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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.

 de OT leer v/d opstanding            ONMISBAARde OT leer v/d opstanding            ONMISBAAR betekenis vroege kerk & leer NT.betekenis vroege kerk & leer NT.

 De opstanding isDe opstanding is onlosmakelijk verbondenonlosmakelijk verbonden met:met: terugkeer, laatste dagen, Nieuwe  scheppingterugkeer, laatste dagen, Nieuwe  schepping
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-- De Davidische herdersvorstDe Davidische herdersvorst
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 VISIEVISIE Gods herstel van Israël in de huidige, hernieuwde en getransformeerde wereldGods herstel van Israël in de huidige, hernieuwde en getransformeerde wereld
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Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannenHet vervolgverhaal van Gods reddingsplannen

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

De opstanding vormt een centraal thema in het boek de handelingenDe opstanding vormt een centraal thema in het boek de handelingen

 De opstanding in LukasDe opstanding in Lukas:         het symbool van de aangebroken:         het symbool van de aangebrokennieuwe tijdnieuwe tijd
Gods handtekening           onderschrijftGods handtekening           onderschrijft alal zijn belofteszijn beloftes

“…omdat hij hunJezus en de opstandingJezus en de opstanding verkondigde.
…Mogen wij weten welke deze nieuwe leer is waarover u spreekt?

Met voorbijzien dan van de tijden der onwetendheid beveelt God nu aan de mensen,
dat zij zich allen overal moeten bekeren,

omdat Hij een dag heeft bepaald, waarop Hij het aardrijk in gerechtigheid zal oordelen
door een man die Hij daartoe heeft bestemd, waarvan Hij aan allen zekerheid heeft gegeven

door Hem uit de doden op te wekken.” (Hd.17:18,19,30-31)

 Let op de bewoording: NIET Jezus’ opstanding MAAR… JezusJezus ENENde opstandingde opstanding!!
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Jezus’ verschijningJezus’ verschijning

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’
Hd.17:31

Jezus’ opstanding

Jezus’
opstanding tot

vergeving van zonden

Algehele
opstanding  tot
leven & oordeel
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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’
Hd.17:31

‘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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door Hem uit de doden op te wekken’
Hd.17:31

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)



Huidige dagHuidige dag –– Toekomstige dagToekomstige dag

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

Jezus Christus’  verschijningJezus Christus’  verschijning
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Het nu al aanwezigHet nu al aanwezig
maar nog niet in volheidmaar nog niet in volheid
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Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannenHet vervolgverhaal van Gods reddingsplannen

Paulus en de hoop van Israël: de opstandingPaulus en de hoop van Israël: de opstanding

“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)

‘Over de opstanding van dodende opstanding van doden sta ik vandaag voor u terecht!’ (Hd24:21)

De hoop van de opstanding volgens Paulus is: - volgens de Schriften
- de hoop van Israël

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

‘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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Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannenHet vervolgverhaal van Gods reddingsplannen

Toen nu Petrus dit zag, antwoordde hij het volk: Mannen van Israel,
waarom verwondert u zich hierover, of wat staart u ons aan,

alsof wij door eigen kracht of godsvrucht deze hebben doen lopen?
De God van Abraham, Izaak en Jakob, de God van onze vaderen,

heeft zijn knecht Jezus verheerlijkt, die u hebt afgewezen
en in bijzijn van Pilatus hebt afgewezen, toen deze oordeelde Hem te moeten loslaten.

U hebt echter de Heilige en Rechtvaardige verloochend en gevraagd dat u een moordenaar zou worden
geschonken; de Vorst van het leven echter hebt u gedood,

die God heeft opgewekt uit de doden, van Wie wij getuigen zijn. (Hd.3:12-15)

 Hoofdstuk 2 het herstel van Israel is aangebrokenhet herstel van Israel is aangebroken blijdeboodschap+ uitstortingH. Geest

 Hoofdstuk 3 ‘herstel’ van de verlamde aangekondigdevernieuwing v/d schepping

Waarom zou de ‘oprichting’van  een‘verlamd geborene’ op herstel/vernieuwing wijzen?

Het ‘eindtijdherstel’ is nu aangebroken voor Gods volkHet ‘eindtijdherstel’ is nu aangebroken voor Gods volk
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Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannenHet vervolgverhaal van Gods reddingsplannen

“De woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn, de wildernis zal zich verheugen
en in bloei staan als een roos. Zij zal welig in bloei staan en zich verheugen,

ja, zij zal zich verheugen en juichen. De luister van de Libanon is haar gegeven,
de glorie van de Karmel en de Saron.

