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11.. Leven tussen vroeger & wat komen gaat: Het Koninkrijk van GodHet Koninkrijk van God

Gods Soevereiniteit & het Koninkrijk van GodGods Soevereiniteit & het Koninkrijk van God

Het vertrek en de terugkeer van de KoningHet vertrek en de terugkeer van de Koning

“Jezus nu zei tot hem: Vandaag is aan dit huis behoudenis ten deel gevallen, omdat ook deze
een zoon van Abraham is. Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoekenWant de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken

en te behouden.en te behouden. Toen zij nu dit hoorden, sprak Hij bovendien een gelijkenis uit,
omdat Hij dicht bij Jeruzalem was en zij meenden dat het koninkrijk van God onmiddellijkzij meenden dat het koninkrijk van God onmiddellijk
openbaar zou wordenopenbaar zou worden. Hij zei dan: Een man van hoge geboorte reisde naar een ver land

om voor zich een koninkrijk te ontvangenkoninkrijk te ontvangen en terug te keren.
Zijn burgers echter haatten hem en zonden hem een gezantschap achterna om te zeggen:

Wij willen niet dat deze over ons regeert.”(Lk.19:9-12,14)

 Jezus’woorden voedendedehooggespannenhooggespannenverwachtingenverwachtingen bij aankomst inJeruzalem

 Ondanks : het onderwijs dat het Koninkrijk niet zou komen op waarneembare wijzeniet zou komen op waarneembare wijze
de aankondiging datdede ‘dag‘dag van de Zoon desvan de Zoon des mensen’mensen’lang zou uitblijvenlang zou uitblijven
de aankondiging wat de Zoon des mensen volgens de profeten zou overkomenwat de Zoon des mensen volgens de profeten zou overkomen
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“Hij nu zei tot hen: Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was, dat alles moestmoest
worden vervuld wat over Mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en
psalmen. Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden, en zei tot hen:

Zo staat er geschreven dat de Christus moestmoest lijden en uit de doden opstaan op de derde dag,
en in zijn naam bekering tot vergeving van zonden moestmoest worden gepredikt aan alle volken,

te beginnen bij Jeruzalem. U bent getuigen van deze dingen.” (Lk.24:44-48)

 Discipelen moeten leren Jezus’dood & opstandingdood & opstanding te plaatsen in het licht van de Schriftenin het licht van de Schriften

 Dood & opstanding is de sleutel totde ontknoping van Gods herstelplan

 Jezus’ dood & opstanding is DE WEG tothet herstel van Israël en de volken

Nu Jezus geleden heeft, gestorven en opgestaan is, wat staat er te gebeuren?Nu Jezus geleden heeft, gestorven en opgestaan is, wat staat er te gebeuren?
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Het Koninkrijk van God in het boek de HandelingenHet Koninkrijk van God in het boek de Handelingen

“Het eerste boek heb ik gemaakt, Theofilus, over alles wat Jezus is begonnen
zowel te doen als te leren, tot op de dag dat Hij werd opgenomen,

nadat Hij door de Heilige Geest zijn opdrachten had gegeven aan de apostelen
die Hij had uitverkoren; aan wie Hij Zich ook, nadat Hij had geleden,

levend heeft vertoond met vele duidelijke bewijzen, terwijl Hij gedurende veertig dagen doorterwijl Hij gedurende veertig dagen door
hen werd gezien en met hen sprak over de dingen diehen werd gezien en met hen sprak over de dingen die het Koninkrijk van Godhet Koninkrijk van God betreffen.betreffen.

……

Zij dan die waren samengekomen, vroegen Hem aldus: Heer, zult U in deze tijd het koninkrijkhet koninkrijk
voor Israel herstellenvoor Israel herstellen?”(Hd.1:1(Hd.1:1--3,6)3,6)

 Het Koninkrijk van GodKoninkrijk van God is het gespreksonderwerp gedurende de 40 dagen

 De vraag over ‘het herstel’ van het koninkrijk‘het herstel’ van het koninkrijk voor Israëlvoor Israël wordt indeze context gesteld

 Jezus’onderwijs en antwoord op deze vraag is fundamenteel voorde inhoud v/h boekde inhoud v/h boek!
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 De discipelen hun horizon reikt nog steeds niet verder dan Israël

