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 Let op de bewoording: NIET Jezus’ opstanding MAAR… JezusJezus ENENde opstandingde opstanding!!
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Jezus’ opstanding: een vooruitgeschoven gebeurtenisJezus’ opstanding: een vooruitgeschoven gebeurtenis
in het licht van het komende oordeelin het licht van het komende oordeel

‘omdat Hijeen dag heeft bepaaldeen dag heeft bepaald, waarop
Hijhet aardrijk in gerechtigheid zal oordelen

door een man die Hij daartoe heeft bestemd,
waarvan Hij aan allenzekerheidheeft gegeven

door Hem uit de doden op te wekken’
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‘Zo staat er geschreven dat de Christus moest lijden
enuit de doden opstaan op de derde daguit de doden opstaan op de derde dag,

en in zijn naambekering tot vergeving van zondenbekering tot vergeving van zonden
moest worden gepredikt aan alle volken,’

Lk.24:46-48

Jezus is in afwachting van de opstandingdag opgewekt om de beloofdeJezus is in afwachting van de opstandingdag opgewekt om de beloofdeverlossing & hoopverlossing & hoopte verzekerente verzekeren
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Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joel:
‘En het zal gebeuren inde laatste dagende laatste dagen, zegt God, dat Ik van mijn Geest zal uitstorten op alle vlees,
en uw zonen en dochters zullen profeteren, en uw jongemannen zullen gezichten zien en uw ouden

zullen dromen dromen. Ja, op mijn slaven en op mijn slavinnen zal Ik in die dagen van mijn Geest uitstorten en zij zullen
profeteren. En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed en vuur en rookwalm.
De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed,voordatde grote en luisterrijke dag van de Heerkomt.

En het zal gebeuren dat iederdie de naam van de Heer aanroept,behouden zal worden’.(Hd.2:16-21)
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Huidige dagHuidige dag –– Toekomstige dagToekomstige dag

Jezus ChristusJezus Christus
- leven & bediening
- dood &opstanding/verheerlijkingopstanding/verheerlijking

Jezus Christus’  verschijningJezus Christus’  verschijning
--opstanding  van   levenden & dodenopstanding  van   levenden & doden
- oordeel & vernieuwing

Begin Voleinding

TOEKOMSTIGE DAGTOEKOMSTIGE DAG

HUIDIGE DAGHUIDIGE DAG

Het nu al aanwezigHet nu al aanwezig
maar nog niet in volheidmaar nog niet in volheid
aangebrokenaangebrokenKoninkrijkKoninkrijk

HUIDIGE DAG                                                                       TOEKOMSTIGE DAGHUIDIGE DAG                                                                       TOEKOMSTIGE DAG
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Paulus en de hoop van Israël: de opstandingPaulus en de hoop van Israël: de opstanding

‘Mannen broeders, ik ben een farizeeër, een zoon van farizeeën;
over de hoop en de opstanding van de doden sta ik terecht.’ (Hd.23:6)

‘Over de opstanding van doden sta ik vandaag voor u terecht!’ (Hd.24:21)

 25% van het boek is gewijd aan Paulus’ verhoren & verdediging!

 Jezus: 3x verhoord          Sanhedrin (joodse raad) , Pilatus (Romeins gouverneur) en Herodes

 Paulus: 3x verhoord          Sanhedrin, Felix (Romeins gouverneur) en Herodes  Agrippa II
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Paulus en de hoop van Israël: de opstandingPaulus en de hoop van Israël: de opstanding

INDELINGINDELING Paulus verschijnt voor Felix:Paulus verschijnt voor Felix: Hd.24Hd.24

Inleiding:Inleiding: openingswoorden aan de rechter    (24:2-4, 10)
verslag:verslag: terugblik op het tempelincident (24:11-13)
verklaring:verklaring: hoop van de opstandinghoop van de opstanding (24:14-16)
verslag:verslag: terugblik op het tempelincident      (24:17-20)
verklaring:verklaring: hoop van de opstandinghoop van de opstanding (24:21)

