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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.

In addition to redeeming Israel, saving the world,
and establishing world peace, the Messiah is also
supposed to provide us with manna.

Naast Israël verlossen, de wereld redden, en
wereldvrede brengen, wordt van de Messias ook
verondersteld ons van manna te voorzien.

Sign of the Prophet

Teken van de profeet

In the days of King Messiah, the land of Israel will
produce an abundance of agricultural plenty:
grain, new wine, and oil. The prophets describe
the hills running with milk and honey and such
abundant harvests that that plowman will
overtake the reaper:

In de dagen van Koning Messias, zal het land Israël
een overvloed aan veel landbouwproducten
produceren: graan, nieuwe wijn en olie. De profeten
beschrijven de heuvels die overlopen van melk en
honing en zo’n overvloedige oogsten dat de ploeger
de maaier zal inhalen:

“Behold, the days are coming,” declares
the LORD, “when the plowman shall
overtake the reaper and the treader of
grapes him who sows the seed; the
mountains shall drip sweet wine, and all
the hills shall flow with it.” (Amos 9:13)

Zie, er zijn dagen op komst, is de tijding van de
Ene, dat de ploeger gelijk na / de maaier
aantreedt en de druiventreder gelijk na hem
die het zaad in lange voren legt; de bergen
zullen druipen van zoete wijn en alle heuvels
ervan wankelen;(Amos 9:13, Naardense)

Psalm 72:16 says that the Messiah will be “as
abundant as grain in the land,” indicating that He
will initiate an era of bounty when everyone will
have sufficient food. Jewish eschatology even
anticipates that, in the last days, the Messiah will
bring back the manna as a sign:

Psalm 72:16 zegt dat de Messias "zo overvloedig als
graan in het land" zal worden; wat aangeeft dat Hij een
tijdperk van overvloed zal starten waarbij iedereen
voldoende voedsel zal hebben. De Joodse eschatologie
verwacht dat, in de laatste dagen, de Messias zelfs het
manna zal terugbrengen als een teken:

The latter redeemer [Messiah] will be like
the first redeemer [Moses]. What does
the Torah say about the first redeemer? …
The first redeemer made manna to
descend, as it is written, “Behold, I will
rain bread from heaven for you.” In the
same way the latter redeemer will make
manna descend, as it is written, “May he
be as abundant grain in the land …”
(Ecclesiastes Rabbah 1:28)

De laatste verlosser [Messias] zal zijn als de
eerste verlosser [Mozes]. Wat zegt de Torah
over de eerste verlosser? ... De eerste
verlosser deed manna neerdalen, zoals er
geschreven staat: "Zie, Ik zal brood uit de
hemel regenen voor u." Op dezelfde manier
zal de laatste Verlosser manna doen
neerdalen, zoals er geschreven staat: "Moge
hij zijn als overvloedig graan in het land ...
"(Prediker Rabba 1:28)

And it shall come to pass at that self-same
time that the treasury of manna shall
again descend from on high, and they will
eat of it in those years, because these are
they who have come to the
consummation of time. (2 Baruch 29:8)

En het zal op hetzelfde moment
gebeuren dat de schatkist van manna
weer zal neerdalen uit de hoogte, en zij
zullen er in die jaren van eten, want dit
zijn zij, die tot de voleinding van de tijd
zijn gekomen. (2 Baruch 29:8)

Our Master Yeshua provided us with evidence
that He can fulfill these prophecies when he took

Onze Meester Yeshua gaf ons het bewijs dat Hij deze
profetieën kan vervullen toen hij een paar broden en
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a few loaves of bread and few small fish and fed a
multitude of five thousand. The miraculous
multiplication of the loaves and fish astounded
the multitude. Many interpreted it as a definitive
sign from God. “This is truly the Prophet who is to
come into the world!” (John 6:14) they declared.
declared
The messianic title, “the Prophet” seems to be
derived from Deuteronomy 18:15 which predicts
the coming of a prophet like Moses. In other
words, they suggested that that Yeshua might be
the Messiah—the
the prophet like Moses.
Judaism teaches that the Messiah will be a second
Moses. As a prophet like Moses, the Messiah
feeds the multitude and brings the heavenly
bread: “Amen,
Amen, amen, I say to you, it was not
Moses who gave you the bread from heaven, but
my Father gives you the true bread from heaven.
For the bread
ad of God is he who comes down from
heaven and gives life to the world” (John 6:32-33).
6:32

enkele kleine vissen nam en een menigte van
vijfduizend voedde.. De wonderbaarlijke
vermenigvuldiging van de broden en de vvissen
verbaasde de menigte. Velen iinterpreteerden het als
een definitief teken van God. "Dit is echt de P
Profeet
die in de wereld moet komen
komen!" (Johannes 6:14)
verklaarden ze. De Messiaanse titel, "de Profeet" lijkt
te zijn afgeleid van Deuteronomium 18:15 d
dat de
komst van een profeet zoals Mozes voorspelt. M.a.w.,
ze suggereerden dat Yeshua misschien de Messias
kon zijn — de profeet zoals Mozes.
Het Jodendom leert dat de Messias een tweede
Mozes zal zijn. Zoals een profeet als Mozes, voedt de
Messias de menigte en brengt hij het hemelse brood:
"amen, amen , ik zeg u:: niet Mozes heeft u het brood
uit de hemel gegeven nee, mijn Vader geeft het u, het
waarachtige brood uit de hemel! want het brood van
God is hij die neerdaalt uit de hemel en aan de wereld
leven geeft."(Johannes
"(Johannes 6: 32
32-33, Naardense).
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