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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
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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’
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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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Jezus’ opstanding: een vooruitgeschoven gebeurtenisJezus’ opstanding: een vooruitgeschoven gebeurtenis
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door een man die Hij daartoe heeft bestemd,
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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)



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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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



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 verheerlijkDe 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.

En op grond van het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze die u ziet en kent, sterk gemaakt;
en het geloof dat door Hem is, heeft hem deze volledige gezondheid gegeven in tegenwoordigheid van u allen.

En nu, broeders, ik weet dat u het uit onwetendheid hebt gedaan,  zoals ook uw oversten;
maar God heeft zo vervuld wat Hij door de mond van alle profeten  tevoren had verkondigd, dat zijn Messias zou lijdenmaar God heeft zo vervuld wat Hij door de mond van alle profeten  tevoren had verkondigd, dat zijn Messias zou lijden.

Hebt dan berouw en bekeert u, opdat uw zonden worden uitgewist,opdat de tijden van verkwikking komen
van het aangezicht van Jahweh en Hij de voor u voorbestemde Messias Jezus zendt, die de hemel moet opnemen tot

(na) de tijd van het herstel  van alle dingen, waarvan God heeft gesproken door de mond van zijn heilige profeten
van oudsher. Mozes heeft immers gezegd: ‘Een profeet zal Jahweh uw God doen opstaan uit uw broeders,

gelijk mij: naar Hem zult u horen overeenkomstig alles wat Hij tot u zal spreken; en het zal gebeuren,
dat elke ziel die niet hoort naar die profeet, zal worden uitgeroeid uit het volk’. En ook alle profeten,

van Samuel en zijn opvolgers af, allen die hebben gesproken,hebben ook deze dagen aangekondigd.
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 uw zaad zullen alle families van de aarde gezegend worden’.
Tot u in de eerste plaats heeft God, na zijn knecht te hebben doen opstaan, Hem gezondenTot u in de eerste plaats heeft God, na zijn knecht te hebben doen opstaan, Hem gezonden,

om u te zegenen door ieder van u af te keren van uw boze wegen.
(Hd.3:12-26)

Het ‘eindtijdherstel’ is nu aangebroken voor Gods volkHet ‘eindtijdherstel’ is nu aangebroken voor Gods volk
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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 leven echter hebt u gedood, die God heeft opgewekt uit de doden, van Wie wij getuigen zijn.
En op grond van het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze die u ziet en kent, sterk gemaakt;

en het geloof dat door Hem is, heeft hem deze volledige gezondheid gegeven in tegenwoordigheid van u allen.
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van Samuel en zijn opvolgers af, allen die hebben gesproken,hebben ook deze dagen aangekondigd.
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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 zalde 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 35:1-7)

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

 Zelfde Schriftplaats door Jezus geciteerdom Johannes de Doper te bemoedigenom Johannes de Doper te bemoedigen (Lk.7:22)

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
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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,

heeftzijn knecht Jezusverheerlijkt, 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)

 “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
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De God van Abraham, Izaak en Jakob, de God van onze vaderenDe God van Abraham, Izaak en Jakob, de God van onze vaderen, heeft zijn knecht Jezus verheerlijkt, 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.

En op grond van het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze die u ziet en kent, sterk gemaakt;
en het geloof dat door Hem is, heeft hem deze volledige gezondheid gegeven  in tegenwoordigheid van u allen.

En nu, broeders, ik weet dat u het uit onwetendheid hebt gedaan,  zoals ook uw oversten;
maar God heeft zo vervuld wat Hij door de mond van alle profeten  tevoren had verkondigd, dat zijn Messias zou lijdenmaar God heeft zo vervuld wat Hij door de mond van alle profeten  tevoren had verkondigd, dat zijn Messias zou lijden.

