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2.2. De hoop van IsraëlDe hoop van Israël: de opstanding & de laatste dagende opstanding & de laatste dagen

De hoop van de opstanding in het OT.De hoop van de opstanding in het OT.
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 Deonreinheid van de mens vormthet harthet hart vanhet probleem tot definitief herstel
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De hoop van de opstanding in het OT.De hoop van de opstanding in het OT.
“De hand van de Jahweh was op mij, en Jahweh bracht mij in de geest naar buiten en zette mij neer,

midden in een vallei. Die lag vol beenderen. Hij deed mij er aan alle kanten omheen gaan.
En zie, er lagen er zeer veel op de grond van de vallei, en zie, ze waren zeer dor.

Hij zei tegen mij: Mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen? En ik zei: Heer Jahweh, Ú weet het!
Toen zei Hij tegen mij: Profeteer tegen deze beenderen en zeg tegen hen:

Dorre beenderen, hoor het woord van Jahweh.
Zo zegt Jahweh de Here tegen deze beenderen: Zie, Ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen.
Ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen komen, een huid over u heen trekken, en geest in u geven,

zodat u tot leven komt. Dan zult u weten dat Ik Jahweh ben.
Toen profeteerde ik zoals mij geboden was, en er ontstond een geluid zodra ik profeteerde,
en zie, een gedruis! De beenderen kwamen bij elkaar, elk been bij het bijbehorende been.
En ik zag, en zie, er kwamen pezen op, er kwam vlees op en Hij trok er een huid overheen,

maar er was geen geest in hen.
Hij zei tegen mij: Profeteer tegen de geest, profeteer, mensenkind! Zeg tegen de geest:
Zo zegt Jahweh de Here: Geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden,

zodat zij tot leven komen. Ik profeteerde zoals Hij mij geboden had.
Toen kwam de geest in hen en zij kwamen tot leven.

Zij gingen op hun voeten staan, een zeer, zeer groot leger.” (Ezechiël 37: 1-10)

 Een slagveld vol verspreide enonbegravenonbegravengebleekte dorre beenderendorre beenderen ONREIN
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De hoop van de opstanding in het OT.De hoop van de opstanding in het OT.

“Toen zei Hij tegen mij: Mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël.
Zie, ze zeggen: Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan, wij zijn afgesneden!

Profeteer daarom, en zeg tegen hen: Zo zegt Jahweh de Here: Zie, Ik zal uw graven openen enZie, Ik zal uw graven openen en
Ik zal u uit uw graven doen oprijzenIk zal u uit uw graven doen oprijzen, Mijn volk, en Ik zal u brengen in het land van Israël.

Dan zult u weten dat Ik Jahweh ben, als Ik uw graven open en als Ik u uit uw graven doe oprijzenals Ik uw graven open en als Ik u uit uw graven doe oprijzen,
Mijn volk. Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot leven komen en Ik zal u in uw land zetten.

Dan zult u weten dat Ík, Jahweh, dit gesproken en gedaan heb, spreekt Jahweh.” (Ezechiël 37: 11-14)

 visioen is duidelijk een beeldspraak en geen letterlijke profetie over de opstanding

 De terugkeer uit ballingschap (niets minder dan een) ‘wederopstanding’ uit de doden

 Er is meer nodig dan een reanimatie, er moet iets nieuws en  ongezien gebeuren…

 Gods herstel, de vervulling van zijn beloften ‘nieuw’ scheppingswerk door de Geestscheppingswerk door de Geest

 Ondanks de duidelijke beeldspraak         vroege rabbijnse traditieOndanks de duidelijke beeldspraak         vroege rabbijnse traditie OPSTANDINGOPSTANDING

De hoop van de opstanding in het OT.De hoop van de opstanding in het OT.

“Toen zei Hij tegen mij: Mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël.
Zie, ze zeggen: Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan, wij zijn afgesneden!

Profeteer daarom, en zeg tegen hen: Zo zegt Jahweh de Here: Zie, Ik zal uw graven openen enZie, Ik zal uw graven openen en
Ik zal u uit uw graven doen oprijzenIk zal u uit uw graven doen oprijzen, Mijn volk, en Ik zal u brengen in het land van Israël.

