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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)

Hoe ontwikkelt zich het ‘aangekondigde herstelprogramma’ in de Handelingen?Hoe ontwikkelt zich het ‘aangekondigde herstelprogramma’ in de Handelingen?

 Algemeen erkend als ‘de programmatische inleiding’ op het verhaal van het boek (vers 8)

 Het ‘aangekondigde herstel’ van Israel volgens de profetenvolgens de profeten gezien door deJezus’ brilJezus’ bril

 Handelingen 1:8  is nietniet als 1e een ‘GEOGRAFISCH GRONDPLAN’ van het boek!

 Gods ‘HERSTELPROGRAMMA’‘HERSTELPROGRAMMA’voor Israel  isde verhaallijnde verhaallijn van het boek de Handelingen

 Jezus verduidelijktJezus verduidelijkt de rolde rol van de discipelen in dit “herstelplan van Israel”van de discipelen in dit “herstelplan van Israel”

Jesaja is de leidraad voor de uitgewerkte programmatie in HandelingenJesaja is de leidraad voor de uitgewerkte programmatie in Handelingen
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 De wederoprichting van IsraelDe wederoprichting van Israel
 De bijeenzameling van de ballingenDe bijeenzameling van de ballingen
 De nieuwe gemeenschap van de GeestDe nieuwe gemeenschap van de Geest
 De heropbouw van het Davidische koningschapDe heropbouw van het Davidische koningschap
 Bekering & terugkeer tot Jahweh de HeerBekering & terugkeer tot Jahweh de Heer
 De aanname & toevoeging van verstotenenDe aanname & toevoeging van verstotenen

“Troost, troost mijn volk, zegt uw God.”
“Zie, Jahweh de Heer zal komen met krachtJahweh de Heer zal komen met kracht en zijn arm zal heerschappij oefenen…”

(Jes.40:1,10)

“Jubelt, gij hemelen, en juich, gij aarde, breekt uit in gejubel, gij bergen,
wantJahweh heeft zijn volk getroost en Zich over zijnellendigen ontfermd.”

(Jes.49:13)

 De toekomstige hooptoekomstige hoopop ‘het herstel van Israel’concentreert zich vooral in Jes.40-55
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“Jubelt, gij hemelen, en juich, gij aarde, breekt uit in gejubel, gij bergen,
wantJahweh heeft zijn volk getroost en Zich over zijnellendigen ontfermd.”

(Jes.49:13)

 Het aangekondigde herstel is geen reformatie maar een ‘kosmische’ metamorfose
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 De wederoprichting van IsraelDe wederoprichting van Israel

“Hij zei: Het is te gering dat U voor Mij een Knecht zou zijn
om op te richten de stammen van Jakobom op te richten de stammen van Jakob

en om hen die van Israël gespaard werden, terug te brengen.
Ik heb U ook gegeven tot een Licht voor de heidenvolken,

om Mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde.”
(Jes.49:6)

 De missie onder de volkeren wordt voorafgegaandoor de wederoprichting van Israel

 De wederoprichting hereniginghereniging v/d 12 stammen hereniginghereniging van Juda & Efraïm

“Dan zal de afgunst van Efraïm verdwijnen en zij die Juda benauwen, zullen uitgeroeid worden;
Efraïm zal niet afgunstig zijn op Juda en Juda zal Efraïm niet benauwen.” (Jes.11:13)
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Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannenHet vervolgverhaal van Gods reddingsplannen

De wederoprichting van Israel Gods nieuwe creatieDe wederoprichting van Israel Gods nieuwe creatie
“Denkt niet aan hetgeen vroeger gebeurde en let niet op wat oudtijds is geschiedlet niet op wat oudtijds is geschied;;

zie, Ik maakzie, Ik maak iets nieuwsiets nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan?, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan?
Ja, Ik zaleen weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis.

Het gedierte des velds zal Mij eren, jakhalzen en struisen, want Ik geef water in de woestijn,
rivieren in de wildernis om mijn uitverkoren volk te drenken.