Hebt dan berouw en bekeert u, opdat uw zonden worden uitgewist, opdat de tijden van verkwikking komen
van het aangezicht van Jahweh en Hij de voor u voorbestemde Messias Jezus zendt, die de hemel moet opnemen tot

(na) de tijd van het herstel  van alle dingen, waarvan God heeft gesproken door de mond van zijn heilige profeten
van oudsher. Mozes heeft immers gezegd: ‘Een profeet zal Jahweh uw God doen opstaan uit uw broeders,

gelijk mij: naar Hem zult u horen overeenkomstig alles wat Hij tot u zal spreken; en het zal gebeuren,
dat elke ziel die niet hoort naar die profeet, zal worden uitgeroeid uit het volk’. En ook alle profeten,

van Samuel en zijn opvolgers af, allen die hebben gesproken,hebben ook deze dagen aangekondigd.
U bent de zonen van de profeten en vanhet verbond dat God met uw vaderen heeft gemaakthet verbond dat God met uw vaderen heeft gemaakt,,
toen Hij tot Abraham zei:  ‘En in uw zaad zullen alle families van de aarde gezegend worden’.toen Hij tot Abraham zei:  ‘En in uw zaad zullen alle families van de aarde gezegend worden’.
Tot u in de eerste plaats heeft God, na zijn knecht te hebben doen opstaan, Hem gezondenTot u in de eerste plaats heeft God, na zijn knecht te hebben doen opstaan, Hem gezonden,

om u te zegenen door ieder van u af te keren van uw boze wegen.
(Hd.3:12-26)

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, 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..
Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen;

wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte.
Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld;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.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 Jahweh heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomenJahweh 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,

enhun ongerechtigheden zal hij dragenhun 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 doodomdat 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)

 De verbondsbelofte aan Abraham vormt het kader en Jes.52-53 de achtergrond

Door Jezus de ‘Dienstknecht Messias’heeft God nu zijn belofte aan Abraham vervuld!
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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 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!

 Jahweh bewijst trouwdoor naar zijn belofte zegen te brengendoor zijn Knecht Jezus

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

 Jezus zet zijn werk op aarde begonnen NU verder vanuit de troon van Jahweh (vgl.Lk.7:22)

Gods volk heeft deGods volk heeft de Heilige & Rechtvaardige dienstknechtHeilige & Rechtvaardige dienstknecht van Jahweh afgewezen…van Jahweh afgewezen…

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

“En op grond van het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze die u ziet en kent, sterk gemaakt;En op grond van het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze die u ziet en kent, sterk gemaakt;
en het geloof dat door Hem is, heeft hem deze volledige gezondheid gegevenen het geloof dat door Hem is, heeft hem deze volledige gezondheid gegeven

in tegenwoordigheid van u allen. En nu, broeders, ik weet dat u het uit onwetendheid hebt gedaan,
zoals ook uw oversten; maar God heeft zo vervuld wat Hij door de mond van alle profeten

tevoren had verkondigd, dat zijn Messias zou lijden. Hebt dan berouw en bekeert u, opdat uw zonden
worden uitgewist, opdat de tijden van verkwikking komen van het aangezicht van de Heer

en Hij de voor u voorbestemde Messias Jezus zendt, die de hemel moet opnemen
tot (na) de tijd van het herstel van alle dingen, waarvan God heeft gesproken

door de mond van zijn heilige profeten van oudsher.” (Hd.3:16-21)

 Taalkundig gezien is deze zin opmerkelijk ongewoon voorLukas onberispelijke schrijfstijl…

 LET OP DE OPBOUWLET OP DE OPBOUW ‘GELOOF’– ‘ZIJN NAAM’– ‘ZIJN NAAM’– ‘GELOOF’

 Schrijftechniek: chiasme of kruisstelling of omgekeerd parallellisme UITZONDERLIJKE NADRUK

 Jezus’ naam is geen‘magische formulemagische formule’ het symbool v/zwerkzame kracht &aanwezigheid

 Jezus is verre van afwezig!Jezus is verre van afwezig! Hij ishetkanaal vanGods levendmakende kracht op aardeGods levendmakende kracht op aarde

 Alleen zij die ‘zijn naam aanroepen’ wordenAlleen zij die ‘zijn naam aanroepen’ worden NUNU verlost & volledig genezen door geloof…verlost & volledig genezen door geloof…

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
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Waar grijpt dit ‘wonderteken’ in ‘Jezus naam’ plaats?