Dan zult u weten dat Ik Jahweh ben, als Ik uw graven open en als Ik u uit uw graven doe oprijzenals Ik uw graven open en als Ik u uit uw graven doe oprijzen,
Mijn volk. Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot leven komen en Ik zal u in uw land zetten.

Dan zult u weten dat Ík, Jahweh, dit gesproken en gedaan heb, spreekt Jahweh.” (Ezechiël 37: 11-14)

 visioen is duidelijk een beeldspraak en geen letterlijke profetie over de opstanding

 De terugkeer uit ballingschap (niets minder dan een) ‘wederopstanding’ uit de doden

 Er is meer nodig dan een reanimatie, er moet iets nieuws en  ongezien gebeuren…

 Gods herstel, de vervulling van zijn beloften ‘nieuw’ scheppingswerk door de Geestscheppingswerk door de Geest

 Ondanks de duidelijke beeldspraak         vroege rabbijnse traditieOndanks de duidelijke beeldspraak         vroege rabbijnse traditie OPSTANDINGOPSTANDING



Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannenHet vervolgverhaal van Gods reddingsplannen

De hoop van de opstanding in het OT.De hoop van de opstanding in het OT.
“Het woord van Jahweh kwam tot mij: en u, mensenkind, neem een stuk hout voor uzelf en schrijf daarop:

Voor Juda, en voor de Israëlieten, zijn metgezellen. Neem dan een ander stuk hout en schrijf daarop:
Voor Jozef, het stuk hout vanEfraïm, en van heel het huis van Israël, zijn metgezellen.

Breng ze dan bij elkaar, het ene bij het andere, tot één stuk hout, zodat ze in uw hand één worden.
Als dan uw volksgenoten tegen u zeggen: Wilt u ons niet vertellen wat deze dingen voor ubetekenen?

Spreek dan tot hen: Zo zegt Jahweh de Here: Zie, Ik zal het stuk hout van Jozef nemen,
dat zich in de hand van Efraïm bevindt, en van de stammen van Israël, zijn metgezellen,
en Ik zal het bij het stuk hout van Juda voegen, en Ik zal ze tot één stuk hout maken.

Ze zullen in Mijn hand één worden.
Die stukken hout, die u beschreven hebt, moeten voor hun ogen in uw hand zijn.

En spreek tot hen: Zo zegt Jahweh de Here:
Zie, Ik ga de Israëlieten nemen uit de heidenvolken waarheen zij gegaan zijn.

Ik zal hen van rondom bijeenbrengen en hen naar hun land brengen.
Ik zal hen tot één volk maken in het land, op de bergen van Israël.

Zij zullen allen één Koning als koning hebben. Zij zullen niet langer als twee volken zijn,
en niet langer nog in twee koninkrijken verdeeld zijn.

Dan zullen zij zich niet meer verontreinigen met hun stinkgoden en met hun afschuwelijke afgoden en met
al hun overtredingen. Ik zal hen verlossen in al hun woongebieden, waar zij gezondigd hebben, en Ik zal

hen reinigen. Dan zullen zij een volk voor Mij zijn enDan zullen zij een volk voor Mij zijn en ÍkÍk zal een God voor hen zijnzal een God voor hen zijn.” (15-23)
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De hoop van de opstanding in het OT.De hoop van de opstanding in het OT.

“EnMijn Knecht David zal Koning over hen zijn. Voor hen allen zal er één Herder zijn.
Zij zullen in Mijn bepalingen wandelen en Mijn verordeningen in acht nemen en die houden.

Zij zullen wonen in het land dat Ik aan Mijn knecht, aan Jakob, gegeven heb,
waarin uw vaderen gewoond hebben.

Zij zullen daarin wonen, zij met hun kinderen en hun kleinkinderen, tot in eeuwigheid,
enMijn Knecht David zal tot in eeuwigheid hun Vorst zijn.

