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Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannenHet vervolgverhaal van Gods reddingsplannen

Lukas toont ons in Handelingen 1&2:
 Dat de opname van de Heer Jezus niet de opschorting/uitstelniet de opschorting/uitstel van het Koninkrijk betekentvan het Koninkrijk betekent

 Dat de ‘opname in de hemel’bepalend is voor de verhaalde gebeurtenissen in zijn boek

 2 ‘dagen’ in de inleiding: ‘de dagde dag van de opname’ en ‘de dagde dagvan Pinksteren’

 Dat de regerende Heerregerende Heer alle lopende zaken in deze periode v/h Koninkrijk stuurt & leidt

“Nu Hij dan door de rechterhand van God is verhoogd en de belofte van de Heilige Geest
heeft ontvangen van de Vader, heeft Hij dit uitgestort wat u en ziet en hoort.

Want David is niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt zelf:
‘De Heer heeft tot mijn Heer gezegd:  Zit aan mijn rechterhand,
totdat Ik uw vijanden tot een voetbank voor uw voeten stel’.totdat Ik uw vijanden tot een voetbank voor uw voeten stel’.

Laat het hele huis van Israel dan zeker weten, dat God Hemzowel tot Heer als tot Christus
heeft gemaakt, deze Jezus die u hebt gekruisigd.” (Hd.2:33-36)

 Jezus’ heerschappijJezus’ heerschappij wordt weerstaanwordt weerstaan, maar toch regeert Hij vanuit een (uitgesproken)machtspositiemachtspositie

De aanhoudende regering van de Heer JezusDe aanhoudende regering van de Heer Jezus
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“Nu Hij dan door de rechterhand van God is verhoogd en de belofte van de Heilige Geest
heeft ontvangen van de Vader, heeft Hij dit uitgestort wat u en ziet en hoort.

Want David is niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt zelf:
‘De Heer heeft tot mijn Heer gezegd:  Zit aan mijn rechterhand,
totdat Ik uw vijanden tot een voetbank voor uw voeten stel’.totdat Ik uw vijanden tot een voetbank voor uw voeten stel’.
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Lukas toont ons in Handelingen 1&2:
 Dat de opname van de Heer Jezus niet de opschorting/uitstelniet de opschorting/uitstel van het Koninkrijk betekentvan het Koninkrijk betekent
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totdat Ik uw vijanden tot een voetbank voor uw voeten stel’.totdat Ik uw vijanden tot een voetbank voor uw voeten stel’.

Laat het hele huis van Israel dan zeker weten, dat God Hemzowel tot Heer als tot Christus
heeft gemaakt, deze Jezus die u hebt gekruisigd.” (Hd.2:33-36)

 ‘totdat’ een interim-periode tussen ‘de opname in de hemel’en ‘de verschijning’
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totdat Ik uw vijanden tot een voetbank voor uw voeten stel’.totdat Ik uw vijanden tot een voetbank voor uw voeten stel’.

Laat het hele huis van Israel dan zeker weten, dat God Hemzowel tot Heer als tot Christus
heeft gemaakt, deze Jezus die u hebt gekruisigd.” (Hd.2:33-36)
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Lukas toont ons in Handelingen 1&2:
 Dat de opname van de Heer Jezus niet de opschorting/uitstelniet de opschorting/uitstel van het Koninkrijk betekentvan het Koninkrijk betekent

 Dat de ‘opname in de hemel’bepalend is voor de verhaalde gebeurtenissen in zijn boek

 2 ‘dagen’ in de inleiding: ‘de dagde dag van de opname’ en ‘de dagde dagvan Pinksteren’

 Dat de regerende Heerregerende Heer alle lopende zaken in deze periode v/h Koninkrijk stuurt & leidt

“Tot wie van de engelen echter heeft Hij ooit gezegd:
‘Zit aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden stel tot een voetbank voor uw voetenZit aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden stel tot een voetbank voor uw voeten’?

Want niet aan engelen heeft Hij onderworpen het toekomstige aardrijkwaarover wij spreken,
maar iemand heeft ergens betuigd en gezegd: ‘Wat is de mens dat U hem gedenkt,

of demensenzoon dat U acht op hem geeft? U hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen;
met heerlijkheid en eer hebt U hem gekroond en hem gesteld over de werken van uw handen;

alles hebt U onder zijn voeten onderworpen’.
Want door hem alles te onderwerpen heeft Hij niets overgelaten dat hem niet onderworpen zou zijn.

