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Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannenHet vervolgverhaal van Gods reddingsplannen

“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 Jezus de opstanding uit de doden verkondigden.

En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen in bewaring tot de volgende dag, want het was al avond.
Velen echter van hen die het woord hadden gehoord, geloofden, en het getal van de mannen
werd ongeveer vijfduizend. Het gebeurde nu de volgende dag, dat hun oversten, hun oudsten

en hun schriftgeleerden in Jeruzalem bijeen kwamen, en de hogepriester Annas,
Kajafas, Johannes, Alexander en allen die van het hogepriesterlijke geslacht waren.

En toen zij hen in het midden hadden geplaatst, vroegen zij:
Door wat voor kracht of door wat voor naam hebt u dit gedaan?

Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tot hen: Oversten van het volk en oudsten van Israel,
als wij vandaag worden verhoord over een weldaad aan een ziek mens

en door welk middel deze behouden is, laat dan aan u allen en aan het hele volk van Israel bekend zijn,
dat door de naam van Jezus Christus de Nazoreeër, die u hebt gekruisigd,

die God uit de doden heeft opgewekt, door die naam deze gezond voor u staat.
Deze is de steen die door u, de bouwlieden, is veracht, die tot een hoeksteen is geworden.

En in niemand anders is de behoudenis; want er is ook onder de hemel
geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij behouden moeten worden.

(Hd.4:1-12)

De opstanding uit de doden wordt ‘in Jezus’ verkondigdDe opstanding uit de doden wordt ‘in Jezus’ verkondigd

“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 Jezus de opstanding uit de doden verkondigden.

En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen in bewaring tot de volgende dag, want het was al avond.
Velen echter van hen die het woord hadden gehoord, geloofden, en het getal van de mannen
werd ongeveer vijfduizend. Het gebeurde nu de volgende dag, dat hun oversten, hun oudsten

en hun schriftgeleerden in Jeruzalem bijeen kwamen, en de hogepriester Annas,
Kajafas, Johannes, Alexander en allen die van het hogepriesterlijke geslacht waren.

En toen zij hen in het midden hadden geplaatst, vroegen zij:
Door wat voor kracht of door wat voor naam hebt u dit gedaan?

Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tot hen: Oversten van het volk en oudsten van Israel,
als wij vandaag worden verhoord over een weldaad aan een ziek mens

en door welk middel deze behouden is, laat dan aan u allen en aan het hele volk van Israel bekend zijn,
dat door de naam van Jezus Christus de Nazoreeër, die u hebt gekruisigd,

die God uit de doden heeft opgewekt, door die naam deze gezond voor u staat.
Deze is de steen die door u, de bouwlieden, is veracht, die tot een hoeksteen is geworden.

En in niemand anders is de behoudenis; want er is ook onder de hemel
geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij behouden moeten worden.

(Hd.4:1-12)



Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannenHet vervolgverhaal van Gods reddingsplannen

“Terwijl zij nu het volk onderrichtten, kwamen de priesters,
de hoofdman van de tempel en de sadduceeën op hen af,

zeer verstoord dat zij het volk leerden en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden.in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden.
En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen in bewaring tot de volgende dag, want het was al avond.

Velen echter van hen die het woord hadden gehoord, geloofden, en het getal van de mannen
werd ongeveer vijfduizend. “(Hd.4:1-4)

 Arrestatie onrechtmatig (niet opgeleiden) onderwijs gevenaan het ‘volk  Israelvolk  Israel’ in de tempel

 Onderwerp: zeer krachtige veroordeling          God had Messias Jezuskrachtige veroordeling          God had Messias Jezusopgewekt & verhoogdopgewekt & verhoogd

 ERNSTIGE oproep tot bekering Hoort Jezus De profeet tijden van verkwikking

 Jezus’ opstanding garandeertgarandeert hetherstel van alle dingen vertrouw ALLEENop Jezus

 Deze oproep gaat regelrecht in tegen het oordeel van de raad die Jezus veroordeeld hadDeze oproep gaat regelrecht in tegen het oordeel van de raad die Jezus veroordeeld had

 Let op deLet op depositieve reactiepositieve reactie van ‘vele’ toehoorders           oversten van het volkvan ‘vele’ toehoorders           oversten van het volk (bekeren–arresteren)

De opstanding uit de doden wordt ‘in Jezus’ verkondigdDe opstanding uit de doden wordt ‘in Jezus’ verkondigd

“Terwijl zij nu het volk onderrichtten, kwamen de priesters,
de hoofdman van de tempel en de sadduceeën op hen af,

zeer verstoord dat zij het volk leerden en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden.in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden.
En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen in bewaring tot de volgende dag, want het was al avond.

Velen echter van hen die het woord hadden gehoord, geloofden, en het getal van de mannen
werd ongeveer vijfduizend. “(Hd.4:1-4)

 Arrestatie onrechtmatig (niet opgeleiden) onderwijs gevenaan het ‘volk  Israelvolk  Israel’ in de tempel

 Onderwerp: zeer krachtige veroordeling          God had Messias Jezuskrachtige veroordeling          God had Messias Jezusopgewekt & verhoogdopgewekt & verhoogd

 ERNSTIGE oproep tot bekering Hoort Jezus De profeet tijden van verkwikking

 Jezus’ opstanding garandeertgarandeert hetherstel van alle dingen vertrouw ALLEENop Jezus

 Deze oproep gaat regelrecht in tegen het oordeel van de raad die Jezus veroordeeld hadDeze oproep gaat regelrecht in tegen het oordeel van de raad die Jezus veroordeeld had

 Let op deLet op depositieve reactiepositieve reactie van ‘vele’ toehoorders           oversten van het volkvan ‘vele’ toehoorders           oversten van het volk (bekeren–arresteren)



Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannenHet vervolgverhaal van Gods reddingsplannen

“Het gebeurde nu de volgende dag, dat hun oversten, hun oudsten
en hun schriftgeleerden in Jeruzalem bijeen kwamen, en de hogepriester Annas,

Kajafas, Johannes, Alexander en allen die van het hogepriesterlijke geslacht waren.”
En toen zij hen in het midden hadden geplaatst, vroegen zij:

Door wat voor kracht of door wat voor naam hebt u dit gedaan?”
(Hd.4:5-7)

 Let op de bewoording: hunhunoversten, hunhunoudsten, hunhun schriftgeleerden

 Annas,hogepriester op rusthogepriester op rust &huidigehuidige hogepriester ‘schoonzoon’Kajafas & hele familie…

 Het ‘proces Jezus’ wordt ongewild heropend, nieuw bewijs wordt aangebracht (vgl. 5:17-42)

Jezus’ laatste woorden aan het sanhedrin
“Van nu aan echter zal de Zoon des mensen zitten aan de rechterhand van de kracht van God.”