Ik zal met hen een verbond van vrede sluiten. Het zal een eeuwig verbond met hen zijn,
Ik zal huneen plaats geven en hen talrijk maken,

en Ik zal MijnIk zal Mijn heiligdom in hun midden zetten tot in eeuwigheidheiligdom in hun midden zetten tot in eeuwigheid.
Mijn tabernakel zal bij hen zijn, Ik zal eenMijn tabernakel zal bij hen zijn, Ik zal eenGod voor hen zijn en zij zullen een volk voor Mij zijn.God voor hen zijn en zij zullen een volk voor Mij zijn.

Dan zullen de heidenvolken weten dat Ik Jahweh ben, Die Israël heiligt, wanneer Mijn heiligdom voor
eeuwig in hun midden zal zijn.” (24-28)

 Reünie v/d 12 stammenReünie v/d 12 stammen terugkeer          bestuur v/d  laatste DavidischeHerderkoning

 Gods volk wordt gereinigdgereinigd v/h zonden & in staat gesteld omJahweh gehoorzaam te zijn

 Een eeuwig vredesverbondEen eeuwig vredesverbond Jahweh woont opnieuw onder zijn volk

 De opstanding van Israël         terugkeer          nieuw verbond         Nieuw scheppingswerk
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De hoop van de opstanding in het OT.De hoop van de opstanding in het OT.

“Herleven zullen uw doden (ook mijn lijk), opstaan zullen zij.
Ontwaakt en jubelt, gij, die woont in het stofgij, die woont in het stof!

Want uw dauw is een dauw van licht; en de aarde zal aan de schimmen het leven hergeven.”
(Jesaja 26:19)

 Weinigen betwijfelen dat deze passage ook de achtergrondde achtergrondvormt van de opstanding in…

“Velen van hen die slapen in het stof der aardedie slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven
en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen.” (Daniel 12:2)

 Context: gebed om trouw te blijven aan Jahweh in de verdrukking v/d ballingschap

 Dus opnieuw een heel nauw verband tussen de opstanding & einde van de verbanningde opstanding & einde van de verbanning

 In het boek Daniël is de context van de opstanding: het laatste der dagen, de eindtijd
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De hoop van de opstanding in het OT.De hoop van de opstanding in het OT.

“HERE, in de nood heeft men U gezocht, een verzuchting geslaakt, toen uw tuchtiging trof.
Zoals een zwangere die in barensnood raakt, ineenkrimpt en onder haar weeën schreeuwt,

zo waren wij voor uw aangezicht, HERE.
Wij waren zwanger, wij krompen ineen; maar het was, als baarden wij wind;

wij brachten het land geen verlossing aan en wereldbewoners werden niet geboren.”
(Jesaja 26:16-18)

 De ballingen in verdrukking bidden in hun grote nood          zuchten in barensweeën

 De aanhoudende barensweeën brengen geen uitkomst uitzichtloos

 Aan de barensweeën komt een eindeAan de barensweeën komt een einde de opstanding

“Herleven zullen uw doden (ook mijn lijk), opstaan zullen zij.
Ontwaakt en jubelt, gij, die woont in het stofgij, die woont in het stof!

Want uw dauw is een dauw van licht; en de aarde zal aan de schimmen het leven hergeven.”
(Jesaja 26:19)

Deze opstanding uit het stof van de dood kadert in een groter plan
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De hoop van de opstanding in het OT.De hoop van de opstanding in het OT.

“En de HERE der heerscharen zal op deze berg voor alle volken een feestmaal van vette
spijzen aanrichten, een feestmaal van belegen wijnen: van mergrijke, vette spijzen,

van gezuiverde, belegen wijnen.
En Hij zal op deze berg de sluier vernietigen, die alle natiën omsluiert, en de

bedekking, waarmede alle volken bedekt zijn.
Hij zal voor eeuwig de dood vernietigenHij zal voor eeuwig de dood vernietigen, en Jahweh de Here zal de tranen van alle

aangezichten afwissen en de smaad van zijn volk zal Hij van de gehele aarde verwijderen,
want Jahweh heeft het gesproken.

