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A new weekly teaching email.
Gain new insight into the
stories and teachings of the Master every week.

Yeshua told us to take the lower seat. Was He
simply offering a few tips on proper etiquette, or
was He hinting at something deeper?

Een nieuwe wekelijkse onderwijs e-mail.
Verwerf elke week nieuw inzicht in de
verhalen en leringen van de Meester.

Yeshua zei ons om de mindere plaats in te nemen. Gaf
Hij eenvoudig wat tips over de juiste etiquette, of
zinspeelde Hij op iets diepers?

Come Up Higher

Kom hogerop

Our Master watched the disciples of His host
and the other guests jostling for position of
honor at the Sabbath table. He advised His
fellow diners not to take the place of honor at a
banquet lest one more worthy arrive. They
might find themselves humiliated as they were
demoted to a lower seat. Better to recline at
the lowest place of least honor. Let the one who
has invited you say to you, “Friend, move up
higher!” (Luke 14:10).
Yeshua punctuated the teaching with His maxim:
“Everyone who exalts himself will be humbled,
and he who humbles himself will be exalted”
(Luke 14:11).
The Master’s teaching about taking a lower place
at the table sounds like good, pragmatic advice in
the realm of table manners, but on closer
examination, He hinted toward something more
than just good social etiquette. Luke explicitly
refers to the teaching as a “parable.” Rabbi Yeshua
taught that the position and prestige, which a
person accords himself in this life, will have
consequences for determining his position and
prestige in the afterlife, the Messianic Era, and the
world to come. By exalting oneself over others, one
can expect to be told, “Go down,” at the table of
the righteous in the Messianic Era, but by humbling
oneself, one can expect to be told, “Friend, move
up higher,” at the Messianic banquet.
The Master’s table teaching that day also
contained a cryptic message about His own
identity. He apparently derived this teaching from
the Proverbs:

Onze Meester overzag de discipelen van Zijn gastheer
en de andere gasten die op zoek waren naar een
ereplaats aan de Sabbattafel. Hij adviseerde zijn
metgezellen om bij een banket niet de ereplaats in te
nemen, voor het geval er nog iemand die waardiger was
zou toekomen. Ze konden zich vernederd voelen als ze
naar een lagere plaats werden gedegradeerd. Het is
beter om achterover te leunen op de laagste plaats, die
van de minste eer. Laat degene die u heeft uitgenodigd,
tegen je zeggen: "Vriend, ga hogerop!" (Lukas 14:10).
Yeshua onderstreepte met Zijn stelregel de lering:
"Iedereen die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden
en wie zich vernedert, zal verhoogd worden" (Lukas
14:11).
De leer van de Meester over het innemen van een lagere
plaats aan de tafel klinkt als een goed, pragmatisch
advies op het gebied van tafelmanieren, maar bij nader
inzien zinspeelde Hij op iets meer dan alleen een goede
sociale etiquette. Lukas verwijst expliciet naar de lering
als een "gelijkenis". Rabbi Yeshua heeft gezegd dat de
positie en het prestige, welke iemand zichzelf in dit leven
toekent, gevolgen zal hebben voor het bepalen van zijn
positie en prestige in het hiernamaals, de Messiaanse tijd
en de komende wereld. Door jezelf boven anderen te
verheffen, kun je verwachten te horen: "Ga achteraan",
aan de tafel van de rechtvaardigen in de Messiaanse tijd,
maar door jezelf te vernederen, kun je verwachten te
horen te krijgen: "Vriend, ga hogerop ", aan het
Messiaanse banket.
De tafellering die de Meester die dag onderwees
bevatte ook een cryptische boodschap over Zijn eigen
identiteit. Hij heeft deze leer kennelijk afgeleid uit
Spreuken:

Do not claim honor in the presence of the king,
and do not stand in the place of great men; for
it is better that it be said to you, “Come up
here,” than for you to be placed lower in the
presence of the prince, whom your eyes have
seen. (Proverbs 25:6-7)

Maak geen aanspraak op eer in de tegenwoordigheid
van de koning en sta niet in de plaats van grote
mannen; want het is beter dat er tegen u gezegd
wordt: "Kom hogerop, hier", dan dat u in de
tegenwoordigheid van de vorst, die uw ogen gezien
hebben, lager geplaatst wordt,. (Spreuken 25:6-7)
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The men jostlingg for seats of position and status at
the table that Sabbath did not know that they
reclined “in the presence of the king.” They exalted
themselves in the king’s presence. How surprised
they will be when they recline at the messianic
banquet and discover that
hat their curious dinner guest
from that Sabbath now sits at the head of the table as
master of ceremony. How embarrassing for those
who pressed for a better seat above Him when they
recognize the man they disregarded.

De mannen verdrongen elkaar die
di sabbat om een plaats
van positie en status aan de tafel,
tafel niet wetend dat ze
achterover leunden “in
in de aanwezigheid van de koning”.
koning
Ze verhieven zich in de aanwezigheid van de koning.
Hoe verbaasd zijn ze als ze achterover leunen bij het
messiaanse
siaanse banket en ontdekken dat hun wat vreemde
dinergast van die sabbat nu aan het hoofd van de tafel
zit als ceremoniemeester. Hoe gênant voor degenen die
aandrongen op een betere stoel voorbij Hem, als ze de
man herkennen die ze negeerden.

Take the lower seat in this world, aand come up
higher in the presence of King Yeshua
Yeshua.

Neem de lagere
re plaats in deze wereld en kom hogerop
in de aanwezigheid van koning Yeshua.
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