(Lk.22:69)

De opstanding uit de doden wordt ‘in Jezus’ verkondigdDe opstanding uit de doden wordt ‘in Jezus’ verkondigd

“Het gebeurde nu de volgende dag, dat hun oversten, hun oudsten
en hun schriftgeleerden in Jeruzalem bijeen kwamen, en de hogepriester Annas,

Kajafas, Johannes, Alexander en allen die van het hogepriesterlijke geslacht waren.”
En toen zij hen in het midden hadden geplaatst, vroegen zij:

Door wat voor kracht of door wat voor naam hebt u dit gedaan?”
(Hd.4:5-7)

 Let op de bewoording: hunhunoversten, hunhunoudsten, hunhun schriftgeleerden

 Annas,hogepriester op rusthogepriester op rust &huidigehuidige hogepriester ‘schoonzoon’Kajafas & hele familie…

 Het ‘proces Jezus’ wordt ongewild heropend, nieuw bewijs wordt aangebracht (vgl. 5:17-42)

Jezus’ laatste woorden aan het sanhedrin
“Van nu aan echter zal de Zoon des mensen zitten aan de rechterhand van de kracht van God.”

(Lk.22:69)



Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannenHet vervolgverhaal van Gods reddingsplannen

“Het gebeurde nu de volgende dag, dat hun oversten, hun oudsten
en hun schriftgeleerden in Jeruzalem bijeen kwamen, en de hogepriester Annas,

Kajafas, Johannes, Alexander en allen die van het hogepriesterlijke geslacht waren.”
En toen zij hen in het midden hadden geplaatst, vroegen zij:

Door wat voor kracht of door wat voor naamhebt u dit gedaan?”
(Hd.4:5-7)

 De omstandigheden roepen meteen herinneringen op aan een recente gebeurtenis:

“En het gebeurde op een van de dagen toen Hij het volk in de tempel leerde en het evangelie verkondigde,
dat de overpriesters en deschriftgeleerden met deoudsten daarbij kwamen staan en aldus tot Hem spraken:
Zeg ons, op welk gezag doet U deze dingen? Of wie is het die U dit gezag heeft gegeven?”

(Lk.20:1,2)

 De tempel, onderwijs & verkondiging evangelie, tegenstanders, vraagstelling…De tempel, onderwijs & verkondiging evangelie, tegenstanders, vraagstelling…

Uit het vervolg blijken die gelijkaardige omstandigheden geen toeval  te zijnUit het vervolg blijken die gelijkaardige omstandigheden geen toeval  te zijn

De opstanding uit de doden wordt ‘in Jezus’ verkondigdDe opstanding uit de doden wordt ‘in Jezus’ verkondigd

“Het gebeurde nu de volgende dag, dat hun oversten, hun oudsten
en hun schriftgeleerden in Jeruzalem bijeen kwamen, en de hogepriester Annas,

Kajafas, Johannes, Alexander en allen die van het hogepriesterlijke geslacht waren.”
En toen zij hen in het midden hadden geplaatst, vroegen zij:

Door wat voor kracht of door wat voor naamhebt u dit gedaan?”
(Hd.4:5-7)

 De omstandigheden roepen meteen herinneringen op aan een recente gebeurtenis:

“En het gebeurde op een van de dagen toen Hij het volk in de tempel leerde en het evangelie verkondigde,
dat de overpriesters en deschriftgeleerden met deoudsten daarbij kwamen staan en aldus tot Hem spraken:
Zeg ons, op welk gezag doet U deze dingen? Of wie is het die U dit gezag heeft gegeven?”

(Lk.20:1,2)

 De tempel, onderwijs & verkondiging evangelie, tegenstanders, vraagstelling…De tempel, onderwijs & verkondiging evangelie, tegenstanders, vraagstelling…

Uit het vervolg blijken die gelijkaardige omstandigheden geen toeval  te zijnUit het vervolg blijken die gelijkaardige omstandigheden geen toeval  te zijn



Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannenHet vervolgverhaal van Gods reddingsplannen

“Het gebeurde nu de volgende dag, dat hun oversten, hun oudsten
en hun schriftgeleerden in Jeruzalem bijeen kwamen, en de hogepriester Annas,

Kajafas, Johannes, Alexander en allen die van het hogepriesterlijke geslacht waren.”
En toen zij hen in het midden hadden geplaatst, vroegen zij:

Door wat voor kracht of door wat voor naamhebt u dit gedaan?”
(Hd.4:5-7)

 De omstandigheden roepen meteen herinneringen op aan een recente gebeurtenis:

“En het gebeurde op een van de dagen toen Hij het volk in de tempel leerde en het evangelie verkondigde,
dat de overpriesters en deschriftgeleerden met deoudsten daarbij kwamen staan en aldus tot Hem spraken:
Zeg ons, op welk gezag doet U deze dingen? Of wie is het die U dit gezag heeft gegeven?”

(Lk.20:1,2)

 Jezus kondigt vervolgens hetdramatische oordeel aan over de leiders en het volk (vers 19!)

“…Hij zal komen en deze landlieden ombrengen en de wijngaard aan anderen geven.
Toen zij nu dit hoorden, zeiden zij: Dat nooit!Hij zag hen echter aan en zei: Wat betekent dan dit, dat
geschreven staat: De steen die de bouwlieden hebben verworpenDe steen die de bouwlieden hebben verworpen, die is geworden tot, die is geworden tot een hoeksteeneen hoeksteen?”