Paulus verschijnt voor Agrippa:Paulus verschijnt voor Agrippa: Hd.26Hd.26

Inleiding:Inleiding: openingswoorden aan de rechter                   (26:2-3)
verslag:verslag: terugblik op de overbrenging uit Jeruzalem  (26:4-5)
verklaring:verklaring: hoop van de opstandinghoop van de opstanding (26:6-8)
verslag:verslag: terugblik op Paulus’ bekering/roeping            (26:9-21)
verklaring:verklaring: hoop van de opstandinghoop van de opstanding (26:22-23)

 Opbouw in de verklaringen: Hd. 24algehele opstanding Hd.26 Jezus’ opstanding
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‘Dit echter beken ik u, dat ik naar de Weg die zij een sekte noemen,
zo de God van de vaderen dien, terwijl ik alles geloof wat volgens
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‘En nu sta ik terecht wegens de hoop van de beloftede hoop van de belofte door God aan onze vaderen gedaan,
waartoe onze twaalf stammen, terwijl zij vurig nacht en dag God dienen, hopen te komen;

over deze hoop, O koning, word ik door de Joden beschuldigd.
Waarom wordt het bij u allen ongelofelijk geoordeeld als God doden opwekt?’

(Hd.26:6-8)

‘Daar ik nu hulp van God heb verkregen, sta ik tot op deze dag en getuig voor klein en groot,
zonder iets te zeggen buiten wat de profeten en Mozes hebben gesproken dat zou gebeuren:

dat de Messias moest lijden en dat Hij als eerste uit de opstanding van de doden
een licht zou verkondigen zowel aan het volk als aan de volken.’ (Hd.26:22,23)

 Dit is Paulus langste toespraak in het hele boek…
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Paulus en de hoop van Israël: de opstandingPaulus en de hoop van Israël: de opstanding

‘Mannen broeders, ik ben een farizeeër, een zoon van farizeeën;
over de hoop en de opstanding van de doden sta ik terecht.’ (Hd.23:6)

‘…want vanwege de hoop van Israelheb ik deze keten om.’ (Hd.28:20)

 Paulus verklaart herhaaldelijkherhaaldelijk dat wat hij gelooft in overeenstemming metde Schriftende Schriften is

‘…terwijl ik alles geloof wat volgens de wet is en in de profeten geschreven staatvolgens de wet is en in de profeten geschreven staat’ (24:14)
‘…nu sta ik terecht wegens de hoop van de belofte door God aan onze vaderen gedaandoor God aan onze vaderen gedaan,’ (26:6)

‘…zonder iets te zeggen buiten wat de profeten en Mozes hebben gesprokende profeten en Mozes hebben gesproken dat zou gebeuren:’ (26:22)

 Paulus  koestert dezelfde hoopdezelfde hoop als zij die hem beschuldigen: ‘de hoop van Israël’

‘…en hoop op God heb --welke hoop zij ook zelf verwachtenwelke hoop zij ook zelf verwachten-- dat er een opstanding zal zijn’ (24:15)
‘…de hoop van de belofte…, waartoe onze twaalf stammenonze twaalf stammen, …hopen te komen;’ (26:6,7)

 REDEN ? Paulusverklaartterecht te staanomde hoop van de opstanding van de doden

‘over de hoop en de opstanding van de dodende hoop en de opstanding van de doden sta ik terecht.’ (Hd.23:6)
‘Over de opstanding van dodende opstanding van doden sta ik vandaag voor u terecht!’ (Hd24:21)
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De hoop van de ‘toekomstige tijd’ is gekenmerkt door: - de opstanding
- de vergeving / verzoening
- de komst v/d H. Geest
- terugkeer tot God
- herstel v. Gods volk

 Deze hoop is nu vervuld en beschikbaar in/door de opstanding van Jezus Christus

 De verbinding tussen Jezus’ opstanding & algehele opstanding EINDTIJDZEGENINGEN
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‘Terwijl zij nu tot het volk spraken, kwamen de priesters, de hoofdman van de tempel
en de sadduceeën op hen af, zeer verstoord dat zij het volk leerden

en in Jezusde opstanding uit de doden verkondigden.’ (Hd.4:1,2)
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