The eDisciple

De eDiscipel

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.

The miraculous feeding of the five thousand
contains hints that point to the kingdom and the
Messianic Era.

De wonderbare spijziging van de vijfduizend bevat
tips die naar het koninkrijk en het Messiaanse tijdperk
verwijzen.

A Prophetic Picnic

Een profetische Picknick

The miracle of the feeding of the five thousand
points back to the miracles of the prophets, and it
points forward to the miraculous banquet of the
Messianic Era. The story harkens back to the
famous miracles of Elijah and Elisha.
The prophet Elijah once sustained a widow and
her son with “a handful of flour in the bowl and a
little oil in the jar” for several years (1 Kings 17:816). The prophet Elisha instructed a widow to
pour off the remnants of oil from a single jar into
every available container. On another occasion,
Elisha fed one hundred men with only twenty
wafers of barley, saying, “Give them to the people
that they may eat, for thus says the LORD, ‘They
shall eat and have some left over’” (2 Kings 4:43).
They ate and had some left over.
Our Master Yeshua took the loaves and fish. He
told the twelve, “Have them sit down to eat in
groups of about fifty each” (Luke 9:14). “The
Gospel of Mark reports that the people “sat down
in groups of hundreds and of fifties” on “the green
grass” (Mark 6:39-40). “There was much grass in
the place” (John 6:10). The green grass confirms
that the story occurred in the spring when the
slopes of the hills around Lake Galilee are still
green. The scene invokes the Psalm of the Good
Shepherd: “I shall not want. He makes me lie
down in green pastures” (Psalm 23:1-2).
The Master had the people recline as they might
do at a formal banquet or Passover Seder meal:
“He commanded them all to recline (anaklino,
ἀνακλίνω).” The reclining posture suggests the
messianic banquet when the righteous will
“recline at the table with Abraham, Isaac and
Jacob in the kingdom of heaven” (Matthew
8:11). For those with eyes to see, the miraculous
feeding of the multitude was a foretaste of the
messianic banquet. Not unlike the miracle of
transforming the water to wine, Yeshua offered
a preview of the kingdom and God’s miraculous
provision.

Het wonder van het voeden van de vijfduizend wijst
naar de wonderen van de profeten in het verleden, en
naar het toekomstige wonderbaarlijke feestmaal van
het Messiaanse tijdperk. Het verhaal doet herinneren
aan de bekende wonderen van Elia en Elisa.
De profeet Elia onderhield een keer een weduwe en
haar zoon gedurende meerdere jaren met "een
handvol meel in de kom en een beetje olie in de
kruik" (1 Koningen 17:8-16). De profeet Elisa droeg
een weduwe op om de resten olie uit één potje in elk
beschikbaar vat te gieten. Bij een andere gelegenheid
voedde Elisa honderd mannen met slechts twintig
stuks gerstebrood, zeggende: "Geef ze aan de
mensen opdat ze kunnen eten, want zo zegt de
HEERE: ‘Zij zullen eten en overlaten’ " (2 Koningen
4:43). Ze aten en hadden nog wat overgelaten.
Onze Meester Yeshua nam de broden en de vissen.
Hij zei tegen de twaalf: "Laat ze gaan zitten om te
eten in groepen van ongeveer vijftig" (Lukas 9:14).
Het Evangelie van Marcus meldt dat het volk op "het
groene gras ging zitten in groepen van honderd en
vijftig" (Markus 6:39-40). "Er was in die plaats veel
gras" (Johannes 6:10). Het groene gras bevestigt dat
het verhaal zich in het voorjaar afspeelde als de
hellingen van de heuvels rond het meer van Galilea
nog groen zijn. De scène roept de Psalm van de
Goede Herder op: "Mij zal niets ontbreken. Hij laat mij
neerliggen in grazige weiden" (Psalm 23:1-2).
De Meester liet de mensen achteruit leunen zoals
men deed op een formeel banket of Pesach Seder
maaltijd: "Hij beval hen allen achteruit te leunen
(anaklino, ἀνακλίνω)." De liggende houding
suggereert het messiaanse banket wanneer de
rechtvaardige zal "aanliggen aan de tafel met
Abraham, Isaak en Jakob in het Koninkrijk der
hemelen" (Mat. 8:11). Voor degenen met ogen die
zien, was de wonderbare spijziging van de menigte
een voorproefje van het messiaanse feestmaal.
Anders dan met het wonder van water veranderen in
wijn, bood Yeshua een voorproefje van het koninkrijk
en Gods wonderbaarlijke voorziening.
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The Master instructed them to sit in denominations
of hundreds and fifties, organizing them into table
fellowships so that the disciples could quickly
estimate
ate a head count. “The men sat down, in
number about five thousand” (John 6:10).
The Master broke the bread and the fish into
pieces. His disciples distributed it to those seated.
He kept breaking the bread and fish “and kept
giving them to the disciples to set before the
people” (Luke 9:16). Everyone had enough, “as
much as they wanted” (John 6:11). “They all ate
and were satisfied” (Luke 9:17).

De Meester droeg hen op in groepen van honderd
en vijftig te gaan zitten, ze zzo in te delen dat de
discipelen ze snel hun aantaal konden schatten. "De
mannen gingen neerzitten,
zitten, in totaal ongeveer
vijfduizend" (Joh. 6:10).
De Meester
ster brak het brood en de vis in stukken.
Zijn discipelen verdeelden h
het aan degenen die
zaten. Hij bleef het brood en de vis breken "en
bleef ze aan de discipelen ggeven om het volk voor
te zetten" (Lukas 9:16). Iedereen had genoeg, ""zo
veel als ze wilden" (Joh. 6:11). "Ze aten en waren
verzadigd" (Lucas 9:17).
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