(Lk.20:17)

De opstanding uit de doden wordt ‘in Jezus’ verkondigdDe opstanding uit de doden wordt ‘in Jezus’ verkondigd

“Het gebeurde nu de volgende dag, dat hun oversten, hun oudsten
en hun schriftgeleerden in Jeruzalem bijeen kwamen, en de hogepriester Annas,

Kajafas, Johannes, Alexander en allen die van het hogepriesterlijke geslacht waren.”
En toen zij hen in het midden hadden geplaatst, vroegen zij:

Door wat voor kracht of door wat voor naamhebt u dit gedaan?”
(Hd.4:5-7)

 De omstandigheden roepen meteen herinneringen op aan een recente gebeurtenis:

“En het gebeurde op een van de dagen toen Hij het volk in de tempel leerde en het evangelie verkondigde,
dat de overpriesters en deschriftgeleerden met deoudsten daarbij kwamen staan en aldus tot Hem spraken:
Zeg ons, op welk gezag doet U deze dingen? Of wie is het die U dit gezag heeft gegeven?”

(Lk.20:1,2)

 Jezus kondigt vervolgens hetdramatische oordeel aan over de leiders en het volk (vers 19!)

“…Hij zal komen en deze landlieden ombrengen en de wijngaard aan anderen geven.
Toen zij nu dit hoorden, zeiden zij: Dat nooit!Hij zag hen echter aan en zei: Wat betekent dan dit, dat
geschreven staat: De steen die de bouwlieden hebben verworpenDe steen die de bouwlieden hebben verworpen, die is geworden tot, die is geworden tot een hoeksteeneen hoeksteen?”

(Lk.20:17)



Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannenHet vervolgverhaal van Gods reddingsplannen

“laat dan aan u allen en aan het hele volk van Israel bekend zijn, dat door de naam van Jezus Christus
de Nazoreeër,  die u hebt gekruisigd, die God uit de doden heeft opgewekt,  door die naam deze gezond

voor u staat. Deze is de steen die door u, de bouwlieden, is veracht, die tot een hoeksteen is gewordenDeze is de steen die door u, de bouwlieden, is veracht, die tot een hoeksteen is geworden.
En in niemand anders is de behoudenis; want er is ook onder de hemel geen andere naam

onder de mensen gegeven waardoor wij behouden moeten worden.”
(Hd.4:10-12)

 Wat zij als waardelooswaardeloos beschouwen, wordt door Godde voornaamste plaatsde voornaamste plaats gegeven

‘De steen die de bouwlieden hebben verworpenverworpen, die is geworden tot een hoeksteeneen hoeksteen’? (Lk.20:17)

 Petrus wijst erop, dat de oprichting van de verlamde, Jezus’ woorden bevestigtJezus’ woorden bevestigt

“DezeDeze isisde steende steen die door u, de bouwlieden,die door u, de bouwlieden, isisverachtveracht, die tot, die tot een hoeksteeneen hoeksteen isisgewordengeworden.” (Hd.4:11)

 Het is overduidelijk dat Hd.4 gelezen moet worden in het licht van Lk.20in het licht van Lk.20

 Jezusaangekondigde rechtvaardiging/verhoging is NU (door de opstanding)een feiteen feit !

Psalm 118:  ‘Hij die komen zal’Psalm 118:  ‘Hij die komen zal’––Zijn verwerping & verhogingZijn verwerping & verhoging

“laat dan aan u allen en aan het hele volk van Israel bekend zijn, dat door de naam van Jezus Christus
de Nazoreeër,  die u hebt gekruisigd, die God uit de doden heeft opgewekt,  door die naam deze gezond

voor u staat. Deze is de steen die door u, de bouwlieden, is veracht, die tot een hoeksteen is gewordenDeze is de steen die door u, de bouwlieden, is veracht, die tot een hoeksteen is geworden.
En in niemand anders is de behoudenis; want er is ook onder de hemel geen andere naam

onder de mensen gegeven waardoor wij behouden moeten worden.”
(Hd.4:10-12)

 Wat zij als waardelooswaardeloos beschouwen, wordt door Godde voornaamste plaatsde voornaamste plaats gegeven

‘De steen die de bouwlieden hebben verworpenverworpen, die is geworden tot een hoeksteeneen hoeksteen’? (Lk.20:17)

 Petrus wijst erop, dat de oprichting van de verlamde, Jezus’ woorden bevestigtJezus’ woorden bevestigt

“DezeDeze isisde steende steen die door u, de bouwlieden,die door u, de bouwlieden, isisverachtveracht, die tot, die tot een hoeksteeneen hoeksteen isisgewordengeworden.” (Hd.4:11)

 Het is overduidelijk dat Hd.4 gelezen moet worden in het licht van Lk.20in het licht van Lk.20

 Jezusaangekondigde rechtvaardiging/verhoging is NU (door de opstanding)een feiteen feit !



Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannenHet vervolgverhaal van Gods reddingsplannen

“laat dan aan u allen en aan het hele volk van Israel bekend zijn, dat door de naam van Jezus Christus
de Nazoreeër,  die u hebt gekruisigd, die God uit de doden heeft opgewekt,  door die naam deze gezond

voor u staat. Deze is de steen die door u, de bouwlieden, is veracht, die tot een hoeksteen is gewordenDeze is de steen die door u, de bouwlieden, is veracht, die tot een hoeksteen is geworden.
En in niemand anders is de behoudenis; want er is ook onder de hemel geen andere naam

onder de mensen gegeven waardoor wij behouden moeten worden.”
(Hd.4:10-12)

 Dramatische ontwikkelingDramatische ontwikkeling Ps.118 herdenking uittocht &hoop: ‘hij die komen zal’‘hij die komen zal’

 De ‘komende’ Koning        Israël verlossen & uitleidenDe ‘komende’ Koning        Israël verlossen & uitleiden herstel  & eindtijdtempelherstel  & eindtijdtempel (Zach.6:12)(Zach.6:12)

 Volk & Vorst zou verdrukt worden        Jahweh zou eenwonderlijke ommekeerwonderlijke ommekeer brengen

 De bouwlieden de heidenvolken de leiders & volk van God…de leiders & volk van God…

