
1 

The eDisciple 
A new weekly teaching email. 

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

 
 
Yeshua of Nazareth is the “true vine”—not a 
replacement for Israel, but the quintessential 
Israel, its representative and King. 
 

The True Vine 
 
Yeshua and His disciples finished their last Passover 
together. The evening was winding on. They had 
eaten the meal and completed the seder except, 
perhaps, the last cup that concludes the meal. 
It’s impossible to know if the tradition of four cups 
extends back to the days of the Master, but if it 
did, that final cup of “the fruit of the vine” 
provides context for the discussion over the vine 
and branches. As they passed the final cup, Yeshua 
said, “I am the true vine, and My Father is the 
vinedresser” (John 15:1). 
Like the trunk of the tree, a grapevine brings up 
nourishment from the roots. The fruit-bearing 
branches grow out from the vine. The branches 
bear the fruit, but only due to the nutrients 
passed to them through the vine. If the branches 
are disconnected from the nourishing sap of the 
vine, they cannot produce grapes themselves. If 
anyone does not remain attached to the vine 
(Messiah), he cannot bear fruit. 
In rabbinic parables, the vine typically 
symbolizes Israel. The equation, the vineyard 
= Israel, which is so common in rabbinic 
literature, results from a parable written 
centuries earlier by the Prophet Isaiah, who 
said, “For the vineyard of the LORD of hosts is 
the house of Israel and the men of Judah His 
delightful plant” (Isaiah 5:7). In that parable, 
the LORD “expected [the vineyard] to 
produce good grapes” (acts of justice and 
righteousness), but it produced “worthless 
ones” (Isaiah 5:4), acts of bloodshed that 
brought an outcry. In keeping with that kind 
of imagery, staying connected to the vine 
implies remaining within the people. Being 
cut off from the vine would be equivalent to 
the Torah’s terminology of being “cut off” 
from the people. 
Yeshua declared Himself the “true vine,” the 
quintessential Israel. As the Messiah and King of 
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Yeshua van Nazareth is de "ware wijnstok" - niet een 
vervanging voor Israël, maar het wezenlijke Israël, zijn 
vertegenwoordiger en Koning. 
 

De ware Wijnstok 
 
Yeshua en Zijn discipelen beëindigden hun laatste 
Pascha samen. De avond liep ten einde. Ze hadden de 
maaltijd gegeten en de seder voltooid, behalve 
misschien de laatste beker die de maaltijd afsloot. 
Het is onmogelijk om te weten of de traditie van vier 
bekers teruggaat tot de dagen van de Meester, maar 
als dat zo was, dan biedt die laatste beker van "de 
vrucht van de wijnstok" context voor de discussie over 
de wijnstok en de takken. Toen zij de laatste beker 
doorgaven, zei Yeshua, "Ik ben de ware wijnstok, en 
Mijn Vader is de wijngaardenier" (Johannes 15:1). 
Zoals de stam van de boom, brengt een wijnstok 
voeding voort vanuit de wortels. De vruchtdragende 
takken groeien uit de wijnstok. De takken dragen de 
vruchten, maar alleen dankzij de voedingsstoffen die 
door de wijnstok aan hen worden doorgegeven. Als de 
takken losgekoppeld zijn van het voedende sap van de 
wijnstok, kunnen zij zelf geen druiven voortbrengen. 
Als iemand niet gehecht blijft aan de wijnstok 
(Messias), kan hij geen vrucht dragen. 
In rabbijnse gelijkenissen, symboliseert de wijnstok 
normaliter Israël. De vergelijking, de wijngaard = Israël, 
die zo vaak voorkomt in de rabbijnse literatuur, vloeit 
voort uit een gelijkenis die eeuwen eerder opgeschre-
ven is door de profeet Jesaja, die zei: "Want de wijn-
gaard van de HERE der heerscharen is het huis van 
Israël en de mensen van Juda zijn heerlijke plant" 
(Jesaja 5:7). In die gelijkenis "verwachtte de HEERE dat 
[de wijngaard] goede druiven zou voortbrengen" 
(daden van rechtvaardigheid en gerechtigheid), maar 
hij bracht "waardeloze" voort (Jesaja 5:4), daden van 
bloedvergieten die een verontwaardiging teweeg 
brachten. In overeenstemming met dit soort beeld-
spraak, betekent verbonden blijven met de wijnstok dat 
men binnen het volk moet blijven. Afgesneden worden 
van de wijnstok zou gelijk staan aan de terminologie 
van de Torah, namelijk "afgesneden" worden van het 
volk. 
Yeshua verklaarde Zichzelf de "ware wijnstok", het 
Israël bij uitstek. Als de Messias en Koning van Israël, 