Het volk dat Ik Mij geformeerd heb, zal mijn lof verkondigen.”
(Jes.43:18-21)

“Van nu aan doe Ik unieuwe dingen horen, verborgenheden, die gij niet wist.
Nu zijn zij geschapen en niet oudtijdsNu zijn zij geschapen en niet oudtijds, …”

(Jes.48:6a,7b)

“Waak op, waak op, bekleed u met sterkte, gij arm van Jahweh! Waak op als in de dagen vanouds,
van de geslachten uit de voortijd! Zijt gij het niet, die Rahabneergehouwen, de zeedraak doorboord hebt?
Zijt gij het niet, die de zee hebt drooggelegd, de wateren van de grote diepte; die de diepte der zee hebt

gemaakt tot een weg, een doortocht voor verlosten?”
(Jes.51:9,10)

 continuïteit discontinuïteit symboliseert de “nieuwe scheppingsdaad”symboliseert de “nieuwe scheppingsdaad”
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Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannenHet vervolgverhaal van Gods reddingsplannen

 De wederoprichting van IsraelDe wederoprichting van Israel
 De bijeenzameling van de ballingenDe bijeenzameling van de ballingen

“Hij zal als een herder zijn kudde weiden, in zijn arm de lammeren vergaderenin zijn arm de lammeren vergaderen
en ze in zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtkens leiden.”

(Jes.40:11)

“Vrees niet, want Ik ben met u; Ik doe uw nakroost van het oosten komen en vergader u van het westenIk doe uw nakroost van het oosten komen en vergader u van het westen.
Ik zeg tot het noorden: Geef, en tot het zuiden: Houd niet terug, breng mijn zonen van verre en mijn

dochters van het einde der aarde,  ieder die naar mijn naam genoemd is,
en die Ik geschapen heb tot mijn eer, die Ik geformeerd heb, die Ik ook gemaakt heben die Ik geschapen heb tot mijn eer, die Ik geformeerd heb, die Ik ook gemaakt heb.”

(Jes.43:5-7)

 Jahweh  is alleen hiervoor verantwoordelijk niet door toedoen van mensenhandenniet door toedoen van mensenhanden
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 De wederoprichting van IsraelDe wederoprichting van Israel
 De bijeenzameling van de ballingenDe bijeenzameling van de ballingen

“Daar zal een gebaande wegeen gebaande weg zijn, die de heilige weg genaamd wordt;
geen onreine zal die betreden; maar hij zal alleen voor hen zijn; reizigers noch dwazen zullen erop dolen.
Daar zal geen leeuw zijn en geen verscheurend dier zal daarop komen; zij worden daar niet gevonden.

Maar de verlosten wandelen daaropMaar de verlosten wandelen daarop; de vrijgekochten van Jahweh zullen wederkerende vrijgekochten van Jahweh zullen wederkeren en met gejubel
in Sion komen; eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn, blijdschap en vreugde zullen zij verkrijgen,

maar kommer en zuchten zullen wegvlieden.”
(Jes.35:8-10)

“En Ik zal al mijn bergen tot een wegeen weg maken en mijn heerbanen zullen opgehoogd worden.
Zie, dezen komen uit de verte, genen uit het noorden en het westen, weer anderen uit het land Sinim.

Jubelt, gij hemelen, en juich, gij aarde, breekt uit in gejubel, gij bergen,
want Jahweh heeft zijn volk getroost en Zich over zijn ellendigen ontfermd.”

(Jes.49:11-13)

 De terugkeer van de ballingen is nauw verbonden met de beeldspraak: ‘de weg’‘de weg’
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“Doch wie bij Mij schuilt, zal het land beërven enzal het land beërven en mijn heilige bergmijn heilige berg bezittenbezitten.
Hij zegt: Verhoogt, verhoogt,Hij zegt: Verhoogt, verhoogt, bereidt de wegbereidt de weg. Verwijdert de struikelblokken van. Verwijdert de struikelblokken van de wegde weg mijns volksmijns volks.

Want zo zegt de Hoge en Verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens naam de Heilige is:
In den hoge en in het heilige woon Ik en bij de verbrijzelde en nederige van geest,

om de geest der nederigen en het hart der verbrijzelden te doen opleven.”
(Jes.57:13-15)

“Gij leidde het door uw kracht naar uw heilige woonstede.
Gij brengt hen en plant hen op de berg die uw erfdeel is;

de plaats die Gij, Jahweh, tot uw woninggemaakt hebt; het heiligdom, Here, door uw hand gesticht.
Jahweh regeert voor altoos en eeuwig.”

(Ex.15:13,17-18)

 De nieuwe exodus         Jahweh brengt zijn verlosten opnieuw terug tot ‘zijn woningzijn woning’
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Hij zegt: Verhoogt, verhoogt,Hij zegt: Verhoogt, verhoogt, bereidt de wegbereidt de weg. Verwijdert de struikelblokken van. Verwijdert de struikelblokken van de wegde weg mijns volksmijns volks.