 Hun aandacht is vooral gericht op het ‘tijdstip’ vande voleinding v/h herstel
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“Nadat zij nu voor hem een dag hadden bepaald, kwamen er nog meer bij hem in zijn verblijf,
aan wie hij het koninkrijk van Godkoninkrijk van God uitlegde en betuigdeuitlegde en betuigde, terwijl hij hen trachtte te overtuigen

aangaande Jezus, zowel uit de wet van Mozes als uit de profeten,
van ‘s morgens vroeg tot de avond toe.” (Hd.28:23)

“Hij nu bleef twee hele jaren in zijn eigen huurwoning, en hij ontving allen die bij hem
binnenkwamen, predikte het koninkrijk van Godhet koninkrijk van God en leerde aangaande de Heer Jezus Christus

met alle vrijmoedigheid, ongehinderd. (Hd.28:31)

 De context is eenbelangrijke ontmoeting meteen groot aantal Joodse leiderseen groot aantal Joodse leiders in Rome

 De nadruk ligt wederom opuitgebreid onderwijsuitgebreid onderwijs, onafgebroken de hele dag door

 De reden van zijn gevangenschap volgens Paulus: ‘de hoop van Israël’ (vers 20!)
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 In beide gevallen gaat het omhet verband tussen het koninkrijk van God & Heer Jezus

 Het boek eindigt met de vrijmoedige verkondiging van hetKoninkrijk van God
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zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleren,
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“En in die dagen stond Petrus op te midden van de broeders en zei: - er was nu een menigte bijeen
van ongeveer honderd twintig personen -Mannen broeders, het Schriftwoord moest vervuld worden,

dat de Heilige Geest door de mond van David tevoren heeft gezegd over Judas, die de leidsman is geweest
van hen die Jezus gevangen namen; want hij werd onder ons gerekend en had zijn deel aan dezewant hij werd onder ons gerekend en had zijn deel aan deze
bediening gekregenbediening gekregen. Deze dan heeft een akker verworven voor het loon van de ongerechtigheid,

en voorover gevallen is hij midden opengereten en al zijn ingewanden zijn uitgestort.
En het is bekend geworden aan allen die in Jeruzalem wonen,

zodat die akker in hun eigen taal Akeldama genoemd wordt, dat is: bloedakker.
Want er staat geschreven in het boek van de Psalmen: ‘Laat zijn woonplaats woest worden en laat er

niemand zijn die daarin woont’, en: ‘Laat een ander zijn opzienerschap nemen’. Er moet dan van de mannen
die met ons samen kwamen al de tijd dat de Heer Jezus onder ons inging en uitgingde tijd dat de Heer Jezus onder ons inging en uitging,

te beginnen bij de doop van Johannes tot op de dagte beginnen bij de doop van Johannes tot op de dag dat Hij van ons werd opgenomendat Hij van ons werd opgenomen,
een van hen met ons getuige van zijn opstanding worden.

En zij stelden er twee: Jozef, Barsabas geheten, die bijgenaamd was Justus, en Matthias.
En zij baden aldus: U,Heer, kenner van aller harten, wijs van deze twee een aan die U hebt uitverkorenHeer, kenner van aller harten, wijs van deze twee een aan die U hebt uitverkoren

om de plaats van deze bediening en dit apostelschap in te nemenom de plaats van deze bediening en dit apostelschap in te nemen, waarvan Judas is afgevallen om naar zijn
eigen plaats te gaan. En zij wierpen het lot over hen en het lot viel op Matthias; en hij werd aan de elf

apostelen toegevoegd.” (Hd.1:15-26)

 Gebed het hoogste gezaghet hoogste gezag Heer Jezus beslissing inname apostelschap
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(1:1)“de dag dat Hij werd opgenomen” “de dag dat het Pinksterfeest werd vervuld” (2:1)

“En er kwam plotseling uit de hemeleen geluid als van een geweldige,
voortgedreven wind en deze vulde het hele huis waar zij zaten.” (Hd.2:2)

 Het geluid uitde hemel doet vermoeden dat Jezus achter dit gebeuren zit…

“Mannen broeders, het is geoorloofd met vrijmoedigheid tot u te spreken over de aartsvader David,
dat hij en gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op deze dag.

