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Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannenHet vervolgverhaal van Gods reddingsplannen

“Zij dan die waren samengekomen, vroegen Hem aldus:
Heer, zult U in deze tijd het koninkrijk voor Israel herstellen?Hij echter zei tot hen:

Het komt u niet toe tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht heeft gesteld.
Maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt, en u zult mijn getuigen zijnen u zult mijn getuigen zijn,

te beginnen bij Jeruzalem als (in) heel Judea en Samaria en tot aan het einde van de aarde.te beginnen bij Jeruzalem als (in) heel Judea en Samaria en tot aan het einde van de aarde.” (Hd.1:6-8)

 Het aangebroken Koninkrijk van God vormtLukas’ kaderLukas’ kader voor zijn vervolgverhaalvervolgverhaal

 Lukas toont ons de uitwerking van Jezus’aanhoudende regering na zijn hemelopnameaanhoudende regering na zijn hemelopname

 Jezus’Jezus’opstandingopstanding––verhogingverhoging is deis de troonsbestijgingtroonsbestijging tottot uitoefeninguitoefening van Zijnvan Zijn heerschappijheerschappij

 Jezus’ heerschappij ‘tijden van verkwikking’‘tijden van verkwikking’ zegeningen v/d toekomstige dag

 Door Jezus aanhoudende regering wordt NU ‘het herstel van alle dingen’volvoerd

Hoe ontwikkelt zich het ‘aangekondigde herstelprogramma’ in de Handelingen?Hoe ontwikkelt zich het ‘aangekondigde herstelprogramma’ in de Handelingen?
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 Algemeen erkend als ‘de programmatische inleiding’ op het verhaal van het boek (vers 8)

 Geen eensgezindheid voor de manierde manier waaropde belofte zich verhoudt tot de vraagde belofte zich verhoudt tot de vraag…

2 tegengestelde verklaringen:2 tegengestelde verklaringen:

 2 visies          Jezus’ antwoord is een stilzwijgend uitstel van de verwachte hoop
Jezus’ antwoord is eenmilde berisping voor hun aanhoudende ‘enge’ hoop

 2 visies heroriëntering&focusheroriëntering&focus opwereldwijd nieuw getuigeniswereldwijd nieuw getuigenis d/d Heilige Geest
nationale hoop loslaten en oog krijgen voor Gods universele missie
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 Het ‘aangekondigde herstel’ van Israel volgens de profetenvolgens de profeten gezien door deJezus’ brilJezus’ bril?
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Heer, zult U in deze tijd het koninkrijk voor Israel herstellen?Hij echter zei tot hen:

Het komt u niet toe tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht heeft gesteld.
Maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt, en u zult mijn getuigen zijnen u zult mijn getuigen zijn,
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toen gij zei: Ik wil niet langer de stem van Jahweh, mijn God, horen en dit grote vuur niet langer zien,

opdat ik niet kom te sterven. (Dt.18:16)
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“Juist zoals gij van Jahweh, uw God, gevraagd hebt op Horeb, op de dag der samenkomstsamenkomst (qahal,eccelesia) ,
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te beginnen bij Jeruzalem als (in) heel Judea en Samaria en tot aan het einde van de aarde.te beginnen bij Jeruzalem als (in) heel Judea en Samaria en tot aan het einde van de aarde.” (Hd.1:6-8)

 HetKoninkrijk van GodKoninkrijk van God is het gespreksonderwerp gedurende de 40 dagen

 In dit ‘kader’ komt Jezus te spreken over de komende ‘gave van de Vadergave van de Vader’ inJeruzalem

 De vraag over ‘het herstel’ van het koninkrijk‘het herstel’ van het koninkrijk voor Israëlvoor Israël wordt indeze context gesteld

 Alsde Geestnaar de belofte van het OT.nu komende isnu komende is, dan is hun vraagbegrijpelijk…begrijpelijk…
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Uitstorting
Heilige Geest
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te beginnen bij Jeruzalem als (in) heel Judea en Samaria en tot aan het einde van de aarde.te beginnen bij Jeruzalem als (in) heel Judea en Samaria en tot aan het einde van de aarde.” (Hd.1:6-8)

 Hun aandacht is vooral gericht op het ‘tijdstiptijdstip’ vande voleinding v/h herstel

 Maar zoals Jezus al eerder aangaf is dit gegeven alleen in de macht van de Vaderin de macht van de Vader

“Van die dag en dat uur echter weet niemand, ook de engelen van de hemelen niet,
ook de Zoon niet, behalve de Vader alleen.” (Mt.24:36)

 Behalve dit, zijn ervele aanwijzingen dat Jezus hun vraagwel degelijkwel degelijk beantwoordt!
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Het komt u niet toe tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht heeft gesteld.
Maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt, en u zult mijn getuigen zijnen u zult mijn getuigen zijn,

te beginnen bij Jeruzalem als (in) heel Judea en Samaria en tot aan het einde van de aarde.te beginnen bij Jeruzalem als (in) heel Judea en Samaria en tot aan het einde van de aarde.” (Hd.1:6-8)