 De Psalm vol hoop & troost veroordeelt hen in het licht van de afgelopen gebeurtenissen

Psalm 118:  ‘Hij die komen zal’Psalm 118:  ‘Hij die komen zal’––Zijn verwerping & verhogingZijn verwerping & verhoging

“laat dan aan u allen en aan het hele volk van Israel bekend zijn, dat door de naam van Jezus Christus
de Nazoreeër,  die u hebt gekruisigd, die God uit de doden heeft opgewekt,  door die naam deze gezond

voor u staat. Deze is de steen die door u, de bouwlieden, is veracht, die tot een hoeksteen is gewordenDeze is de steen die door u, de bouwlieden, is veracht, die tot een hoeksteen is geworden.
En in niemand anders is de behoudenis; want er is ook onder de hemel geen andere naam

onder de mensen gegeven waardoor wij behouden moeten worden.”
(Hd.4:10-12)

 Dramatische ontwikkelingDramatische ontwikkeling Ps.118 herdenking uittocht &hoop: ‘hij die komen zal’‘hij die komen zal’

 De ‘komende’ Koning        Israël verlossen & uitleidenDe ‘komende’ Koning        Israël verlossen & uitleiden herstel  & eindtijdtempelherstel  & eindtijdtempel (Zach.6:12)(Zach.6:12)

 Volk & Vorst zou verdrukt worden        Jahweh zou eenwonderlijke ommekeerwonderlijke ommekeer brengen

 De bouwlieden de heidenvolken de leiders & volk van God…de leiders & volk van God…

 De Psalm vol hoop & troost veroordeelt hen in het licht van de afgelopen gebeurtenissen



Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannenHet vervolgverhaal van Gods reddingsplannen

Psalm 118:  de troostende verwachting van ‘Hij die komen zal’Psalm 118:  de troostende verwachting van ‘Hij die komen zal’

Loof Jahweh, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.
Laat Israël toch zeggen: Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.
Laat het huis van Aäron toch zeggen: Ja, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.
Laten wie Jahweh vrezen, toch zeggen: Ja, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.
Uit de benauwdheid heb ik tot Jahweh geroepen, Jahweh heeft mij verhoord en in de ruimte gezet.
Jahweh is bij mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij doen?
Jahweh is bij mij, te midden van wie mij helpen, daarom zie ík neer op wie mij haten.
Het is beter tot Jahweh de toevlucht te nemen dan op de mensen te vertrouwen.
Het is beter tot Jahweh de toevlucht te nemen dan op edelen te vertrouwen.
Alle heidenvolken hadden mij omringd; in de Naam van Jahweh heb ik ze neergehouwen!
Zij hadden mij omringd, ja, zij hadden mij omringd; in de Naam van Jahweh heb ik ze neergehouwen!
Zij hadden mij omringd als bijen, zij zijn uitgedoofd als een doornenvuur;
in de Naam van Jahweh heb ik ze neergehouwen!
Zeer hard had u mij weggestoten, zodat ik bijna viel, maar Jahweh heeft mij geholpen.
Jahweh is mijn kracht en mijn psalm, want Hij is mij tot heil geweest. (1-14)

Psalm 118:  de troostende verwachting van ‘Hij die komen zal’Psalm 118:  de troostende verwachting van ‘Hij die komen zal’

Loof Jahweh, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.
Laat Israël toch zeggen: Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.
Laat het huis van Aäron toch zeggen: Ja, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.
Laten wie Jahweh vrezen, toch zeggen: Ja, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.
Uit de benauwdheid heb ik tot Jahweh geroepen, Jahweh heeft mij verhoord en in de ruimte gezet.
Jahweh is bij mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij doen?
Jahweh is bij mij, te midden van wie mij helpen, daarom zie ík neer op wie mij haten.
Het is beter tot Jahweh de toevlucht te nemen dan op de mensen te vertrouwen.
Het is beter tot Jahweh de toevlucht te nemen dan op edelen te vertrouwen.
Alle heidenvolken hadden mij omringd; in de Naam van Jahweh heb ik ze neergehouwen!
Zij hadden mij omringd, ja, zij hadden mij omringd; in de Naam van Jahweh heb ik ze neergehouwen!
Zij hadden mij omringd als bijen, zij zijn uitgedoofd als een doornenvuur;
in de Naam van Jahweh heb ik ze neergehouwen!
Zeer hard had u mij weggestoten, zodat ik bijna viel, maar Jahweh heeft mij geholpen.
Jahweh is mijn kracht en mijn psalm, want Hij is mij tot heil geweest. (1-14)



Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannenHet vervolgverhaal van Gods reddingsplannen

Psalm 118:  de troostende verwachting van ‘Hij die komen zal’Psalm 118:  de troostende verwachting van ‘Hij die komen zal’

In de tenten van de rechtvaardigen klinkt luide vreugdezang, een lied van verlossing:
De rechterhand van Jahweh doet krachtige daden,De rechterhand van Jahweh doet krachtige daden,
de rechterhand van Jahweh isde rechterhand van Jahweh is hoogverheven, de rechterhand van Jahweh doet krachtige daden.hoogverheven, de rechterhand van Jahweh doet krachtige daden.
Ik zal niet sterven maar leven, en ik zal de werken van Jahweh vertellen.
Jahweh heeft mij wel zwaar gestraft, maar aan de dood heeft Hij mij niet overgegeven.
Doe de poorten van de gerechtigheid voor mij open, daardoor zal ik binnengaan, ik zal Jahweh loven.
Dit is de poort van Jahweh, daar zullen de rechtvaardigen door binnengaan.
Ik zal U loven, omdat U mij verhoord hebt en mij tot heil geweest bent.
DeDesteensteendiediede bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden.de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden.
Dit is door Jahweh geschied, het is wonderlijk in onze ogen.
Dit is de dag die Jahweh gemaakt heeft, laten wij op deze dagons verheugen en verblijd zijn.
Och Jahweh, breng toch heil; och Jahweh, geef toch voorspoed.
Gezegend wie komt in de Naam van Jahweh!Gezegend wie komt in de Naam van Jahweh!Wij zegenen u vanuit het huis van Jahweh.Wij zegenen u vanuit het huis van Jahweh.
Jahweh is God, Hij heeft ons licht gegeven.
Bind het feestoffer vast met touwen tot aan de horens van het altaar.
U bent mijn God, daarom zal ik U loven; mijn God, ik zal U roemen.
Loof Jahweh, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. (15-29)
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‘Hij die komt in naam van de Heer’‘Hij die komt in naam van de Heer’––Zijn verwerping & verhogingZijn verwerping & verhoging

 Belangrijk?Belangrijk? 4 directe aanhalingen, +/- 6 verwijzingen in Lukas- Handelingen!