Want zo zegt de Hoge en Verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens naam de Heilige is:
In den hoge en in het heilige woon Ik en bij de verbrijzelde en nederige van geest,

om de geest der nederigen en het hart der verbrijzelden te doen opleven.”
(Jes.57:13-15)

“Gij leidde het door uw kracht naar uw heilige woonstede.
Gij brengt hen en plant hen op de bergdie uw erfdeel is;

de plaats die Gij, Jahweh, tot uw woninggemaakt hebt; het heiligdom, Here, door uw hand gesticht.
Jahweh regeert voor altoos en eeuwig.”

(Ex.15:13,17-18)
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Gods herstelprogramma voorGods herstelprogramma voor Israel in het ‘5Israel in het ‘5ee evangelie’evangelie’

 De wederoprichting van IsraelDe wederoprichting van Israel
 De bijeenzameling van de ballingenDe bijeenzameling van de ballingen

“Doch wie bij Mij schuilt, zal het land beërven en mijn heilige berg bezittenzal het land beërven en mijn heilige berg bezitten.
Hij zegt: Verhoogt, verhoogt,Hij zegt: Verhoogt, verhoogt, bereidt de wegbereidt de weg. Verwijdert de struikelblokken van. Verwijdert de struikelblokken van de wegde weg mijns volksmijns volks.

Want zo zegt de Hoge en Verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens naam de Heilige is:
In den hoge en in het heilige woon Ik en bij de verbrijzelde en nederige van geest,

om de geest der nederigen en het hart der verbrijzelden te doen opleven.”
(Jes.57:13-15)

“Gij leidde het door uw kracht naar uw heilige woonstede.
Gij brengt hen en plant hen op de berg die uw erfdeel is;

de plaats die Gij, Jahweh, tot uw woning gemaakt hebt; het heiligdom, Here, door uw hand gesticht.
Jahweh regeert voor altoos en eeuwig.”

(Ex.15:13,17-18)

 Deze nieuw ontstane ‘gemeenschap van verlosten’gemeenschap van verlosten’ zullen ‘Gods getuigen’ zijn (koninklijk priesterschap)



Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannenHet vervolgverhaal van Gods reddingsplannen

 De wederoprichting van IsraelDe wederoprichting van Israel
 De bijeenzameling van de ballingenDe bijeenzameling van de ballingen
 De nieuwe gemeenschap van de GeestDe nieuwe gemeenschap van de Geest

“Maar nu, hoor, o Jakob, mijn knechtJakob, mijn knecht, en Israel, die Ik verkoren heb.
Zo zegt Jahweh, uw Maker en van de moederschoot aan uw Formeerder, die u helpt: Vrees niet,

mijn knecht Jakob, en Jesurun, die Ik verkoren heb.
Want Ik zal water gieten op het dorstige en beken op het droge;

Ik zal mijn Geest uitgieten op uw nakroost en mijn zegen op uw nakomelingen.
Zij zullen uitspruiten tussen het gras, als populieren langs de beken.”

(Jes.44:1-4)

 Het ‘herstelde volk’‘herstelde volk’ is vooral gekenmerkt door de kracht & werk van Gods Geestde kracht & werk van Gods Geest

“Zie, mijn knechtmijn knecht, die Ik ondersteun; mijn uitverkorene, in wie Ik een welbehagen heb.
Ik heb mijn Geest op hem gelegd: hij zal de volken het recht openbaren.”

(Jes.42:1)
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 Dekomst van de Geest voor de eindtijd              de aangekondigde ‘tijden van herstel’
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“Want de burcht ligt verlaten, het rumoer der stad is in eenzaamheid veranderd.
Ofel en Wachttoren zijn voor altijd tot spelonken geworden,

een vreugde voor de wilde ezels, een weide voor de kudden,
totdat overonsuitgestort wordt de Geest uit den hoge.

Dan wordt de woestijn een gaarde en de gaarde gelijkt een woud;
dan woont het recht in de woestijn en de gerechtigheid verblijft in de gaarde.

En de vrucht der gerechtigheid zal vrede zijn,
de uitwerking der gerechtigheid rust en veiligheid tot in eeuwigheid.”