 Gods heerlijkheid indetempel wordt door de‘naam van Gods verhoogde Knecht’geopenbaard

“Het was in het hart van mijn vader David om een huis te bouwen voor de Naam van Jahweh,
de God van Israël. …Schenk dan aandacht aan het gebed van Uw dienaar en aan zijn smeekbede,

Jahweh, mijn God, door te luisteren naar het roepen en naar het gebed dat Uw dienaar
heden voor Uw aangezicht bidt. Laten Uw ogen open zijn, nacht en dag, over dit huis, over deze plaatsover dit huis, over deze plaats,

waarvan U hebtwaarvan U hebt gezegd:gezegd: Mijn Naam zal daar zijnMijn Naam zal daar zijn, om te luisteren naar het gebed
dat Uw dienaar op deze plaats zal bidden.” (1Kon.8:17;  28,29)
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 Zij verwierpen Gods ‘persoonlijke’ Dienaar Messias die Goduitermate heeft verhoogd

 Jezus’ verwerping alle hoop & zegen naar de beloftesalle hoop & zegen naar de beloftes door uitverkiezingdoor uitverkiezing (2Pt.1:10!)
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‘TIJDEN VAN VERKWIKKING’ – ‘TIJD VAN HET HERSTEL VAN ALLE DINGEN’

 Betekenis volgens G. Kramer uit “de begintijd van het christendom” deel 1 (pagina 71)

A: het herstel volgens: Rom.8:18-23 naar Ezechiël 36-37
conclusie: het ‘vrederijk’ had toen dus kunnen aanbreken!

B: De bekering van de joden is de absolute voorwaarde voor Jezus lichamelijke terugkeer
De Joden zijn juist de ‘bijzondere voorwerpen’ van Gods verbondstrouw.

 Zeer geladen en snelle conclusies zonder enige duidelijke Schriftuurlijke fundering…
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 Opbouw grondtekst: “bekering, vergeving van zonden zodat u de gave Gods ontvangt”

 Een 1e aanwijzing dat ‘de tijden van verkwikking’duiden op deaanwezigheid v/d H. Geest
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“En zie, Ik zend de belofte van mijn Vader op u; u echter,
blijft in de stad totdat u wordt bekleed met kracht uit de hoogte.” (Lk.24:49)

“Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest worden gedoopt,
niet vele dagen hierna.  …Maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt,”

(Hd.1:5, 8)

Heeft deze aanduiding van dekomst van deHeilige Geest enige referentie i/h OT?
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“Zorgeloze vrouwen, sta op, luister naar mijn stem! Onbezorgde dochters, neem mijn woorden ter ore!
Over ruim een jaar zult u sidderen, onbezorgde dochters, want het zal gedaan zijn met de wijnoogst;
geen inzameling van de oogst zal er komen. Beef, zorgeloze vrouwen; sidder, onbezorgde dochters!

Trek uw kleren uit, doe alles uit! Omgord uw heupen met een rouwgewaad.
Men zal zich rouwend op de borst slaan, om de begerenswaardige akkers, om de vruchtbare wijnstokken.
Op het land van mijn volk zullen doornenOp het land van mijn volk zullen doornen enendistels opkomendistels opkomen, ja, op allevreugdehuizen in de uitgelaten stad.

Want het paleis zal verlaten zijn, het stadsrumoer zal ophouden;
Ofelenwachttoren zullen tot ineeuwigheid als grotten zijn, eenvreugdevoorwilde ezels,eenweide voor kudden.

(Jes.32:9-14)

“Totdat overons uitgestort (uitgegoten)wordtde Geest uit de hoogte.
DanDan zal dezal dewoestijn tot een vruchtbaar veld wordenwoestijn tot een vruchtbaar veld worden

en het vruchtbare veld zal als een woud beschouwd worden.en het vruchtbare veld zal als een woud beschouwd worden.
Het recht zal wonen in de woestijn en de gerechtigheid zal verblijven op het vruchtbare veld.

De vrucht van de gerechtigheid zal vrede zijn,
en de uitwerking van de gerechtigheid: rust en veiligheid tot in eeuwigheid.

Mijn volk zal verblijven in een woonplaats van vrede, in veilige woningen, in oorden van zorgeloze rust;”
(Jes.32:15-18)

 Vergelijk de bewoording & beeldspraakbewoording & beeldspraak met Jesaja 35:“de woestijn zal bloeien als…”
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“Zorgeloze vrouwen, sta op, luister naar mijn stem! Onbezorgde dochters, neem mijn woorden ter ore!
Over ruim een jaar zult u sidderen, onbezorgde dochters, want het zal gedaan zijn met de wijnoogst;
geen inzameling van de oogst zal er komen. Beef, zorgeloze vrouwen; sidder, onbezorgde dochters!

Trek uw kleren uit, doe alles uit! Omgord uw heupen met een rouwgewaad.
Men zal zich rouwend op de borst slaan, om de begerenswaardige akkers, om de vruchtbare wijnstokken.
Op het land van mijn volk zullen doornenOp het land van mijn volk zullen doornen enendistels opkomendistels opkomen, ja, op allevreugdehuizen in de uitgelaten stad.

