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The risen Messiah shared a fish breakfast with his
disciples beside Lake Galilee. Is there a deeper
meaning behind the story of the fish?

Fish Breakfast with Yeshua

The disciples in the boat did not recognize the
man calling to them from the shore, despite
having encountered Him twice already. The
stranger called out to them, “Children, you do not
have any fish, do you?” (John 21:5). When they
replied that they did not, He advised them to try
casting their net on the right side of the boat.
The disciples did not scoff at the stranger’s advice.
They had experienced enough miracles in the
previous years to know better. They heeded the
stranger’s advice and began to lay out a net wall
along the right side of their craft. Immediately the
water began to churn as a shoal of fish entangled
themselves in the web.
As the men disembarked, they were surprised to
see that the Master already had a fish cooking
over the charcoal fire. Someday we might be
surprised as well when we see who the Master
has caught in His private nets. Yeshua looked up at
the fishermen who had gathered around. He
instructed them, “Bring some of the fish which
you have now caught” (John 21:10).
Peter later recalled that he and the other disciples
“ate and drank with Him after He rose from the
dead” (Acts 10:41). The risen Messiah broke bread
with the two from Emmaus and ate some broiled
fish in the presence of the twelve on the day of
His resurrection. That morning beside Lake
Galilee, the breakfast of fish and bread seems to
assume a solemn, sacral character: “Yeshua came
and took the bread and gave it to them, and the
fish likewise” (John 21:13).
Do the fish and bread have some deeper
symbolism? They remind gospel readers of the
feeding of the multitudes when the Master
miraculously fed thousands of people with only a
few fish and small loaves of bread. Those miracles
functioned as signs that Yeshua is the Messiah,
and they depicted the Master’s teaching going out
to the multitudes. In John 6, while discussing the
miracle, Yeshua compared Himself to manna
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De opgestane Messias deelde met zijn discipelen een
visontbijt aan het meer van Galilea. Zit er een diepere
betekenis achter het verhaal van de vis?

Visontbijt met Yeshua

De discipelen in de boot hadden de man niet herkend
die hen vanaf de kust toeriep, ondanks dat ze al twee
keer met Hem geconfronteerd werden. De vreemdeling
riep tot hen: "Kinderen, jullie hebben geen vis, is het
niet?" (Johannes 21:5). Toen ze antwoordden dat ze er
geen hadden, adviseerde Hij hen om te proberen hun
net aan de rechterkant van de boot uit te gooien.
De discipelen spotten niet met het advies van de
vreemdeling. Ze hadden in de voorgaande jaren genoeg
wonderen ervaren om beter te weten. Ze gaven gehoor
aan het advies van de vreemdeling en begonnen met
een nettenmuur uit te leggen langs de rechterkant van
hun vaartuig. Onmiddellijk begon het water te schui-
men als een school vissen zich in het web verstrikte.
Als de mannen van boord gingen, waren ze verrast te
zien dat de Meester op het houtskoolvuur al een vis
aan garen was. Op een dag kunnen wij net zo goed
verrast opkijken als we zien wie de Meester in zijn
privé netten heeft gevangen. Yeshua keek omhoog
naar de vissers die er omheen waren gaan staan. Hij
instrueerde hen: "Breng wat van de vis die jullie nu
gevangen hebben" (Johannes 21:10).
Petrus herinnerde zich later dat hij en de andere
discipelen "met Hem aten en dronken, nadat Hij uit
de doden was opgestaan" (Handelingen 10:41). De
verrezen Messias brak brood met de twee van
Emmaüs en at wat geroosterde vis in het bijzijn van
de twaalf op de dag van Zijn opstanding. Het ontbijt
van vis en brood die ochtend aan de kant van het
meer van Galilea, lijkt een plechtige, sacraal karakter
aan te nemen: "Yeshua kwam en nam het brood en
gaf het hun, en evenzo de vis" (Johannes 21:13).
Hebben de vis en het brood een diepere symboliek? Ze
herinneren evangelielezers aan het voeden van de
menigte toen de Meester op wonderbaarlijke wijze
duizenden mensen voedde met slechts een paar vissen
en kleine broden. Die wonderen fungeerden als
tekenen dat Yeshua de Messias is, en dat beeldde uit
hoe het onderwijs van de Meester naar de scharen
uitgaat. In Johannes 6, tijdens de bespreking van het
wonder, vergeleek Yeshua Zichzelf met manna dat uit



descended from heaven. Those who received Him
receive eternal life.
If the breakfast in John 21 has a symbolic
meaning, the symbolism entails the disciple’s
vocation as fishers of men. Without Yeshua’s help,
they caught nothing. With the presence of the
Master and under His direction, they filled their
nets in abundance. The fish represent human
souls caught up into the kingdom of heaven.
Moreover, the fish breakfast with the Master
alludes to the messianic banquet when the
Messiah and all the righteous will recline at the
table of Abraham and feast on the giant fish
Leviathan.
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de hemel neerdaalde. Degenen die Hem ontv
kregen eeuwig leven.
Als het ontbijt in Johannes 21
betekenis heeft, brengt de symboliek
discipelen als vissers van mensen
Yeshua's hulp, vingen zij niets. Met de aanwezigheid
van de Meester en onder zijn leiding, vulden zij hun
netten in overvloed. De vis vertegenwoordig
menselijke zielen die gevan
der hemelen. Bovendien zinspeelt
Meester op het Messiaanse banket
Messias en alle rechtvaardigen z
tafel van Abraham en zich a
vis tegoed doen.
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