(Jes.32:14-17)

 ToerustingToerusting enkel voor ‘individuen’ met een specifieke taak voor Jahweh COLLECTIEF

“En ophem zal de Geest van Jahweh rusten, de Geest van wijsheid en verstand, …” (Jes.11:2)
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“En wat Mij aangaat, dit is mijn verbond met hen, zegt Jahweh.
Mijn Geest, die op u is, en mijn woorden, die Ik in uw mond gelegd heb, zullen niet wijken uit uw mond

noch uit de mond van uw kroost, noch uit de mond van het kroost van uw kroost,
zegt Jahweh, van nu aan tot in eeuwigheid.”

(Jes.59:21)

 De ‘democratisering’‘democratisering’van de Geest         ‘creatieve rol’ van de Geest in ‘Israëls traditieIsraëls traditie’

“verbergt Gij uw aangezicht, zij worden verdelgd, neemt Gij hun adem weg,
zij sterven en keren weder tot hun stof;

zendt Gij uw Geest uit, zij worden geschapen, en Gij vernieuwt het gelaat van de aardbodemzij worden geschapen, en Gij vernieuwt het gelaat van de aardbodem.”
(Ps.104:29,30)

 De Geest van God is de dynamiek vanalle activiteit in en rondde ‘nieuwe’ scheppingde ‘nieuwe’ schepping
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 De heropbouw van het Davidische koningschapDe heropbouw van het Davidische koningschap

“Neigt uw oor en komt tot Mij; hoort, opdat uw ziel leve; Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten:
de betrouwbare genadebewijzen van David.” (Jes.55:3)

 De herinnering aan deglorierijke heerschappijglorierijke heerschappij van David visie voor hetherstelde IsraelIsrael

 Het vooruitzicht naar een ‘Davidische figuur’ voorhet koningschap van de eindtijd

“Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder
en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijkGroot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk,
doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid.

De ijver van Jahweh der heerscharen zal dit doenDe ijver van Jahweh der heerscharen zal dit doen.”
(Jes.9:6,7)
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Wat was er zo typerend voor het koningschap van David?Wat was er zo typerend voor het koningschap van David?

“Wanneer het gedaan is met de verdrukker, de vernieling voltooid is,
deverwoesters uit het land verdwenen zijn,

dan zal op goedertierenheid een troon worden gevestigd en
in getrouwheid zal daarop in Davids tent zetelenin getrouwheid zal daarop in Davids tent zetelen,

één die richt en die het recht zoekt en die zich haast gerechtigheid te oefenenéén die richt en die het recht zoekt en die zich haast gerechtigheid te oefenen.”
(Jes.16:4b-5)

 DeDavidische figuurDavidische figuur van de eindtijd maakt een einde aanalle lijden & verdrukking
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 Zo zal ‘de heerlijkheid van Israel’ terugkeren, die de hoop van het herstelde hoop van het herstel van Israel is

“Zie, een volk dat gij niet kende, zult gij roepen, en een volk dat u niet kende,
zal tot u snellen ter wille van Jahweh, uw God, en van de Heilige Israëls, omdat Hij u verheerlijkt heeft.

Zoekt Jahweh, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.”
(Jes.55:5,6)

 Hetgetuigenisgetuigenis van de ‘heerlijkheid van Jahweh’ aantrekkingskrachtaantrekkingskracht op de volkeren

“Ende heerlijkheid van Jahweh zal zich openbaren, enal het levende tezamenal het levende tezamen
zal dit zienzal dit zien, want de mond van Jahweh heeft het gesproken.”

(Jes.40:5)
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 Bekering & terugkeer tot Jahweh de HeerBekering & terugkeer tot Jahweh de Heer

 Bekering door erkenning v/d ballingschap alserkenning v/d ballingschap als de rechtvaardige strafde rechtvaardige straf voor Israëls rebellie

“Gij hebt Mij voor zilver geen kalmoes gekocht en met het vet uwer slachtoffers hebt gij Mij niet gelaafd.
Neen, gij zijt Mij lastig gevallen met uw zonden, hebt Mij moeite aangedaan met uw ongerechtigheden.

Ik, Ik ben het, die uw overtredingen uitdelg om Mijnentwil en Ik gedenk uw zonden niet.
Maak Mij indachtig, laat ons tezamen richten, spreek op, opdat gij in het gelijk gesteld moogt worden.