Daar hij dan een profeet was en wist, dat God hem met een eed had gezworen
een uit de vrucht van zijn lendenen op zijn troon te doen zitten,

heeft hij vooruitgezien en gesproken over de opstanding van de Christus,
dat Hij niet aan het dodenrijk is overgelaten en zijn vlees geen ontbinding heeft gezien.

Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn.
Nu Hij dan door de rechterhand van God is verhoogdNu Hij dan door de rechterhand van God is verhoogd

en de belofte van de Heilige Geest heeft ontvangen van de Vader,en de belofte van de Heilige Geest heeft ontvangen van de Vader,
heeft Hij dit uitgestort wat u en ziet en hoort.” (Hd.2:29-33)

 Reden uitstorting v/d Heilige Geest         Opgestane Jezus troon van David

De regerende Heer stort ‘zijn’ Geest uitDe regerende Heer stort ‘zijn’ Geest uit
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 Lukas toont in 1&2 dat Jezus’ hemelvaart beslissendbeslissend is voor de verdere gebeurtenissenis voor de verdere gebeurtenissen
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“Laat het hele huis van Israel dan zeker weten, dat God
Hem zowel tot Heer als tot Christus heeft gemaaktHem zowel tot Heer als tot Christus heeft gemaakt, deze Jezus die u hebt gekruisigd.
Toen zij nu dit hoorden, werden zij in het hart getroffen en zij zeiden tot Petrus en de overige

apostelen: Wat moeten wij doen, mannen broeders?
En Petrus zei tot hen: Bekeert u, en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus
Christus tot vergeving van uw zonden, en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn,
zovelen de Heer onze God ertoe zal roepende Heer onze God ertoe zal roepen. (Hd.2:36-39)

 Alleen in Jezus’ naam is nuvergeving van zonden voor hen die ‘Jezus’ naamJezus’ naam’ aanroepen

 De belofte van de Heilige Geest is voor hen die door Jezus geroepen worden

“Deze heeft God als Overste Leidsman en Heiland door zijn rechterhand verhoogd
om aan Israel bekering en vergeving van zondenom aan Israel bekering en vergeving van zonden te gevente geven.

En wij zijn getuigen van deze dingen, en ook de Heilige Geest,
die God heeft gegevendie God heeft gegeven aan wie Hem gehoorzamenaan wie Hem gehoorzamen.” (Hd.5:32)

De regerende Heer voegt toe aan zijn gemeenteDe regerende Heer voegt toe aan zijn gemeente
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“En de Heer voegde dagelijks bijeen die behouden werden.” (Hd.2:47)

“Er waren echter onder hen enige Cyprische en Cyreneische mannen,
die in Antiochie kwamen en ook tot de Griekssprekenden spraken

en hun de Heer Jezus verkondigden. En de hand van de Heer was met henEn de hand van de Heer was met hen,
en een groot aantal geloofde en bekeerde zich tot de Heer.”bekeerde zich tot de Heer.” (Hd.11:20,21)

“En een vrouw genaamd Lydia, een purperverkoopster van de stadThyatira,
die God vereerde, hoorde toe; en de Heer opende haar harten de Heer opende haar hart,

zodat zij acht gaf op wat door Paulus werd gesprokenzodat zij acht gaf op wat door Paulus werd gesproken.” (Hd.16:14)

De regerende Heer voegt toe aan zijn gemeenteDe regerende Heer voegt toe aan zijn gemeente
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11.. Leven tussen vroeger & wat komen gaat: Het Koninkrijk van GodHet Koninkrijk van God

De aanhoudende regering van de Heer JezusDe aanhoudende regering van de Heer Jezus

“Het eerste boek heb ik gemaakt, over alles wat Jezus is begonnen zowel te doen als te leren,”“Het eerste boek heb ik gemaakt, over alles wat Jezus is begonnen zowel te doen als te leren,”

INLEIDING:onderricht over het Koninkrijk van God

AFSLUITER:onderricht over het Koninkrijk van God

INLEIDING:onderricht over het Koninkrijk van God

AFSLUITER:onderricht over het Koninkrijk van God

Nu ga ik vertellen wat Jezus nog steeds doet en leertnog steeds doet en leert