“En Johannes riep twee van zijn discipelen bij zich en zond hen naar de Heer om te zeggen:
Bent U Degene die zou komenBent U Degene die zou komen,of moeten wij een ander verwachten?of moeten wij een ander verwachten?

Toen nu de mannen bij Hem waren gekomen, zeiden zij: Johannes de doper heeft ons naar U toe
gezonden om te zeggen: Bent U Degene die zou komenBent U Degene die zou komen, of moeten wij een ander verwachten?of moeten wij een ander verwachten?

(Op dat ogenblik genas Hij velen van ziekten en kwalen en boze geesten en aan vele blinden schonk Hij het
gezicht.) En Hij antwoordde en zei tot hen: Gaat heen en bericht Johannes wat u hebt gezien en gehoord:

blinden kunnen weer zien, kreupelen lopenkreupelen lopen, melaatsen worden gereinigd en doven horen,
doden worden opgewekt, aan armen wordt het evangelie verkondigd;

en gelukkig is hij die over Mij niet ten val komt! (Lk.2:34!)
(Lk.7:19-23)

“Toen nu het volk in afwachting was en allen in hun harten overlegden over Johannes, of hij niet misschien
de Messias was, antwoordde Johannes en zei tot allen: Ik doop u wel met water,

maar Hij die komt (na mij) is sterker dan ikis sterker dan ik, Wiens schoenriemen ik niet waard ben los te maken;
Hij zal u dopen met de Heilige Geest en vuur;” (Lk.3:15,16)

‘Hij die komt in naam van de Heer’‘Hij die komt in naam van de Heer’––Zijn verwerping & verhogingZijn verwerping & verhoging

 Belangrijk?Belangrijk? 4 directe aanhalingen, +/- 6 verwijzingen in Lukas- Handelingen!

“En Johannes riep twee van zijn discipelen bij zich en zond hen naar de Heer om te zeggen:
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gezonden om te zeggen: Bent U Degene die zou komenBent U Degene die zou komen, of moeten wij een ander verwachten?of moeten wij een ander verwachten?

(Op dat ogenblik genas Hij velen van ziekten en kwalen en boze geesten en aan vele blinden schonk Hij het
gezicht.) En Hij antwoordde en zei tot hen: Gaat heen en bericht Johannes wat u hebt gezien en gehoord:

blinden kunnen weer zien, kreupelen lopenkreupelen lopen, melaatsen worden gereinigd en doven horen,
doden worden opgewekt, aan armen wordt het evangelie verkondigd;

en gelukkig is hij die over Mij niet ten val komt! (Lk.2:34!)
(Lk.7:19-23)

“Toen nu het volk in afwachting was en allen in hun harten overlegden over Johannes, of hij niet misschien
de Messias was, antwoordde Johannes en zei tot allen: Ik doop u wel met water,

maar Hij die komt (na mij) is sterker dan ikis sterker dan ik, Wiens schoenriemen ik niet waard ben los te maken;
Hij zal u dopen met de Heilige Geest en vuur;” (Lk.3:15,16)
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‘Hij die komt in naam van de Heer’‘Hij die komt in naam van de Heer’––Zijn verwerping & verhogingZijn verwerping & verhoging

 Belangrijk?Belangrijk? 4 directe aanhalingen, +/- 6 verwijzingen in Lukas- Handelingen!

“Op dezelfde dag kwamen er enige farizeeën, die tot Hem zeiden: Vertrek en ga weg van hier,
want Herodes wil (ook) U doden. En Hij zei tot hen: Gaat heen en zegt tot die vos:

Zie, Ik drijf demonen uit en volbreng genezingen, vandaag en morgen, en op de derde dag
kom Ik aan het einde. Ik moet evenwel vandaag en morgen en de volgende dag voortgaan,

want het gaat niet aan, dat een profeet omkomt buiten Jeruzalem.
Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en hen stenigt die tot u zijn gezonden,

hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen bijeenverzamelen, zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels,
en u hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt aan u overgelaten.

En Ik zeg u: u zult Mij geenszins zien, totdat de tijd komt dat u zegt:
‘Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer’.” (Lk.13:31-35)

 Complot Herodes         Johannes’ gevangenschap Bent u degene die zou komen? (7:19)

 4e aankondiging gewelddadige dood         complot Herodes de wil van Godde wil van God (in Jeruzalem)

 Jeruzalem zal Hem niet verwelkomen, maar naar aloude traditie ‘de komende’ doden…

‘Hij die komt in naam van de Heer’‘Hij die komt in naam van de Heer’––Zijn verwerping & verhogingZijn verwerping & verhoging

 Belangrijk?Belangrijk? 4 directe aanhalingen, +/- 6 verwijzingen in Lukas- Handelingen!

“Op dezelfde dag kwamen er enige farizeeën, die tot Hem zeiden: Vertrek en ga weg van hier,
want Herodes wil (ook) U doden. En Hij zei tot hen: Gaat heen en zegt tot die vos:

Zie, Ik drijf demonen uit en volbreng genezingen, vandaag en morgen, en op de derde dag
kom Ik aan het einde. Ik moet evenwel vandaag en morgen en de volgende dag voortgaan,

want het gaat niet aan, dat een profeet omkomt buiten Jeruzalem.
Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en hen stenigt die tot u zijn gezonden,

hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen bijeenverzamelen, zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels,
en u hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt aan u overgelaten.