Maar nu zien wij nog niet alles aan hem onderworpen; maar wij zien Jezus, die een weinig minder dan demaar wij zien Jezus, die een weinig minder dan de
engelen gemaakt was vanwege het lijden van de dood met heerlijkheid en eer gekroondengelen gemaakt was vanwege het lijden van de dood met heerlijkheid en eer gekroond, opdat Hij door de

genade van God voor alles de dood smaakte.”(Hb.1:13; 2:5-9)
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Lukas toont ons in Handelingen 1&2:
 Dat de opname van de Heer Jezus niet de opschorting/uitstelniet de opschorting/uitstel van het Koninkrijk betekentvan het Koninkrijk betekent

 Dat de ‘opname in de hemel’bepalend is voor de verhaalde gebeurtenissen in zijn boek

 2 ‘dagen’ in de inleiding: ‘de dagde dag van de opname’ en ‘de dagde dagvan Pinksteren’

 Dat de regerende Heerregerende Heer alle lopende zaken in deze periode v/h Koninkrijk stuurt & leidt

“Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.
Maar ieder in zijn eigen (rang)orde: Christus als eersteling, daarna die van Christus zijn, bij zijn komstbij zijn komst. (parousia)

Daarna is het eindeDaarna is het einde,, (telos)(telos) wanneer Hij het koninkrijk aan God de Vader overgeeft,wanneer Hij het koninkrijk aan God de Vader overgeeft,
wanneer Hij alle overheid en alle gezag en kracht te niet gedaan heeft.wanneer Hij alle overheid en alle gezag en kracht te niet gedaan heeft.

Want Hij moetWant Hij moet (aanhoudend) regeren, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd.regeren, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd.
Als laatste vijand wordt de dood te niet gedaan. Want ‘Hij heeft alles aan zijn voeten onderworpen’.

Wanneer Hij nu zegt dat alles (Hem) onderworpen is, is het duidelijk dat Hij wordt uitgezonderd die Hemis het duidelijk dat Hij wordt uitgezonderd die Hem
alles onderworpen heeft.alles onderworpen heeft. Maar wanneer Hem alles onderworpen is, dan zal ook de Zoon Zelf onderworpen

zijn aan Hem die Hem alles onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn.)”
(1Kor.15:22-28)

 Het is God de Vader die de dood teniet doet en onderwerpt aan de voeten van de Heer
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Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannenHet vervolgverhaal van Gods reddingsplannen

Lukas toont ons in Handelingen 1&2:
 Dat de opname van de Heer Jezus niet de opschorting/uitstelniet de opschorting/uitstel van het Koninkrijk betekentvan het Koninkrijk betekent

 Dat de ‘opname in de hemel’bepalend is voor de verhaalde gebeurtenissen in zijn boek

 2 ‘dagen’ in de inleiding: ‘de dagde dag van de opname’ en ‘de dagde dagvan Pinksteren’

 Dat de regerende Heerregerende Heer alle lopende zaken in deze periode v/h Koninkrijk stuurt & leidt

“En wij zijn getuigen van alles wat Hij heeft gedaan, zowel in het land van de Joden als in Jeruzalem.
Hem hebben zij ook gedood door Hem te hangen aan een hout.

Deze heeft God op de derde dag opgewekt, en gegeven dat Hij openbaar werd,
niet aan het hele volk, maar aan getuigen die door God tevoren verkozen waren, aan ons die met Hem

hebben gegeten en gedronken, nadat Hij uit de doden was opgestaan.
En Hij heeft ons bevolen aan het volk te prediken en te betuigen dat

Deze het is die door God is aangesteld als Rechter van levenden en doden.
Van Hem getuigen alle profeten dat ieder die in Hem gelooft,
vergeving van zonden ontvangt door zijn naam.” (Hd.10:39-43)

 Het nakende oordeel is de ware context om het evangelie te verstaan en te ontvangen
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“Nu Hij dan door de rechterhand van God is verhoogd en de belofte van de Heilige Geest
heeft ontvangen van de Vader, heeft Hij dit uitgestort wat u en ziet en hoort.

Want David is niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt zelf:
‘De Heer heeft tot mijn Heer gezegd:  Zit aan mijn rechterhand,
totdat Ik uw vijanden tot een voetbank voor uw voeten stel’.totdat Ik uw vijanden tot een voetbank voor uw voeten stel’.

Laat het hele huis van Israel dan zeker weten, dat God Hemzowel tot Heer als tot Christus
heeft gemaakt, deze Jezus die u hebt gekruisigd.” (Hd.2:33-36)

 Jezus’ heerschappij is geenvernieuwing van Davids ‘aardse heerschappij’

 ‘‘Christus Jezus’ is niet zomaar ‘zoon van David’ of ‘de messiaanse zoon van God’

 Jezus is Zoon in de volste betekenis van het woordin de volste betekenis van het woord: alle gezag & directe toegang tot Godalle gezag & directe toegang tot God

 Hij is de ‘Heer van David’ en wordt duidelijk onderscheiden van de ‘Heer God’

 En toch wordt Jezus Heer genoemdomdat Hij die zit aan de zijde van de Vader, God is

 De apostelen beschouwen Jezus’opstanding & opnameals één GEBEURENéén GEBEUREN

De aanhoudende regering van de Heer JezusDe aanhoudende regering van de Heer Jezus
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Laat het hele huis van Israel dan zeker weten, dat God Hemzowel tot Heer als tot Christus
heeft gemaakt, deze Jezus die u hebt gekruisigd.” (Hd.2:33-36)

 De opstanding & opnameDe opstanding & opname intronisatieintronisatie van Jezus’ superieure kosmische heerschappijvan Jezus’ superieure kosmische heerschappij

Jezus is toch van zijn geboorte al aangekondigd als: Verlosser, Messias en Heer?Jezus is toch van zijn geboorte al aangekondigd als: Verlosser, Messias en Heer?

