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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.

What do you do with leftovers? Why did Yeshua
tell the disciples to gather the leftover fragments,
and why did they fill twelve baskets?

Wat doe je met restjes? Waarom heeft Yeshua tegen
de discipelen gezegd om de overgebleven brokken te
verzamelen, en waarom vulden ze twaalf manden?

Holy Leftovers

Heilige Restjes

After the multitude had eaten, Rabbi Yeshua told
His disciples, “Gather up the leftover fragments so
that nothing will be lost” (John 6:12). Mark
reports that the disciples also found leftover fish.
Why did He tell them to gather the leftover
fragments?

Nadat de menigte had gegeten, zei Rabbi Yeshua tot
Zijn discipelen: "Verzamel de overgebleven brokken
opdat er niets verloren zal gaan" (Johannes 6:12).
Marcus meldt dat de leerlingen ook resten vis
vonden. Waarom heeft Hij tegen hen gezegd om de
overgebleven stukken te verzamelen?

Jewish law regards wasting food as a sin, but there
is a deeper meaning here. The fragments that
remained symbolize the Master’s teaching. He
charged His disciples with the responsibility of
gathering, preserving, and transmitting His
teachings. The gospel narratives which compose
the chronicles of the Messiah are the fragments
that remain from His teaching ministry. Likewise,
the agrapha (non-canonical sayings of the Master)
preserved in the writings of the early church
represent fragments of the Master’s teaching. As
we study the words and deeds of the Messiah, we
fulfill the Master’s charge to gather the fragments
that remain.

De Joodse wet beschouwd het verspillen van voedsel
een zonde, maar hier is er een diepere betekenis. De
stukken die overbleven, staan symbool voor het
onderwijs van de Meester. Hij belast Zijn discipelen met
de verantwoordelijkheid van het verzamelen, bewaren
en overbrengen van Zijn leer. De evangelieverhalen die
de kronieken van de Messias vormen, zijn de stukken
die uit Zijn onderwijsbediening overblijven. Ook de
agrapha (niet-canonieke uitspraken van de Meester)
bewaard in de geschriften van de vroege kerk,
vertegenwoordigen stukken van de leer van de
Meester. Als we de woorden en daden van de Messias
bestuderen, vervullen wij de opdracht van de Meester
om de stukken te verzamelen die overblijven.

The disciples “filled twelve baskets with fragments
from the five barley loaves which were left over
by those who had eaten” (John 6:13)—one for
each of the twelve. The twelve basketfuls allude
to all Israel as represented by twelve tribes.

De leerlingen "vulden twaalf korven met stukken van
de vijf gerstebroden die werden achtergelaten door
hen die gegeten hadden" (Joh. 6:13) - één voor elk
van de twaalf. De twaalf manden zinspelen op gans
Israël, vertegenwoordigd door twaalf stammen.

The twelve baskets also allude to the twelve
loaves of the Bread of the Presence in the Temple.
The twelve loaves, which were continually in the
presence of the LORD in His Temple, symbolized
the twelve tribes of Israel. The priesthood ate the
twelve loaves every Sabbath and replaced them
with fresh loaves. In the Second Temple Era, the
priesthood on a Sabbath numbered more than
one thousand. The priests found the twelve loaves
insufficient to feed them all; each priest received
only a morsel. The Talmud says that when God’s
favor rested on the nation, a miracle happened.
Each priest ate scarcely more than a crumb, yet

De twaalf korven zinspelen ook op de twaalf broden
van het Aanwezigheidsbrood in de Tempel. De twaalf
broden, die voortdurend in de aanwezigheid van de
HEER in Zijn tempel waren, symboliseerden de twaalf
stammen van Israël. Het priesterschap at de twaalf
broden elke sabbat en verving ze door verse broden.
In de tijd van de Tweede Tempel was het aantal
priesters op een sabbat meer dan duizend. De twaalf
broden waren onvoldoende voor de priesters om ze
allemaal te voeden; iedere priester kreeg slechts een
stukje. De Talmoed zegt dat als Gods gunst op de
natie rustte, er een wonder gebeurde. Elke priester at
nauwelijks meer dan een kruimel, maar die kleine
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that small crumb miraculously satiated him. In
addition, when the priests had eaten and been
satisfied, they found that leftovers remained:

kruimel verzadigde hem wonderbaarlijk
wonderbaarlijk. Bovendien,
als de priesters gegeten had
hadden en verzadigd waren,
vonden ze dat er restjes ove
verbleven:

Every priest who received a piece of the
bread the size of an olive would eat it and
be satisfied, and some would eat it and
have leftovers. (b.Yoma 38a)

Iedere priester die een stuk van het brood
kreeg ter grootte van een olijf zou het eten en
verzadigd worden,, en sommigen zouden het
eten en restjes oveerhouden. (b.Yoma 38a)

The miracle of Yeshua feeding the multitudes with
the five loaves alludes to this tradition. A further
correlation to the bread of the presence can be
seen by combining the two feeding miracles. In
the feeding of the five thousand, He breaks five
fiv
loaves. In the feeding of the four thousand, He
breaks seven loaves. Five loaves plus seven loaves
makes twelve loaves.

Het wonder van Yeshua diee de menigte met de vijf
broden voedt, zinspeelt op deze traditie. Een verdere
wisselwerking met het Aan
nwezigheidsbrood kan
worden gezien door de twee voedingwonderen te
combineren.. In het voeden van de vijfduizend, breekt
Hij vijf broden. In de voeding van de vierdu
vierduizend,
breekt Hij zeven broden. Vijf broden plus zeven
broden maakt twaalf broden.
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