En Ik zeg u: u zult Mij geenszins zien, totdat de tijd komt dat u zegt:
‘Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer’.” (Lk.13:31-35)

 Complot Herodes         Johannes’ gevangenschap Bent u degene die zou komen? (7:19)

 4e aankondiging gewelddadige dood         complot Herodes de wil van Godde wil van God (in Jeruzalem)

 Jeruzalem zal Hem niet verwelkomen, maar naar aloude traditie ‘de komende’ doden…



Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannenHet vervolgverhaal van Gods reddingsplannen

‘Hij die komt in naam van de Heer’‘Hij die komt in naam van de Heer’––Zijn verwerping & verhogingZijn verwerping & verhoging

 Belangrijk?Belangrijk? 4 directe aanhalingen, +/- 6 verwijzingen in Lukas- Handelingen!

“Op dezelfde dag kwamen er enige farizeeën, die tot Hem zeiden: Vertrek en ga weg van hier,
want Herodes wil (ook) U doden. En Hij zei tot hen: Gaat heen en zegt tot die vos:

Zie, Ik drijf demonen uit en volbreng genezingen, vandaag en morgen, en op de derde dag
kom Ik aan het einde. Ik moet evenwel vandaag en morgen en de volgende dag voortgaan,

want het gaat niet aan, dat een profeet omkomt buiten Jeruzalem.
Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en hen stenigt die tot u zijn gezonden,

hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen bijeenverzamelen, zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels,
en u hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt aan u overgelaten.

En Ik zeg u: u zult Mij geenszins zien, totdat de tijd komt dat u zegt:
‘Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer’.” (Lk.13:31-35)

 Jezus  ‘belichaamt’ de zorg & bescherming die Jahweh van bij de exodus betoond had

“Zoals een arend zijn nest opwekt, boven zijn jongen zweeft, zijn vleugels uitspreidt, ze pakt en ze draagt
op zijn vlerken, zoheeft alleen Jahweh hem geleid, er was geen vreemde god bij hem.” (Dt.32:11)

 Het ‘aanhoudende verzet’ tegen Gods Woord zal onherroepelijk geoordeeld worden…

‘Hij die komt in naam van de Heer’‘Hij die komt in naam van de Heer’––Zijn verwerping & verhogingZijn verwerping & verhoging

 Belangrijk?Belangrijk? 4 directe aanhalingen, +/- 6 verwijzingen in Lukas- Handelingen!

“Op dezelfde dag kwamen er enige farizeeën, die tot Hem zeiden: Vertrek en ga weg van hier,
want Herodes wil (ook) U doden. En Hij zei tot hen: Gaat heen en zegt tot die vos:

Zie, Ik drijf demonen uit en volbreng genezingen, vandaag en morgen, en op de derde dag
kom Ik aan het einde. Ik moet evenwel vandaag en morgen en de volgende dag voortgaan,

want het gaat niet aan, dat een profeet omkomt buiten Jeruzalem.
Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en hen stenigt die tot u zijn gezonden,

hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen bijeenverzamelen, zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels,
en u hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt aan u overgelaten.

En Ik zeg u: u zult Mij geenszins zien, totdat de tijd komt dat u zegt:
‘Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer’.” (Lk.13:31-35)

 Jezus  ‘belichaamt’ de zorg & bescherming die Jahweh van bij de exodus betoond had

“Zoals een arend zijn nest opwekt, boven zijn jongen zweeft, zijn vleugels uitspreidt, ze pakt en ze draagt
op zijn vlerken, zoheeft alleen Jahweh hem geleid, er was geen vreemde god bij hem.” (Dt.32:11)

 Het ‘aanhoudende verzet’ tegen Gods Woord zal onherroepelijk geoordeeld worden…
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‘Hij die komt in naam van de Heer’‘Hij die komt in naam van de Heer’––Zijn verwerping & verhogingZijn verwerping & verhoging

 Belangrijk?Belangrijk? 4 directe aanhalingen, +/- 6 verwijzingen in Lukas- Handelingen!

“Op dezelfde dag kwamen er enige farizeeën, die tot Hem zeiden: Vertrek en ga weg van hier,
want Herodes wil U doden. En Hij zei tot hen: Gaat heen en zegt tot die vos:

Zie, Ik drijf demonen uit en volbreng genezingen, vandaag en morgen, en op de derde dag
kom Ik aan het einde. Ik moet evenwel vandaag en morgen en de volgende dag voortgaan,

want het gaat niet aan, dat een profeet omkomt buiten Jeruzalem.
Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en hen stenigt die tot u zijn gezonden,

hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen bijeenverzamelen, zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels,
en u hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt aan u overgelaten.

En Ik zeg u: u zult Mij geenszins zien, totdat de tijd komt dat u zegt:
‘Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer’.” (Lk.13:31-35)

 Jezus’definitief oordeel dreigende woorden van Jeremia over Jeruzalem &tempel:

“Ik hebMijn huis verlaten, Mijn eigendom in de steek gelaten.”
“Maar als u naar deze woorden niet luistert, heb Ik bij Mijzelf gezworen, spreekt Jahweh,

dat dit huis tot een puinhoop zal worden.” (Jer.12:7; 22:5)

‘Hij die komt in naam van de Heer’‘Hij die komt in naam van de Heer’––Zijn verwerping & verhogingZijn verwerping & verhoging

 Belangrijk?Belangrijk? 4 directe aanhalingen, +/- 6 verwijzingen in Lukas- Handelingen!

“Op dezelfde dag kwamen er enige farizeeën, die tot Hem zeiden: Vertrek en ga weg van hier,
want Herodes wil U doden. En Hij zei tot hen: Gaat heen en zegt tot die vos:

Zie, Ik drijf demonen uit en volbreng genezingen, vandaag en morgen, en op de derde dag
kom Ik aan het einde. Ik moet evenwel vandaag en morgen en de volgende dag voortgaan,

want het gaat niet aan, dat een profeet omkomt buiten Jeruzalem.
Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en hen stenigt die tot u zijn gezonden,

hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen bijeenverzamelen, zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels,
en u hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt aan u overgelaten.