“want u is heden een Heiland geboren, die Christus de Heer is, in de stad van David.” (Lk.2:11)

 In het leven van een ‘toekomstige’ Koning zijn verschillende belangrijke stappenverschillende belangrijke stappen

 GEBOORTE          ERFGENAAM V/D TROON          ZALVING          TROONSBESTIJGING
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“Nu Hij dan door de rechterhand van God is verhoogd en de belofte van de Heilige Geest
heeft ontvangen van de Vader, heeft Hij dit uitgestort wat u en ziet en hoort.

Want David is niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt zelf:
‘De Heer heeft tot mijn Heer gezegd:  Zit aan mijn rechterhand,
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Laat het hele huis van Israel dan zeker weten, dat God Hemzowel tot Heer als tot Christus
heeft gemaakt, deze Jezus die u hebt gekruisigd.” (Hd.2:33-36)

 Zo ook Jezus in Lukas – Handelingen ‘aangekondigd’ als  Verlosser, Messias, Heer
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Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannenHet vervolgverhaal van Gods reddingsplannen

“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 inJezus’ naam is nuvergeving van zondenvergeving van zonden voor hen die ‘Jezus’ naamJezus’ naam’ aanroepen

 De belofte van de Heilige Geest is voor hen diedoor 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)

 Jezus Christus schenkt ook de vereiste reactiede vereiste reactie op de blijde boodschap: BEKERING

De regerende Heer voegt toe aan zijn gemeenteDe regerende Heer voegt toe aan zijn gemeente

“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?
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“Deze heeft God als Overste Leidsman en Heiland door zijn rechterhand verhoogd
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“Ende Heer voegde dagelijks bijeende Heer voegde dagelijks bijeen die behouden werden.” (Hd.2:47)

“Zij dan die verstrooid waren door de verdrukking die wegensStefanus had plaatsgevonden,
gingen het land door tot Fenicie, Cyprus en Antiochie toe,

terwijl zij tot niemand het woord spraken dan alleen tot Joden.
Er waren echter onder hen enige Cyprische en Cyreneische mannen,

die in Antiochie kwamen en ook tot Grieken 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)
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Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannenHet vervolgverhaal van Gods reddingsplannen

Indeling van het boek volgens deze benadering:

Hd.1:1 – 2:47 De regering van Christus de Heer en de Heilige GeestDe regering van Christus de Heer en de Heilige Geest
Hd.3:1 – 8:3 De regering van Christus de Heer en de groeiende tegenwerkingDe regering van Christus de Heer en de groeiende tegenwerking

-van binnen uit & buiten uit
Hd.8:4 – 9:31 De regering van Christus de Heer over uitgestotenen & vijandenDe regering van Christus de Heer over uitgestotenen & vijanden

- Samaria
-Ethiopische ontmande
-Saul vanTarsus

Hd.9:32 – 12:25 De regering van Christus de Heer over alle natiesDe regering van Christus de Heer over alle naties
-Petrus predikt Christus in Joppe aan Cornelius en zijn huis
-De joodsheidense Kerk in Antiochië wordt opgericht
-Petrus ontsnapt aan de gevangenis van Herodes A. I
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Indeling van het boek volgens deze benadering:

Hd.13:1 – 16:5 De regering van Christus de Heer verkondigd aan de naties  deel 1De regering van Christus de Heer verkondigd aan de naties  deel 1
- zendingsopdracht vanuit Antiochië (13:1-3)
- Bediening in Cyprus, Pisidië, Lycaonië (13:4–14:20)
- versterking van de opgerichte gemeentes (14:21-28)
-Evaluatie in Jeruzalem (15:1–16:5)

Hd.16:6 – 21:36 De regering van Christus de Heer verkondigd aan de naties  deel 2De regering van Christus de Heer verkondigd aan de naties  deel 2
- zendingsopdracht vanuit Troas (16:6-10)
- Bediening in Fillipi, Thessalonica, Berea
Athene, Korinthe enEfeze (16:11–19:14)

- versterking van de opgerichte gemeentes (20:1–21:14)
-Evaluatie in Jeruzalem (21:15-36)

Hd.21:37 –28:31 De regering van Christus de Heer verdedigd voor de overhedenDe regering van Christus de Heer verdedigd voor de overheden
-- terechtstaan voor de menigte te Jeruzalem (Hd.21-22)
- terechtstaan voor het Sanhedrin in Jeruzalem (Hd.23)
- terechtstaan voor Felix in Caesarea (Hd.25)
- terechtstaan voor Festus&Agrippa in Caesarea (Hd.26)
- Ontmoeting met de Joodse leiders te Rome (Hd.28)
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