 Hun aandacht is vooral gericht op het ‘tijdstiptijdstip’ vande voleinding v/h herstel

 Maar zoals Jezus al eerder aangaf is dit gegeven alleen in de macht van de Vaderin de macht van de Vader

“Van die dag en dat uur echter weet niemand, ook de engelen van de hemelen niet,
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te beginnen bij Jeruzalem als (in) heel Judea en Samaria en tot aan het einde van de aarde.te beginnen bij Jeruzalem als (in) heel Judea en Samaria en tot aan het einde van de aarde.” (Hd.1:6-8)

Mijn getuigen in Jeruzalem, heel Judea en Samaria tot aan…

 Meestal wordt deze aanduiding als het ‘geografische grondplan’beschouwd

 De opsomming: 1 stad, 2 regio’s en… ‘tot aan het einde van de aarde’‘tot aan het einde van de aarde’???

 Het land Israël, Diaspora Joden, Ethiopië, Rome, Spanje, toenmalig bewoonde wereld…

“Want zo heeft de Heer ons geboden:
‘Ik heb u gesteld tot een licht van de volken,

opdat u tot behoudenis bent tot aan het einde van de aarde’.” (Hd.13:47)
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 ‘Judea en Samaria’         ‘zuidelijke & noordelijke rijk’zuidelijke & noordelijke rijk’ Hereniging Israel?Hereniging Israel?

 ‘Jeruzalem’ Godsdienstig centrumGodsdienstig centrum ‘vertroosting’ van Jeruzalem?‘vertroosting’ van Jeruzalem? (Jes.40:1!!)(Jes.40:1!!)

 ‘het einde van de aarde’ de toevoeging van ‘de heidenen’ aan Gods volk?de toevoeging van ‘de heidenen’ aan Gods volk?
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Het komt u niet toe tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht heeft gesteld.
Maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt, en u zulten u zultmijn getuigenmijn getuigen zijnzijn,

te beginnen bij Jeruzalem als (in) heel Judea en Samaria en tot aan het einde van de aarde.te beginnen bij Jeruzalem als (in) heel Judea en Samaria en tot aan het einde van de aarde.” (Hd.1:6-8)

Met de komst van de Geest zult u mijn getuigen zijn

 Enige aanwijzing in het OT. die ons kan helpen in deze benadering?Enige aanwijzing in het OT. die ons kan helpen in deze benadering?

“Ik, Ik ben Jahweh, buiten Mij is er geen Heiland. Íkheb verkondigd en Ik heb verlost,
en Ik hebhet doen horen, en er was geen vreemde god onder u.

U bentMijn getuigen, spreekt Jahweh, dat Ik God ben.” (Jes.43:11-12)

 Voor Israel kan getuigen als Gods dienstknecht ‘een metamorfose’ondergaan…
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“Ik, Ik ben Jahweh, buiten Mij is er geen Heiland. Íkheb verkondigd en Ik heb verlost,
en Ik hebhet doen horen, en er was geen vreemde god onder u.

U bentMijn getuigen, spreekt Jahweh, dat Ik God ben.” (Jes.43:11-12)

 Voor Israel kan getuigen als Gods dienstknecht ‘een metamorfose’ondergaan…
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“Zij dan die waren samengekomen, vroegen Hem aldus:
Heer, zult U in deze tijd het koninkrijk voor Israel herstellen?Hij echter zei tot hen:

Het komt u niet toe tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht heeft gesteld.
Maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt, en u zulten u zultmijn getuigenmijn getuigen zijnzijn,

te beginnen bij Jeruzalem als (in) heel Judea en Samaria en tot aan het einde van de aarde.te beginnen bij Jeruzalem als (in) heel Judea en Samaria en tot aan het einde van de aarde.” (Hd.1:6-8)

Met de komst van de Geest zult u mijn getuigen zijn

“Doven, hoor! Blinden, kijk en zie! Wie is er zo blind als Mijn dienaar, doof zoals Mijn bodeWie is er zo blind als Mijn dienaar, doof zoals Mijn bode diedie Ik zend?Ik zend?
Wie is blind zoals de volmaakte, blind zoals de knecht van Jahweh?Wie is blind zoals de volmaakte, blind zoals de knecht van Jahweh? U zietwel veel dingen,

maar u let er niet op. Hij doet zijn oren wel open, toch luistert hij niet. Jahweh was hemgenegen omwille
van Zijn gerechtigheid, Hij maakte hemgroot door de wet, en luisterrijk.

Dit is echter een beroofd en uitgeplunderd volk; vastgebonden in holen zitten zij allen,
opgesloten in gevangenissen. Wie onder u neemt dit ter ore? Wie slaat er acht op en hoort
wat hierna zal zijn? Wie heeft Jakob tot buit gegeven en Israël overgeleverd aan rovers?

Is het niet Jahweh, Hij tegen Wie wij gezondigd hebben?
Want zij wilden in Zijn wegen niet gaan en zij luisterden niet naar Zijn wet.

Daarom heeft Hij over hem uitgestort Zijn grimmige toorn en het geweld van de oorlog.” (Jes.42:18-24)

Het herstel van het KoninkrijkHet herstel van het Koninkrijk enen Israel?Israel?