Israel, He stands in the place of the nation. Rabbi 
Yechiel Tzvi Lichtenstein explains in his Hebrew 
commentary on the New Testament, “This refers 
to the people of Israel. And Yeshua says that he is 
the true vine, for he is the head of the tribes of 
Israel and their king.” The King of Israel represents 
Israel as the individual embodiment of the nation.
If Israel is called God’s son, and Yeshua is God’s 
Son, Yeshua must, in some sense, embody the 
nation (Cf. Hosea 11:1; Matthew 2:15). Psalm 80 
contains a description of Israel as a vine, which 
seems to invite the same messianic 
interpretation: 
 

You removed a vine from Egypt; you drove 
out the nations and planted it
80:9[8]) 

 
This was to fulfill what had been spoken 
by the Lord through the prophet [in Hosea 
11:1]: “Out of Egypt I called my son.”
(Matthew 2:15) 

 
Take care of this vine, even the shoot 
which Your right hand has planted, and on 
the son whom You have strengthened 
yourself … Let Your hand be upon the man 
of Your right hand, upon the son of man 
whom You made strong for Yourself
(Psalm 80:15-18[14-17]) 

 
The “true vine” that is Yeshua does not displace 
Israel; rather, He bears the fruit of righteousness 
that God sought from the nation. In the parable, 
He bears that good fruit through His disciples. He 
warned His disciples that in order to bear the fruit 
of righteousness and avoid being “cut off,” they 
must remain in Him (Cf. Jeremiah 5:10).
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staat Hij in de plaats van de natie. Rabbi Yechiel Tzvi 
Lichtenstein legt in zijn Hebreeuwse commentaar op 
het Nieuwe Testament uit, "Dit verwijst naar het volk 
Israël. En Yeshua zegt dat Hij de ware wijnstok is, want 
Hij is het hoofd van de stammen van Israël en hun 
koning." De koning van Israël vertegenwoordigt Israël 
als de individuele belichaming van de natie.
Als Israël Gods zoon wordt genoemd, en Yeshua is 
Gods Zoon, dan moet Yeshua, in zekere zin, de natie 
belichamen (vgl. Hosea 11:1; Matt
bevat een beschrijving van Israël als een wijnstok, die 
lijkt uit te nodigen tot dezelfde messiaanse 
interpretatie: 
 

U hebt een wijnstok uit Egypte weggehaald; u 
hebt de volken verdreven en haar geplant
(Psalm 80:9[8]) 

 
Dit was ter vervulling van wat door de Here 
via de profeet was gesproken [in Hosea 11:1]: 
"Uit Egypte heb Ik mijn zoon geroepen."
(Mattheüs 2:15) 

 
Zorg voor deze wijnstok, voor de scheut 
die Uw rechterhand geplant heeft, en 
voor de zoon die U zelf gesterkt
Laat Uw hand rusten op de man van Uw 
rechter-hand, op de mensenzoon die U 
voor Uzelf sterk gemaakt hebt. 
80:15-18[14-17]) 

 
De "ware wijnstok" die Yeshua is, verdringt Israël niet; 
integendeel, Hij draagt de vrucht van gerechtigheid die 
God van de natie zocht. In de gelijkenis draagt Hij die 
goede vrucht door Zijn discipelen. Hij waarschuwde 
Zijn discipelen dat, om de vrucht van gerechtigheid te 
dragen en niet "afgesneden" te worden, zij in Hem 
moesten blijven (vgl. Jeremia 5:10).
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