Want het paleis zal verlaten zijn, het stadsrumoer zal ophouden;
Ofelenwachttoren zullen tot ineeuwigheid als grotten zijn, eenvreugdevoorwilde ezels,eenweide voor kudden.

(Jes.32:9-14)

Variante in de Griekse vertaling van het OT. ‘symmachus’

“Totdat overons uitgestort wordtde ‘verkwikking’ uit de hoogte.
DanDan zal dezal dewoestijn tot een vruchtbaar veld wordenwoestijn tot een vruchtbaar veld worden

en het vruchtbare veld zal als een woud beschouwd worden.en het vruchtbare veld zal als een woud beschouwd worden.
Het recht zal wonen in de woestijn en de gerechtigheid zal verblijven op het vruchtbare veld.

De vrucht van de gerechtigheid zal vrede zijn,
en de uitwerking van de gerechtigheid: rust en veiligheid tot in eeuwigheid.

Mijn volk zal verblijven in een woonplaats van vrede, in veilige woningen, in oorden van zorgeloze rust;”
(Jes.32:15-18)

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

“Zorgeloze vrouwen, sta op, luister naar mijn stem! Onbezorgde dochters, neem mijn woorden ter ore!
Over ruim een jaar zult u sidderen, onbezorgde dochters, want het zal gedaan zijn met de wijnoogst;
geen inzameling van de oogst zal er komen. Beef, zorgeloze vrouwen; sidder, onbezorgde dochters!

Trek uw kleren uit, doe alles uit! Omgord uw heupen met een rouwgewaad.
Men zal zich rouwend op de borst slaan, om de begerenswaardige akkers, om de vruchtbare wijnstokken.
Op het land van mijn volk zullen doornenOp het land van mijn volk zullen doornen enendistels opkomendistels opkomen, ja, op allevreugdehuizen in de uitgelaten stad.

Want het paleis zal verlaten zijn, het stadsrumoer zal ophouden;
Ofelenwachttoren zullen tot ineeuwigheid als grotten zijn, eenvreugdevoorwilde ezels,eenweide voor kudden.

(Jes.32:9-14)

Variante in de Griekse vertaling van het OT. ‘symmachus’

“Totdat overons uitgestort wordtde ‘verkwikking’ uit de hoogte.
DanDan zal dezal dewoestijn tot een vruchtbaar veld wordenwoestijn tot een vruchtbaar veld worden

en het vruchtbare veld zal als een woud beschouwd worden.en het vruchtbare veld zal als een woud beschouwd worden.
Het recht zal wonen in de woestijn en de gerechtigheid zal verblijven op het vruchtbare veld.

De vrucht van de gerechtigheid zal vrede zijn,
en de uitwerking van de gerechtigheid: rust en veiligheid tot in eeuwigheid.

Mijn volk zal verblijven in een woonplaats van vrede, in veilige woningen, in oorden van zorgeloze rust;”
(Jes.32:15-18)



Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannenHet vervolgverhaal van Gods reddingsplannen

“En op grond van het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze die u ziet en kent, sterk gemaakt;
en het geloof dat door Hem is, heeft hem deze volledige gezondheid gegeven

in tegenwoordigheid van u allen. En nu, broeders, ik weet dat u het uit onwetendheid hebt gedaan,
zoals ook uw oversten; maar God heeft zo vervuld wat Hij door de mond van alle profeten

tevoren had verkondigd, dat zijn Messias zou lijden. Hebt dan berouw en bekeert u, opdat uw zonden
worden uitgewist, opdat de tijden van verkwikking komen van het aangezicht van de Heeropdat de tijden van verkwikking komen van het aangezicht van de Heer

en Hij de voor u voorbestemde Messias Jezus zendt, die de hemelen Hij de voor u voorbestemde Messias Jezus zendt, die de hemel moetmoet opnemenopnemen
tot (na) de tijd van het herstel van alle dingentot (na) de tijd van het herstel van alle dingen, waarvan God heeft gesproken

door de mond van zijn heilige profeten van oudsher.” (Hd.3:16-21)

‘TIJDEN VAN VERKWIKKING’ – ‘TIJD VAN HET HERSTEL VAN ALLE DINGEN’

“En Petrus zei tot hen:Bekeert u,Bekeert u, en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tottot
vergeving van uw zondenvergeving van uw zonden, en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.” (Hd.2:38)

 Op grond van de betekenis van Jesaja 32 (+ variant)voor Lk.24:49 en de parallel met Hd.2:38…

 Met dekomst & aanwezigheid van de H. Geestvan de H. Geestbreken tijden v. verkwikking & herstelverkwikking & herstel aan!

