As word spread, more and more people
continued to come.
From where did all these people come? The
Gospel of John reports that “the Passover, the
feast of the [Judeans], was near” (John 6:4). The
Torah says, “Three times in the year you shall
keep a feast to me ... Three times in the year shall
all your males appear before the Lord GOD”
(Exodus 23:14, 17). The devout men of Galilee
went up to Judea every spring to keep the feast of
Passover (Pesach) in Jerusalem. They returned to
Judea fifty days later for the festival of Pentecost
(Shavu’ot). They went up once more in the fall for
the festival of Booths (Sukkot). Since each
pilgrimage festival required the Galileans to make
a journey to Judea, the Gospel of John refers to
them as “The Passover of the Judeans,” “a feast of
the Judeans,” and “the Judean Feast of Booths.”
Why does the Gospel of John mention this detail?
The unusually large crowd of five thousand people
may have been the result of pilgrims from Galilee
on the road to Jerusalem to keep the festival.
Before the festivals, caravans of pilgrims gathered
in the villages and cities of Galilee in preparation
for the journey up to Jerusalem. Overnight the
gathering pilgrims transformed a small village into
a city of tents.
Recently, Yeshua’s disciples had travelled to all
the local villages, ministering and proclaiming the
good news of the kingdom, performing miracles in
the name of Yeshua. His fame had spread widely.
While near the north shore of the lake, the
pilgrims naturally wanted to see the famous

"Yeshua ging de berg op, en Hij ging er zitten met zijn
discipelen" om ze te leren (Johannes 6:3). De menigte
bleef groeien tot een verbazingwekkend aantal.
Enkele honderden werden al snel meer dan duizend.
De discipelen raakten de tel kwijt als de zee van
mensen groeide. Zij omringden de leraar. De weg
langs de kust leek een rivier van mensen. Naarmate
het gerucht de ronde deed, bleven meer en meer
mensen komen.
Van waar kwamen al die mensen? Het Evangelie van
Johannes vermeldt dat "het Pascha, hét feest van de
[Judeërs], nabij was" (Johannes 6:4). De Tora zegt:
"Driemaal in het jaar zult gij voor mij een feest
houden ... Drie keer in het jaar zullen al uw mannen
voor de Here HERE verschijnen" (Exodus 23:14, 17).
De vrome mannen van Galilea gingen elke lente naar
Judea om het feest van Pesach (Pesach) in Jeruzalem
te houden. Ze keerden vijftig dagen later naar Judea
terug voor het feest van Pinksteren (Shavu'ot). Ze
gingen in de herfst nog een keer, voor het feest van
Loofhutten (Sukkot). Aangezien elk bedevaartfeest de
Galileeërs verplichte om een reis naar Judea te
maken, verwijst het Evangelie van Johannes daar naar
als "Het Pascha van de Judeërs", "een feest van de
Judeërs," en het "Judese Loofhuttenfeest."
Waarom vermeldt het Evangelie van Johannes dit
detail? De ongewoon grote menigte van vijfduizend
mensen kan het gevolg zijn geweest van pelgrims uit
Galilea op weg naar Jeruzalem om het feest te vieren.
Vóór de feesten verzamelden zich karavanen pelgrims
in de dorpen en steden van Galilea ter voorbereiding
op de reis naar Jeruzalem. 's Nachts transformeerden
de verzamelde pelgrims een klein dorp om tot een
stad van tenten.
Onlangs waren Yeshua's discipelen naar alle lokale
dorpen gegaan, ze dienden en verkondigden het goede
nieuws van het koninkrijk, en verrichtten wonderen in
de naam van Yeshua. Zijn faam was wijd verspreid.
Terwijl ze in de buurt van de noordelijke oever van het
meer waren, wilden de pelgrims natuurlijk zelf de
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prophet themselves. Before the end of the day,
the crowd numbered in the thousands—a
thousands
small
army. When Yeshua saw that a large crowd was
coming to Him, He said to Philip, “Where are we
to buy bread, so that these may eat?” (John
(Jo 6:5).

beroemde profeet zien. Vó
óór het einde van de dag,
bestond de menigte al uit duizenden - een klein leger.
Toen Yeshua zag dat een grote menigte tot Hem kwam,
zei Hij tot Filippus, "Waar m
moeten we brood kopen,
opdat dezen eten?" (Joh. 6:
6:5)
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