En Ik zeg u: u zult Mij geenszins zien, totdat de tijd komt dat u zegt:
‘Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer’.” (Lk.13:31-35)

 Jezus’definitief oordeel dreigende woorden van Jeremia over Jeruzalem &tempel:

“Ik hebMijn huis verlaten, Mijn eigendom in de steek gelaten.”
“Maar als u naar deze woorden niet luistert, heb Ik bij Mijzelf gezworen, spreekt Jahweh,

dat dit huis tot een puinhoop zal worden.” (Jer.12:7; 22:5)
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‘Hij die komt in naam van de Heer’‘Hij die komt in naam van de Heer’––Zijn verwerping & verhogingZijn verwerping & verhoging

 Belangrijk?Belangrijk? 4 directe aanhalingen, +/- 6 verwijzingen in Lukas- Handelingen!

“Op dezelfde dag kwamen er enige farizeeën, die tot Hem zeiden: Vertrek en ga weg van hier,
want Herodes wil U doden. En Hij zei tot hen: Gaat heen en zegt tot die vos:
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want het gaat niet aan, dat een profeet omkomt buiten Jeruzalem.
Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en hen stenigt die tot u zijn gezonden,

hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen bijeenverzamelen, zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels,
en u hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt aan u overgelaten.

En Ik zeg u: u zult Mij geenszins zien, totdat de tijd komt dat u zegt:
‘Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer’.” (Lk.13:31-35)

 Jezus’ citaat uit Ps.118 is ‘ironisch’ bedoeld en beoogt de komende intocht in Jeruzalem

‘Hij die komt in naam van de Heer’‘Hij die komt in naam van de Heer’––Zijn verwerping & verhogingZijn verwerping & verhoging

 Belangrijk?Belangrijk? 4 directe aanhalingen, +/- 6 verwijzingen in Lukas- Handelingen!

“Op dezelfde dag kwamen er enige farizeeën, die tot Hem zeiden: Vertrek en ga weg van hier,
want Herodes wil U doden. En Hij zei tot hen: Gaat heen en zegt tot die vos:

Zie, Ik drijf demonen uit en volbreng genezingen, vandaag en morgen, en op de derde dag
kom Ik aan het einde. Ik moet evenwel vandaag en morgen en de volgende dag voortgaan,

want het gaat niet aan, dat een profeet omkomt buiten Jeruzalem.
Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en hen stenigt die tot u zijn gezonden,

hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen bijeenverzamelen, zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels,
en u hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt aan u overgelaten.

En Ik zeg u: u zult Mij geenszins zien, totdat de tijd komt dat u zegt:
‘Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer’.” (Lk.13:31-35)

 Jezus’ citaat uit Ps.118 is ‘ironisch’ bedoeld en beoogt de komende intocht in Jeruzalem
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‘Hij die komt in naam van de Heer’‘Hij die komt in naam van de Heer’––Zijn verwerping & verhogingZijn verwerping & verhoging

 Belangrijk?Belangrijk? 4 directe aanhalingen, +/- 6 verwijzingen in Lukas- Handelingen!

“Toen Hij nu de helling van de Olijfberg al naderde, begon de hele massa van de discipelen met blijdschap
God te prijzen met luider stem voor alle krachtige daden die zij hadden gezien, en zeiden:

Gezegend Hij die komt, de koning, in de naam van de Heer!
In de hemel vrede en heerlijkheid in de hoogste hemelen.

En sommigen van de farizeeën uit de menigte zeiden tot Hem: Meester, bestraf uw discipelen!
En Hij antwoordde en zei: Ik zeg u, als dezen zwijgen, zullen de stenen roepen.

En toen Hij naderde en de stad zag, weende Hij over haar en zei:
Och, mocht op deze uw dag ook u erkennen wat tot uw vrede dient.

Nu is het echter verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden
een wal rondom u zullen opwerpen en u zullen omsingelen en u van alle zijden benauwen;
en zij zullen u met de grond gelijkmaken met uw kinderen in u; en zij zullen in u geen steen

op de andere steen laten, aangezien u de tijd waarin naar u werd omgezien, niet hebt erkend.”
(Lk.19:37-44)

 Niet Jeruzalem, maar de discipelen begroeten ‘Hij die komt’ onder verzet van Farizeeën..

 Het bezoek dat bedoeld was om ‘sjalom’ te brengen voor Israël zal hen tot vloek zijn

‘Hij die komt in naam van de Heer’‘Hij die komt in naam van de Heer’––Zijn verwerping & verhogingZijn verwerping & verhoging

 Belangrijk?Belangrijk? 4 directe aanhalingen, +/- 6 verwijzingen in Lukas- Handelingen!
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op de andere steen laten, aangezien u de tijd waarin naar u werd omgezien, niet hebt erkend.”
(Lk.19:37-44)

 Niet Jeruzalem, maar de discipelen begroeten ‘Hij die komt’ onder verzet van Farizeeën..

 Het bezoek dat bedoeld was om ‘sjalom’ te brengen voor Israël zal hen tot vloek zijn
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‘Hij die komt in naam van de Heer’‘Hij die komt in naam van de Heer’––Zijn verwerping & verhogingZijn verwerping & verhoging

 Belangrijk?Belangrijk? 4 directe aanhalingen, +/- 6 verwijzingen in Lukas- Handelingen!

De heer van de wijngaard nu zei: Wat zal ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon zenden;
wellicht zullen zij die ontzien. Toen de landlieden echter hem zagen,

overlegden zij onder elkaar en zeiden: Deze is de erfgenaam; laten wij hem doden,
opdat de erfenis van ons wordt. En zij wierpen hem buiten de wijngaard en doodden hem.

Wat zal dan de heer van de wijngaard met hen doen?
Hij zal komen en deze landlieden ombrengen en de wijngaard aan anderen geven. Toen zij nu dit hoorden,

zeiden zij: Dat nooit! Hij zag hen echter aan en zei: Wat betekent dan dit, dat geschreven staat:
‘De steen die de bouwlieden hebben verworpen, die is geworden tot een hoeksteen’?

Ieder die op die steen valt, zal verbrijzeld worden; en op wie hij valt, die zal hij verpletteren.
En de schriftgeleerden en de overpriesters trachtten op datzelfde ogenblik de handen aan Hem te slaan;

en zij waren bang voor het volk, want zij wisten dat Hij met het oog op hen deze gelijkenis had gesproken.
(Lk.20:13-19)

‘Hij die komt in naam van de Heer’‘Hij die komt in naam van de Heer’––Zijn verwerping & verhogingZijn verwerping & verhoging

 Belangrijk?Belangrijk? 4 directe aanhalingen, +/- 6 verwijzingen in Lukas- Handelingen!