 Dit is de ‘tijdsperiode’ waarin Messias Jezus in de hemelen opgenomen is tot…

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

“En op grond van het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze die u ziet en kent, sterk gemaakt;
en het geloof dat door Hem is, heeft hem deze volledige gezondheid gegeven

in tegenwoordigheid van u allen. En nu, broeders, ik weet dat u het uit onwetendheid hebt gedaan,
zoals ook uw oversten; maar God heeft zo vervuld wat Hij door de mond van alle profeten

tevoren had verkondigd, dat zijn Messias zou lijden. Hebt dan berouw en bekeert u, opdat uw zonden
worden uitgewist, opdat de tijden van verkwikking komen van het aangezicht van de Heeropdat de tijden van verkwikking komen van het aangezicht van de Heer

en Hij de voor u voorbestemde Messias Jezus zendt, die de hemelen Hij de voor u voorbestemde Messias Jezus zendt, die de hemel moetmoet opnemenopnemen
tot (na) de tijd van het herstel van alle dingentot (na) de tijd van het herstel van alle dingen, waarvan God heeft gesproken

door de mond van zijn heilige profeten van oudsher.” (Hd.3:16-21)

‘TIJDEN VAN VERKWIKKING’ – ‘TIJD VAN HET HERSTEL VAN ALLE DINGEN’

“En Petrus zei tot hen:Bekeert u,Bekeert u, en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tottot
vergeving van uw zondenvergeving van uw zonden, en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.” (Hd.2:38)

 Op grond van de betekenis van Jesaja 32 (+ variant)voor Lk.24:49 en de parallel met Hd.2:38…

 Met dekomst & aanwezigheid van de H. Geestvan de H. Geestbreken tijden v. verkwikking & herstelverkwikking & herstel aan!

 Dit is de ‘tijdsperiode’ waarin Messias Jezus in de hemelen opgenomen is tot…



Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannenHet vervolgverhaal van Gods reddingsplannen

“En op grond van het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze die u ziet en kent, sterk gemaakt;
en het geloof dat door Hem is, heeft hem deze volledige gezondheid gegeven

in tegenwoordigheid van u allen. En nu, broeders, ik weet dat u het uit onwetendheid hebt gedaan,
zoals ook uw oversten; maar God heeft zo vervuld wat Hij door de mond van alle profeten

tevoren had verkondigd, dat zijn Messias zou lijden. Hebt dan berouw en bekeert u, opdat uw zonden
worden uitgewist, opdat de tijden van verkwikking komen van het aangezicht van de Heeropdat de tijden van verkwikking komen van het aangezicht van de Heer

en Hij de voor u voorbestemde Messias Jezus zendt, die de hemel moet opnemenen Hij de voor u voorbestemde Messias Jezus zendt, die de hemel moet opnemen
tot (na) de tijd van het herstel van alle dingentot (na) de tijd van het herstel van alle dingen, waarvan God heeft gesproken

door de mond van zijn heilige profeten van oudsher.” (Hd.3:16-21)

‘TIJDEN VAN VERKWIKKING’ – ‘TIJD VAN HET HERSTEL VAN ALLE DINGEN’

“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 opdat Ik van mijn Geest zal uitstorten opalle vleesalle 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, voordat de grote en luisterrijke dag

van de Heerkomt. En het zal gebeuren dat ieder die de naam van de Heer aanroept,
behouden zal worden’. (Hd.2:16-21)

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

“En op grond van het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze die u ziet en kent, sterk gemaakt;
en het geloof dat door Hem is, heeft hem deze volledige gezondheid gegeven

in tegenwoordigheid van u allen. En nu, broeders, ik weet dat u het uit onwetendheid hebt gedaan,
zoals ook uw oversten; maar God heeft zo vervuld wat Hij door de mond van alle profeten

tevoren had verkondigd, dat zijn Messias zou lijden. Hebt dan berouw en bekeert u, opdat uw zonden
worden uitgewist, opdat de tijden van verkwikking komen van het aangezicht van de Heeropdat de tijden van verkwikking komen van het aangezicht van de Heer

en Hij de voor u voorbestemde Messias Jezus zendt, die de hemel moet opnemenen Hij de voor u voorbestemde Messias Jezus zendt, die de hemel moet opnemen
tot (na) de tijd van het herstel van alle dingentot (na) de tijd van het herstel van alle dingen, waarvan God heeft gesproken

door de mond van zijn heilige profeten van oudsher.” (Hd.3:16-21)