En men zal te dien dage zeggen: Zie, deze is onze God, van wie wij hoopten, dat Hij ons zou
verlossen; dit is Jahweh, op wie wij hoopten; laten wij juichen en ons verblijden over delaten wij juichen en ons verblijden over de

verlossingverlossing die Hij geeftdie Hij geeft.” (Jesaja 25:6-9)

 (het doods)kleedkleed& de (aarde)bedekkingbedekking de dood die alle volken in haar greep houdt

 Een geweldige ommekeer           dood teniet gedaan OPSTANDING

 Groot feestGroot feest nadat de dood is tenietgedaannadat de dood is tenietgedaan dede BEHOUDENISBEHOUDENIS voor alle volkenvoor alle volken

 De ‘openbaring’ maakt de relatie tussen de opstanding & nieuwe schepping overduidelijkDe ‘openbaring’ maakt de relatie tussen de opstanding & nieuwe schepping overduidelijk

De hoop van de opstanding in het OT.De hoop van de opstanding in het OT.
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Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannenHet vervolgverhaal van Gods reddingsplannen

De opstanding in Lukas 24De opstanding in Lukas 24

 3 scènes onderstrepen de realiteit & betekenisde realiteit & betekenis vanJezus’ fysieke opstanding

 verwarring & wanhoop & ongeloofverwarring & wanhoop & ongeloof geen ‘lichtgelovigheid’ maar totale verassinggeen ‘lichtgelovigheid’ maar totale verassing

Scène 1:Scène 1:

“En het gebeurde, toen zij daarover in verlegenheid warentoen zij daarover in verlegenheid waren, dat zie, twee mannen bij hen stonden in
lichtende kleren. Toen zij erg bang werden en hun gezicht ter aarde bogen, zeiden zij tot hen:

Waarom zoekt u de Levende bij de doden?” (3,4)

“En deze woorden schenen hun als kletspraat en zij geloofden hen nietEn deze woorden schenen hun als kletspraat en zij geloofden hen niet. Petrus echter stond op en liep
snel naar het graf; en hij bukte zich voorover en zag de doeken alleen liggen; en hij ging weg,

bij zichzelf verwonderd over wat er was gebeurdbij zichzelf verwonderd over wat er was gebeurd.” (11,12)
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 verwarring & wanhoop & ongeloofverwarring & wanhoop & ongeloof geen ‘lichtgelovigheid’ & totalegeen ‘lichtgelovigheid’ & totale verrassingverrassing

Scène 2:Scène 2:

“Wij echter hoopten dat Hij Degene was die Israel zou verlossenhoopten dat Hij Degene was die Israel zou verlossen; maar al met al is het nu al de derde dag
sinds dit is gebeurd. Maar ook hebben enige vrouwen uit ons middenons buiten onszelf gebracht:

zij waren vroeg bij het graf geweest, en toen zij zijn lichaam niet vonden,
kwamen zij zeggen dat zij ook een verschijning van engelen hadden gezien, die zeiden dat Hij leeft.
En sommigen van hen die bij ons zijn, gingen weg naar het graf en vonden het zoals ook de vrouwen

hadden gezegd; Hem zagen zij echter nietHem zagen zij echter niet.” (21-24)
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 3 scènes onderstrepen de realiteit & betekenisde realiteit & betekenis vanJezus’ fysieke opstanding

 verwarring & wanhoop & ongeloofverwarring & wanhoop & ongeloof geen ‘lichtgelovigheid’ & totale verassinggeen ‘lichtgelovigheid’ & totale verassing

Scène 3:Scène 3:

“Zij werden echter angstig en erg bang en meenden een geest te zienZij werden echter angstig en erg bang en meenden een geest te zien.
En Hij zei tot hen:Waarom bent u ontsteld en waarom komen er overleggingen in uw hart op?Waarom bent u ontsteld en waarom komen er overleggingen in uw hart op?

Ziet mijn handen en mijn voeten, dat Ik het Zelf ben; betast Mij en ziet,
want een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals u ziet dat Ik heb.