Ze zullen zien de heerlijkheid van Jahweh, de glorie van onze God.
Versterk de slappe handen, verstevig de wankele knieën; zeg tegen de moedeloze van hart:
Wees sterk, wees niet bevreesd!Zie, uw God!De wraak zal komen, de vergelding van God;

Hij zal komen en u verlossen. Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan,
de oren van de doven zullen worden geopend. Dan zalDan zal de kreupele springen als een hertde kreupele springen als een hert,

de tong van de stomme zal juichen.
Want in de woestijn zullen wateren zich een weg banen en beken in de wildernis.
Het dorre land zal tot een waterpoel worden, het dorstige land tot waterbronnen;

op de woonplaats van jakhalzen,waar hun rustplaats was, zal gras zijn, met riet en biezen.”
(Jesaja 32:1-7)

 ‘Springende’ verlamde Gods verlossing & herstel van zijn schepping is begonnen!

 Lukas toont ons dat het vooruitzicht van het ‘herstel vanalle dingen’onderweg is
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Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannenHet vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
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geschonken; de Vorst van het leven echter hebt u gedood,

die God heeft opgewekt uit de doden, van Wie wij getuigen zijn.” (Hd.3:12-15)

 Petrus hoopt door zijn boodschap nu de toehoordersPetrus hoopt door zijn boodschap nu de toehoorders te overtuigen van dezete overtuigen van deze REALITEITREALITEIT

Wat moet dit ‘teken’ in Godsnaam nu betekenen?

 Jahweh, de God van onze vaderen, eert de ‘naam’eert de ‘naam’van zijn dienaar, Jezus!

‘En het zal gebeuren dat ieder die de naam van de Heer aanroept, behouden zal worden’. (Hd.2:21)

‘En ook aan Set werd een zoon geboren, en hij noemde hemEnos.
Toen begon mende naam van Jahweh aan te roepen.’ (Gen.4:26)

Het ‘eindtijdherstel’ is nu aangebroken voor Gods volkHet ‘eindtijdherstel’ is nu aangebroken voor Gods volk
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 “De God van Abraham, Izaak en Jakob, de God van onze vaderen” Gods trouw aanDE VERBONDSBELOFTE

“U bent de zonen van de profeten en van het verbond dat God met uw vaderen heeft gemaakt,
toen Hij tot Abraham zei:

‘En in uwnageslachtzullenalle families van de aardegezegend worden’.”
(Hd.3:25)

 De verbondsbelofteDe verbondsbelofte aanAbrahamende aartsvaders gemaakt, ‘omkadert’ deze toespraak!

Wie is het zaad van Abraham waardoor alle families van de aardegezegend worden?
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Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannenHet vervolgverhaal van Gods reddingsplannen

“Zie, mijn knecht zal slagen, hij zal verhoogd, ja, ten hoogste verheven zijn.
Zoals velen zich over u ontzet hebben (zozeer misvormd, niet meer menselijk was zijn verschijning, en niet

meer als die der mensenkinderen zijn gestalte)
zo zal hij vele volken doen opspringen, om hem zullen koningen verstommen, want wat hun niet verteld

was, zien zij, en wat zij niet gehoord hadden, vernemen zij.
Wie gelooft, wat wij gehoord hebben, en aan wie is de arm van Jahweh geopenbaard?

Want als een loot schoot hij op voor zijn aangezicht, en als een wortel uit dorre aarde; hij had gestalte noch
luister, dat wij hem zouden hebben aangezien, noch gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd.

Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand,
voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht.hij was veracht en wij hebben hem niet geacht.
Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen;

wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdruktewij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte.
Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld;

de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.
Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg,
maar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomenmaar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen.”

(Jesaja 52:13-53:6)

Het ‘eindtijdherstel’ is nu aangebroken voor Gods volkHet ‘eindtijdherstel’ is nu aangebroken voor Gods volk
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Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannenHet vervolgverhaal van Gods reddingsplannen

“Zie Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open;
als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders,

zo deed hij zijn mond niet open.
Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn tijdgenoten bedacht, dat hij is afgesneden

uit het land der levenden? Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest.
En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood,

omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest.
Maar het behaagde Jahweh hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek.

Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben
en het voornemen van Jahweh zal door zijn hand voortgang hebbenen het voornemen van Jahweh zal door zijn hand voortgang hebben..

Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe;
door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken,

en hun ongerechtigheden zal hij dragen.
Daarom zal Ik hem een deel geven onder velen en met machtigen zal hij de buit verdelen,

omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood, en onder de overtreders werd geteld,
terwijl hij toch veler zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft.” (Jesaja 53:7-53:12)

 Jezus is dedienstknecht van Jahwehdienstknecht van Jahwehdie zijn reddingsplanreddingsplan voor Israël en de volken volvoertvoor Israël en de volken volvoert
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“Toen nu Petrus dit zag, antwoordde hij het volk: Mannen van Israel,
waarom verwondert u zich hierover, of wat staart u ons aan,

alsof wij door eigen kracht of godsvrucht deze hebben doen lopen?
De God van Abraham, Izaak en Jakob, de God van onze vaderen,

heeft zijn knecht Jezus verheerlijkt, die u hebt overgeleverd
en in bijzijn van Pilatus hebt afgewezen, toen deze oordeelde Hem te moeten loslaten.

U hebt echter de Heilige en Rechtvaardige afgewezen en gevraagd dat u een moordenaar zou worden
geschonken; de Vorst van het leven echter hebt u gedood,

die God heeft opgewekt uit de doden, van Wie wij getuigen zijn.” (Hd.3:12-15)

 Jesaja 52:13 Omdat Jezus doorJahweh ‘verhoogd is’doetHij NU dit machtige werk!

 Het herstel v/dverlamde bewijst (opnieuw) dat Jezus NU regeertvanuitde troon van Jahweh

 Jezus zet zijn werk op aardebegonnen NU verder vanuit de troon van Jahweh (vgl.Lk.7:22)
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 De ‘dood schuld’van hetJoodse volk wordt in deze boodschap extra benadrukt (vgl. Hd.2:23)

“U hebt deze mens bij mij gebracht als Iemand die het volk afvallig maakt; en zie, ik heb Hem in uw bijzijn
verhoord en heb in deze mens geen schuld gevondenaan datgene waarvan u Hem beschuldigt.

… Ik zal Hem dus kastijden en loslaten.
Massaal echter schreeuwden zij het uit en zeiden: Weg met Hem, en laat ons Barabbas los!”

” (Lk.23:14, 16,18)
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 LET OP HET CONTRAST: de ‘Rechtvaardige’ afgewezen MOORDENAAR gevraagd

“Zie, er komen dagen, spreekt Jahweh, dat Ik voor David een rechtvaardige SPRUITzal doen opstaan.
Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen, Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde.

In Zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen.
Dit zal Zijn Naam zijn waarmee men Hem noemen zal: JAHWEH ONZE GERECHTIGHEID.”

(Jeremia 23:5)
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…Hij zal vrede verkondigen aan de heidenvolken. Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee,
van de rivier de Eufraat tot aan de einden der aarde.” (Zacharia 9:9)

 De ‘Rechtvaardige’ is eenafgeleide Messiaanse titel voor deDavidische Herdersvorst
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U hebt echter de Heilige en Rechtvaardige afgewezen en gevraagd dat u een moordenaar zou worden
geschonken; de Vorst van het levenechter hebt u gedood,

die God heeft opgewekt uit de doden, van Wie wij getuigen zijn.” (Hd.3:12-15)

 De Vorst van het levenvan het leven ‘archegos’ de Held der helden (4x  Hd.5:31, Hb.2:10; 12:2)

 Onmogelijk in één woord weer te geven oorsprong, grondlegger, leider, voorvechter

 Het tot de verbeelding sprekende voorbeeld van een titanenstrijd : Goliath versus David

 De ‘held der helden’ van de FilistijnenDe ‘held der helden’ van de Filistijnen contra het ‘broekje’ van de broekschijterscontra het ‘broekje’ van de broekschijters

Het ‘eindtijdherstel’ is nu aangebroken voor Gods volkHet ‘eindtijdherstel’ is nu aangebroken voor Gods volk

“Toen nu Petrus dit zag, antwoordde hij het volk: Mannen van Israel,
waarom verwondert u zich hierover, of wat staart u ons aan,

alsof wij door eigen kracht of godsvrucht deze hebben doen lopen?
De God van Abraham, Izaak en Jakob, de God van onze vaderen,

heeft zijn knecht Jezus verheerlijkt, die u hebt overgeleverd
en in bijzijn van Pilatus hebt afgewezen, toen deze oordeelde Hem te moeten loslaten.