‘TIJDEN VAN VERKWIKKING’ – ‘TIJD VAN HET HERSTEL VAN ALLE DINGEN’

“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 opdat Ik van mijn Geest zal uitstorten opalle vleesalle 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, voordat de grote en luisterrijke dag

van de Heerkomt. En het zal gebeuren dat ieder die de naam van de Heer aanroept,
behouden zal worden’. (Hd.2:16-21)



Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannenHet vervolgverhaal van Gods reddingsplannen

“En op grond van het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze die u ziet en kent, sterk gemaakt;
en het geloof dat door Hem is, heeft hem deze volledige gezondheid gegeven

in tegenwoordigheid van u allen. En nu, broeders, ik weet dat u het uit onwetendheid hebt gedaan,
zoals ook uw oversten; maar God heeft zo vervuld wat Hij door de mond van alle profeten

tevoren had verkondigd, dat zijn Messias zou lijden. Hebt dan berouw en bekeert u, opdat uw zonden
worden uitgewist, opdat de tijden van verkwikking komen van het aangezicht van de Heeropdat de tijden van verkwikking komen van het aangezicht van de Heer

en Hij de voor u voorbestemde Messias Jezus zendt, die de hemel moet opnemenen Hij de voor u voorbestemde Messias Jezus zendt, die de hemel moet opnemen
tot (na) de tijd van het herstel van alle dingentot (na) de tijd van het herstel van alle dingen, waarvan God heeft gesproken

door de mond van zijn heilige profeten van oudsher.” (Hd.3:16-21)

‘TIJDEN VAN VERKWIKKING’ – ‘TIJD VAN HET HERSTEL VAN ALLE DINGEN’

Met de uitstorting van de H. Geest,
 zijn de vernieuwende ‘tijdenzijn de vernieuwende ‘tijden van verkwikking’van verkwikking’begonnenbegonnen

die ‘het herstel van alle dingen’die ‘het herstel van alle dingen’ inleideninleiden,,
 waarnawaarnaMessias Jezus in heerlijkheid zal verschijnen en de voleinding aanbreekt.Messias Jezus in heerlijkheid zal verschijnen en de voleinding aanbreekt.

Een nieuwe schepping waar gerechtigheid woont.Een nieuwe schepping waar gerechtigheid woont.

Dit heeft God door de mond van zijn heilige profeten gesproken van oudsher…Dit heeft God door de mond van zijn heilige profeten gesproken van oudsher…

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

“En op grond van het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze die u ziet en kent, sterk gemaakt;
en het geloof dat door Hem is, heeft hem deze volledige gezondheid gegeven

in tegenwoordigheid van u allen. En nu, broeders, ik weet dat u het uit onwetendheid hebt gedaan,
zoals ook uw oversten; maar God heeft zo vervuld wat Hij door de mond van alle profeten

tevoren had verkondigd, dat zijn Messias zou lijden. Hebt dan berouw en bekeert u, opdat uw zonden
worden uitgewist, opdat de tijden van verkwikking komen van het aangezicht van de Heeropdat de tijden van verkwikking komen van het aangezicht van de Heer

en Hij de voor u voorbestemde Messias Jezus zendt, die de hemel moet opnemenen Hij de voor u voorbestemde Messias Jezus zendt, die de hemel moet opnemen
tot (na) de tijd van het herstel van alle dingentot (na) de tijd van het herstel van alle dingen, waarvan God heeft gesproken

door de mond van zijn heilige profeten van oudsher.” (Hd.3:16-21)

‘TIJDEN VAN VERKWIKKING’ – ‘TIJD VAN HET HERSTEL VAN ALLE DINGEN’

Met de uitstorting van de H. Geest,
 zijn de vernieuwende ‘tijdenzijn de vernieuwende ‘tijden van verkwikking’van verkwikking’begonnenbegonnen

die ‘het herstel van alle dingen’die ‘het herstel van alle dingen’ inleideninleiden,,
 waarnawaarnaMessias Jezus in heerlijkheid zal verschijnen en de voleinding aanbreekt.Messias Jezus in heerlijkheid zal verschijnen en de voleinding aanbreekt.