En toen Hij dit zei, toonde Hij hun zijn handen en voeten.
Toen zij het nu van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderdenToen zij het nu van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden,

zei Hij tot hen: Hebt u hier iets te eten? (37-41)

 de plaatsing van het lichaam, het lege graf, Jezus’ afwezigheid, de fysieke verschijning
nadruk op de wonden & uitnodiging tot aanraken, het eten van voedsel…  GEEN VISIOEN
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 De verwarring onder de discipelen nadere uitleg van de betekenis

Scène 1:Scène 1:

“En het gebeurde, toen zij daarover in verlegenheid waren, dat zie, twee mannen bij hen stonden in
lichtende kleren. Toen zij erg bang werden en hun gezicht ter aarde bogen, zeiden zij tot hen:

Waarom zoekt u de Levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt.Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt.
Herinnert u hoe Hij tot u heeft gesproken toen Hij nog in Galilea was, en zei dat de Zoon des mensenHerinnert u hoe Hij tot u heeft gesproken toen Hij nog in Galilea was, en zei dat de Zoon des mensen

moestmoestworden overgeleverd in handen van zondige mensen en gekruisigd wordenworden overgeleverd in handen van zondige mensen en gekruisigd worden
en op de derde dag opstaan.en op de derde dag opstaan. En zij herinnerden zich zijn woorden.” (4-8)

 deze verklaring door de engelen is uniek in de evangeliën
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De opstanding in Lukas 24De opstanding in Lukas 24

 De verwarring onder de discipelen nadere uitleg van de betekenis

Scène 2:Scène 2:

“En Hij zei tot hen: Oonverstandigen en tragen van hart in het geloven van alles wat de profeten hebben
gesproken! Moest de Messias dit niet lijden, en zo in zijn heerlijkheid binnengaan?

En te beginnen met Mozes en alle profeten legde Hij hun uit wat in al de Schriften over Hem stond.
En zij naderden het dorp waar zij heengingen; en Hij deed alsof Hij verder wilde gaan.” (25-28)

 De unieke reis van de Emmaüsgangers is een reis tot het verstaan van de gebeurtenissen !
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 De verwarring onder de discipelen nadere uitleg van de betekenis

Scène 3:Scène 3:

“Hij nu zei tot hen: Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was, dat alles moest 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 Messias moest lijden en uit de doden opstaan op de derde dag,
en in zijn naam bekering tot vergeving van zonden moest worden gepredikt aan alle volken,

te beginnen bij Jeruzalem.” (44-47)

 De 2e helft van de ontmoeting is volledig besteed aande herinnering & nadere verklaringde herinnering & nadere verklaring

 1e scène         Gods plan           moest zo gebeurenvolgens Jezus’ woorden

 2e scène          Gods plan           moest zo gebeurenvolgens de Schriften

 3e scène Gods plan           moest zo gebeurenvolgens Jezus’ woorden +de Schriften
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 De nadruk bij de vervulling, ligt op de TOTALITEITTOTALITEIT van“De Schriften”

“Oonverstandigen en tragen van hart in het geloven van alleswat de profeten hebben gesproken!”

“En te beginnen met Mozes en alle profeten legde Hij hun uit wat inalde Schriften over Hem stond.”

“Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was, datallesmoest worden vervuld wat over
Mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en psalmen.” (25,27,44)

 De Schriften in ‘hun totaliteit’De Schriften in ‘hun totaliteit’wijzen vooruitwijzen vooruit naar Jezus’naar Jezus’de dood & opstandingde dood & opstanding

Wat kan dit anders betekenen dan dat hierdoor de hoop van de Schriften vervuld wordt?Wat kan dit anders betekenen dan dat hierdoor de hoop van de Schriften vervuld wordt?

 OT. is noodzakelijk toedracht en betekenis van Jezus dood & opstanding te verstaantoedracht en betekenis van Jezus dood & opstanding te verstaan

 Jezus dood & opstanding is noodzakelijk        toedracht v/d hoop van het OT. te verstaan!Jezus dood & opstanding is noodzakelijk        toedracht v/d hoop van het OT. te verstaan!

 Er is een duidelijk verband tussen deEr is een duidelijk verband tussen dehoop en verwachtinghoop en verwachting in hfdst.1,2 met Hfdst.24!!!in hfdst.1,2 met Hfdst.24!!!
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