“Zij dan die waren samengekomen, vroegen Hem aldus:
Heer, zult U in deze tijd het koninkrijk voor Israel herstellen?Hij echter zei tot hen:

Het komt u niet toe tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht heeft gesteld.
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te beginnen bij Jeruzalem als (in) heel Judea en Samaria en tot aan het einde van de aarde.te beginnen bij Jeruzalem als (in) heel Judea en Samaria en tot aan het einde van de aarde.” (Hd.1:6-8)

Met de komst van de Geest zult u mijn getuigen zijn

“Doven, hoor! Blinden, kijk en zie! Wie is er zo blind als Mijn dienaar, doof zoals Mijn bodeWie is er zo blind als Mijn dienaar, doof zoals Mijn bode diedie Ik zend?Ik zend?
Wie is blind zoals de volmaakte, blind zoals de knecht van Jahweh?Wie is blind zoals de volmaakte, blind zoals de knecht van Jahweh? U zietwel veel dingen,

maar u let er niet op. Hij doet zijn oren wel open, toch luistert hij niet. Jahweh was hemgenegen omwille
van Zijn gerechtigheid, Hij maakte hemgroot door de wet, en luisterrijk.

Dit is echter een beroofd en uitgeplunderd volk; vastgebonden in holen zitten zij allen,
opgesloten in gevangenissen. Wie onder u neemt dit ter ore? Wie slaat er acht op en hoort
wat hierna zal zijn? Wie heeft Jakob tot buit gegeven en Israël overgeleverd aan rovers?

Is het niet Jahweh, Hij tegen Wie wij gezondigd hebben?
Want zij wilden in Zijn wegen niet gaan en zij luisterden niet naar Zijn wet.

Daarom heeft Hij over hem uitgestort Zijn grimmige toorn en het geweld van de oorlog.” (Jes.42:18-24)
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“Zij dan die waren samengekomen, vroegen Hem aldus:
Heer, zult U in deze tijd het koninkrijk voor Israel herstellen?Hij echter zei tot hen:

Het komt u niet toe tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht heeft gesteld.
Maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt, en u zulten u zultmijn getuigenmijn getuigen zijnzijn,
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Met de komst van de Geest zult u mijn getuigen zijn

“Maar nu, luister, Jakob, Mijn dienaar, Israël, die Ik verkozen heb! Zo zegt Jahweh, uw Maker
en uw Formeerder van de moederschoot af, Die u helpt: Wees niet bevreesd, Mijn dienaar Jakob,

Jesjurun, die Ik verkozen heb. Want IkWant Ik zal water gieten op het dorstigezal water gieten op het dorstige
en stromen op het droge. Ik zalen stromen op het droge. Ik zalMijn Geest op uw nageslacht gietenMijn Geest op uw nageslacht gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen.en Mijn zegen op uw nakomelingen.

Zij zullen opkomen tussen het gras, als wilgen aan de waterstromen. De een zal zeggen: Ik ben van
Jahweh, een ander zal zichnoemen met de naam Jakob, weer een ander zalmet zijn hand schrijven:

Van Jahweh, en de erenaam Israël aannemen.
Wees niet angstig en wees niet bevreesd. Heb Ik het u van toen af niet doen horen en bekendgemaakt?
Want u bent Mijn getuigen: is er ook een God buiten Mij? Er ís geen andere rots, Ik ken er geen.

(Jes.44:1-5, 8)

Het herstel van het KoninkrijkHet herstel van het Koninkrijk enen Israel?Israel?

“Zij dan die waren samengekomen, vroegen Hem aldus:
Heer, zult U in deze tijd het koninkrijk voor Israel herstellen?Hij echter zei tot hen:

Het komt u niet toe tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht heeft gesteld.
Maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt, en u zulten u zultmijn getuigenmijn getuigen zijnzijn,

te beginnen bij Jeruzalem als (in) heel Judea en Samaria en tot aan het einde van de aarde.te beginnen bij Jeruzalem als (in) heel Judea en Samaria en tot aan het einde van de aarde.” (Hd.1:6-8)

Met de komst van de Geest zult u mijn getuigen zijn

“Maar nu, luister, Jakob, Mijn dienaar, Israël, die Ik verkozen heb! Zo zegt Jahweh, uw Maker
en uw Formeerder van de moederschoot af, Die u helpt: Wees niet bevreesd, Mijn dienaar Jakob,

Jesjurun, die Ik verkozen heb. Want IkWant Ik zal water gieten op het dorstigezal water gieten op het dorstige
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Zij zullen opkomen tussen het gras, als wilgen aan de waterstromen. De een zal zeggen: Ik ben van
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Van Jahweh, en de erenaam Israël aannemen.
Wees niet angstig en wees niet bevreesd. Heb Ik het u van toen af niet doen horen en bekendgemaakt?
Want u bent Mijn getuigen: is er ook een God buiten Mij? Er ís geen andere rots, Ik ken er geen.

(Jes.44:1-5, 8)
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