U hebt echter de Heilige en Rechtvaardige afgewezen en gevraagd dat u een moordenaar zou worden
geschonken; de Vorst van het levenechter hebt u gedood,

die God heeft opgewekt uit de doden, van Wie wij getuigen zijn.” (Hd.3:12-15)

 De Vorst van het levenvan het leven ‘archegos’ de Held der helden (4x  Hd.5:31, Hb.2:10; 12:2)

 Onmogelijk in één woord weer te geven oorsprong, grondlegger, leider, voorvechter

 Het tot de verbeelding sprekende voorbeeld van een titanenstrijd : Goliath versus David

 De ‘held der helden’ van de FilistijnenDe ‘held der helden’ van de Filistijnen contra het ‘broekje’ van de broekschijterscontra het ‘broekje’ van de broekschijters



Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannenHet vervolgverhaal van Gods reddingsplannen

“Toen nu Petrus dit zag, antwoordde hij het volk: Mannen van Israel,
waarom verwondert u zich hierover, of wat staart u ons aan,

alsof wij door eigen kracht of godsvrucht deze hebben doen lopen?
De God van Abraham, Izaak en Jakob, de God van onze vaderen,

heeft zijn knecht Jezus verheerlijkt, die u hebt overgeleverd
en in bijzijn van Pilatus hebt afgewezen, toen deze oordeelde Hem te moeten loslaten.

U hebt echter de Heilige en Rechtvaardige afgewezen en gevraagd dat u een moordenaar zou worden
geschonken; de Vorst van het levenechter hebt u gedood,

die God heeft opgewekt uit de doden, van Wie wij getuigen zijn.” (Hd.3:12-15)

Waarom is Jezus onze ‘archegos’ groter dan David?

 Hij hadgestaltegestalte nochnoch luisterluister en redde ons niet ondanks, maar juist door z’n zwakheiddoor z’n zwakheid

 Hij redde ons niet door z’nleven te riskeren, maar door z’n leven prijs te gevendoor z’n leven prijs te geven

 Hij redde ons niet van de lichamelijke dood, maarvan de eeuwige doodvan de eeuwige dood

 Hij is in de vallei van de dood afgedaald enheeft levenleven voortgebracht door doodvoortgebracht door dood--opstandingopstanding

Het ‘eindtijdherstel’ is nu aangebroken voor Gods volkHet ‘eindtijdherstel’ is nu aangebroken voor Gods volk

“Toen nu Petrus dit zag, antwoordde hij het volk: Mannen van Israel,
waarom verwondert u zich hierover, of wat staart u ons aan,

alsof wij door eigen kracht of godsvrucht deze hebben doen lopen?
De God van Abraham, Izaak en Jakob, de God van onze vaderen,

heeft zijn knecht Jezus verheerlijkt, die u hebt overgeleverd
en in bijzijn van Pilatus hebt afgewezen, toen deze oordeelde Hem te moeten loslaten.

U hebt echter de Heilige en Rechtvaardige afgewezen en gevraagd dat u een moordenaar zou worden
geschonken; de Vorst van het levenechter hebt u gedood,

die God heeft opgewekt uit de doden, van Wie wij getuigen zijn.” (Hd.3:12-15)

Waarom is Jezus onze ‘archegos’ groter dan David?

 Hij hadgestaltegestalte nochnoch luisterluister en redde ons niet ondanks, maar juist door z’n zwakheiddoor z’n zwakheid

 Hij redde ons niet door z’nleven te riskeren, maar door z’n leven prijs te gevendoor z’n leven prijs te geven

 Hij redde ons niet van de lichamelijke dood, maarvan de eeuwige doodvan de eeuwige dood

 Hij is in de vallei van de dood afgedaald enheeft levenleven voortgebracht door doodvoortgebracht door dood--opstandingopstanding



De HandelingenDe Handelingen
van de verrezenvan de verrezen

Heer JezusHeer Jezus

De HandelingenDe Handelingen
van de verrezenvan de verrezen

Heer JezusHeer Jezus

De hoop vanDe hoop van IsraeëlIsraeël
De opstanding & het aanbreken van de laatste dagenDe opstanding & het aanbreken van de laatste dagen