De heer van de wijngaard nu zei: Wat zal ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon zenden;
wellicht zullen zij die ontzien. Toen de landlieden echter hem zagen,

overlegden zij onder elkaar en zeiden: Deze is de erfgenaam; laten wij hem doden,
opdat de erfenis van ons wordt. En zij wierpen hem buiten de wijngaard en doodden hem.

Wat zal dan de heer van de wijngaard met hen doen?
Hij zal komen en deze landlieden ombrengen en de wijngaard aan anderen geven. Toen zij nu dit hoorden,
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Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannenHet vervolgverhaal van Gods reddingsplannen

“Het gebeurde nu de volgende dag, dat hun oversten, hun oudsten
en hun schriftgeleerden in Jeruzalem bijeen kwamen, en de hogepriester Annas,

Kajafas, Johannes, Alexander en allen die van het hogepriesterlijke geslacht waren.”
En toen zij hen in het midden hadden geplaatst, vroegen zij:

Door wat voor kracht of door wat voor naamhebt u dit gedaan?”
(Hd.4:5-7)

 De omstandigheden roepen meteen herinneringen op aan een recente gebeurtenis:

“En het gebeurde op een van de dagen toen Hij het volk in de tempel leerde en het evangelie verkondigde,
dat de overpriesters en deschriftgeleerden met deoudsten daarbij kwamen staan en aldus tot Hem spraken:

Zeg ons, op welk gezagZeg ons, op welk gezag doet U deze dingendoet U deze dingen? Of wie is het die U dit gezag heeft gegeven?? Of wie is het die U dit gezag heeft gegeven?
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Was de doop van Johannes uit de hemel of uit mensen?Was de doop van Johannes uit de hemel of uit mensen?
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hem niet geloofd? Als wij echter zeggen: Uit mensen, dan zal al het volk ons stenigen,
want het is ervan overtuigd dat Johannes een profeet waswant het is ervan overtuigd dat Johannes een profeet was. En zij antwoordden dat zij niet wisten vanwaar.

En Jezus zei tot hen: Dan zeg Ik u ook niet op welk gezag Ik deze dingen doe.”
(Lk.20:1-8)
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“En toen zij hen in het midden hadden geplaatst, vroegen zij:
Door wat voor kracht of door wat voor naam hebt u dit gedaan?

Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tot hen: Oversten van het volk en oudsten van Israel,
als wij vandaag worden verhoord over  eenweldaad aan een ziek mensen doorwelk middel deze behouden is,

laat dan aan u allen en aan het hele volk van Israel bekend zijn,
dat door de naam van Jezus Christus de Nazoreeër,

die u hebt gekruisigd, die God uit de doden heeft opgewekt,
door die naam deze gezond voor u staat.

Deze is de steen die door u, de bouwlieden, is veracht, die tot een hoeksteen is geworden.
En in niemand anders is de behoudenis; want er is ook onder de hemel geen andere naamEn in niemand anders is de behoudenis; want er is ook onder de hemel geen andere naam

onder de mensen gegeven waardoor wij behouden moeten wordenonder de mensen gegeven waardoor wij behouden moeten worden.”
(Hd.4:7-12)

 BEHOUDENIS uitredding v/h oordeeluitredding v/h oordeel&genietengenieten v/hv/h volle levenvolle leven i/d toekomstige eeuw

“…voordat de grote en luisterrijke dag van de Heer komt.
En het zal gebeuren dat ieder die de naam van de Heer aanroept, behouden zal wordenbehouden zal worden”

(Hd.2:21)
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 In de oudheid          nauw verband tussen het innerlijk & fysieke toestand / wereld

“Looft Jahweh, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden.
die al uwdie al uwongerechtigheid vergeeftongerechtigheid vergeeft,, die aldie al uw ziekten geneestuw ziekten geneest,”
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 Men ging er vanuit dat innerlijke genezing vooraf ging aan fysiek herstel / genezing
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 De oprichting v/dverlamde fungeert als een röntgenfoto bewijs van innerlijk herstelinnerlijk herstel

“Want dat er inderdaad een onmiskenbaar teken door hen is gebeurd,
is openbaar aan allen die in Jeruzalem wonen en wij kunnen het niet loochenen.” (vers 16)
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“En zie, mannen brachten op een bed een mens die verlamd waseen mens die verlamd was,
en zij trachtten hem binnen te dragen en hem voor Hem neer te leggen.

En daar zij vanwege de menigte geen manier vonden om hem binnen te dragen,
klommen zij op het dak en lieten hem met het bed door de tegels in het midden neer, voor Jezus.

En toen Hij hun geloof zag, zei Hij: Mens, uw zonden zijn u vergeven.
En de schriftgeleerden en de farizeeën begonnen te overleggen en zeiden:

Wie is Deze, die lasteringen spreekt? Wie kan zonden vergeven dan God alleen?Wie is Deze, die lasteringen spreekt? Wie kan zonden vergeven dan God alleen?
Jezus echter onderkende hun overleggingen, antwoordde en zei tot hen: Waarom overlegt u in uw harten?
Wat is gemakkelijker: te zeggen: Uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op en loop?

Maar opdat u weet dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven,
-zei Hij tot de verlamde: Ik zeg u: sta op, neem uw bed op en ga naar uw huisIk zeg u: sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis.”

(Lk.5:20-24)

“En er zat in Lystra een man die geen kracht in zijn voeten had, kreupel van de schoot van zijn moeder af,
die nooit had gelopen.die nooit had gelopen. Deze hoorde Paulus spreken; die keek hem aandachtig aan,

en daar hij zag dat hij geloof had om behouden te worden, zei hij met luider stem:
Ga recht op uw voeten staan! En hij sprong op en liep.” (Hd.14:8-11)

HetHet ‘wonderteken’‘wonderteken’ maakt de vergezelde boodschapmaakt de vergezelde boodschap ‘hard’‘hard’
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