Een nieuwe schepping waar gerechtigheid woont.Een nieuwe schepping waar gerechtigheid woont.

Dit heeft God door de mond van zijn heilige profeten gesproken van oudsher…Dit heeft God door de mond van zijn heilige profeten gesproken van oudsher…



Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannenHet vervolgverhaal van Gods reddingsplannen

“En op grond van het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze die u ziet en kent, sterk gemaakt;
en het geloof dat door Hem is, heeft hem deze volledige gezondheid gegeven

in tegenwoordigheid van u allen. En nu, broeders, ik weet dat u het uit onwetendheid hebt gedaan,
zoals ook uw oversten; maar God heeft zo vervuld wat Hij door de mond van alle profeten

tevoren had verkondigd, dat zijn Messias zou lijden. Hebt dan berouw en bekeert u, opdat uw zonden
worden uitgewist, opdat de tijden van verkwikking komen van het aangezicht van de Heeropdat de tijden van verkwikking komen van het aangezicht van de Heer
en Hij de voor u voorbestemde Messias Jezus zendt,en Hij de voor u voorbestemde Messias Jezus zendt, die de hemel moet opnemendie de hemel moet opnemen

tottotnanade tijd van het herstel van alle dingende tijd van het herstel van alle dingen, waarvan God heeft gesproken
door de mond van zijn heilige profeten van oudsher.” (Hd.3:16-21)

“Want ik acht, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet waard is vergeleken te worden
met de toekomstige heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.
Want de schepping verwacht reikhalzend de openbaring van de zonen van God.

Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpenWant de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen (niet vrijwillig, maar om wille van hem die haar
onderworpen heeft), in de hoop dat ook de schepping zelf zal worden vrijgemaakt

van de slavernij van de vergankelijkheid tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.
Want wij weten, dat de hele schepping tezamen zucht en tezamen in barensnood is tot nu toe.

En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten
bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam.” (Rm.8:18-23)

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

“En op grond van het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze die u ziet en kent, sterk gemaakt;
en het geloof dat door Hem is, heeft hem deze volledige gezondheid gegeven

in tegenwoordigheid van u allen. En nu, broeders, ik weet dat u het uit onwetendheid hebt gedaan,
zoals ook uw oversten; maar God heeft zo vervuld wat Hij door de mond van alle profeten

tevoren had verkondigd, dat zijn Messias zou lijden. Hebt dan berouw en bekeert u, opdat uw zonden
worden uitgewist, opdat de tijden van verkwikking komen van het aangezicht van de Heeropdat de tijden van verkwikking komen van het aangezicht van de Heer
en Hij de voor u voorbestemde Messias Jezus zendt,en Hij de voor u voorbestemde Messias Jezus zendt, die de hemel moet opnemendie de hemel moet opnemen

tottotnanade tijd van het herstel van alle dingende tijd van het herstel van alle dingen, waarvan God heeft gesproken
door de mond van zijn heilige profeten van oudsher.” (Hd.3:16-21)

“Want ik acht, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet waard is vergeleken te worden
met de toekomstige heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.
Want de schepping verwacht reikhalzend de openbaring van de zonen van God.

Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpenWant de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen (niet vrijwillig, maar om wille van hem die haar
onderworpen heeft), in de hoop dat ook de schepping zelf zal worden vrijgemaakt

van de slavernij van de vergankelijkheid tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.
Want wij weten, dat de hele schepping tezamen zucht en tezamen in barensnood is tot nu toe.

En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten
bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam.” (Rm.8:18-23)



Huidige dagHuidige dag –– Toekomstige dagToekomstige dag

Komst H. GeestKomst H. Geest

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

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

Komst H. GeestKomst H. GeestKomst H. GeestKomst H. Geest

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

De tijden van verkwikking die leiden tot het herstel van alle dingen



De HandelingenDe Handelingen
van de verrezenvan de verrezen

Heer JezusHeer Jezus

De HandelingenDe Handelingen
van de verrezenvan de verrezen

Heer JezusHeer Jezus

De hoop van IsraelDe hoop van Israel
De opstanding & het aanbreken van de laatste dagenDe opstanding & het aanbreken van de laatste dagen