Uw eerste vader heeft al gezondigd en uw woordvoerders hebben tegen Mij overtreden;
daarom ontwijdde Ik oversten van het heiligdom en gaf Ik Jakob prijs aan de ban,daarom ontwijdde Ik oversten van het heiligdom en gaf Ik Jakob prijs aan de ban,

Israel aan beschimpingenIsrael aan beschimpingen.” (Jes.44:24-28)

 Hij voerteen rechtszaakeen rechtszaak die Zijn recht bevestigd en Israëls onrecht onomstotelijk bewijstIsraëls onrecht onomstotelijk bewijst
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“Gij hebt Mij voor zilver geen kalmoes gekocht en met het vet uwer slachtoffers hebt gij Mij niet gelaafd.
Neen, gij zijt Mij lastig gevallen met uw zonden, hebt Mij moeite aangedaan met uw ongerechtigheden.

Ik, Ik ben het, die uw overtredingen uitdelg om Mijnentwil en Ik gedenk uw zonden niet.
Maak Mij indachtig, laat ons tezamen richten, spreek op, opdat gij in het gelijk gesteld moogt worden.

Uw eerste vader heeft al gezondigd en uw woordvoerders hebben tegen Mij overtreden;
daarom ontwijdde Ik oversten van het heiligdom en gaf Ik Jakob prijs aan de ban,daarom ontwijdde Ik oversten van het heiligdom en gaf Ik Jakob prijs aan de ban,

Israel aan beschimpingenIsrael aan beschimpingen.” (Jes.44:24-28)
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 De gerealiseerde ‘schuldvereffening’van Jahweh de motivatie om terug te keren

“Ik heb u geformeerd, gij zijt mijn knecht, Israel; gij wordt door Mij niet vergeten.
Ik vaag uw overtredingen weg als een nevel en uw zonden als een wolk;

keer weder tot Mijkeer weder tot Mij,want Ik heb u verlost.”
(Jes.44:21b,22)

“Zie, de hand van Jahweh is niet te kort om te verlossen, en zijn oor niet te onmachtig om te horen;
maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God,
en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort.”

(Jes.59:1,2)

Alleen na bekering & terugkeer zal Israel ‘getuigen’ van ‘de machtige daden van Jahweh’Alleen na bekering & terugkeer zal Israel ‘getuigen’ van ‘de machtige daden van Jahweh’
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 De aanname & toevoeging van verstotenenDe aanname & toevoeging van verstotenen

 Er zijn meer ‘verstotenen’ dan de ballingen waarover Jahweh ‘ontferming’ zal betonen…

“Het woord van Jahweh de Here, die de verdrevenen van Israel bijeenbrengt, luidt:
Ik zal daartoe nog meerderen bijeenbrengen, dan er reeds toegebracht zijn.”

(Jes.56:8)
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 De aanname & toevoeging van verstotenenDe aanname & toevoeging van verstotenen

 Er zijn meer ‘verstotenen’ dan de ballingen waarover Jahweh ‘ontferming’ zal betonen…

“Hij, die door kneuzing ontmand is of wie het mannelijk lid is afgesneden,
zal niet in de gemeente van Jahweh komen.

Een bastaard zal niet in de gemeente van Jahweh komen; zelfs zijn tiende geslacht zal niet in de gemeente
van Jahweh komen. Een Ammoniet ofMoabiet zal niet in de gemeente van Jahweh komen;

zelfs hun tiende geslacht zal nimmer in de gemeente van Jahweh komen,…
DeEdomiet zult gij niet verafschuwen, want hij is uw broeder.

De Egyptenaar zult gij niet verafschuwen, want gij zijt vreemdeling geweest in zijn land.
De kinderen, die hun in het derde geslacht geboren worden, mogen in de gemeente van Jahweh komen.”

(Dt.23:1-3,7,8)
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DeEdomiet zult gij niet verafschuwen, want hij is uw broeder.

De Egyptenaar zult gij niet verafschuwen, want gij zijt vreemdeling geweest in zijn land.
De kinderen, die hun in het derde geslacht geboren worden, mogen in de gemeente van Jahweh komen.”
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 Er zijn meer ‘verstotenen’ dan de ballingen waarover Jahweh ‘ontferming’ zal betonen…

“zie, er zullen dagen komen, dat alles wat in uw paleis is en wat uw vaderen opgestapeld hebben tot op
deze dag, naar Babel zal worden weggevoerd. Niets zal er overblijven, zegt de Jahweh.

En van uw zonen, die uit u voortkomen zullen, die gij zult verwekken, zullen zij nemen,
om hoveling (kamerling, ontmande) te zijn in het paleis van de koning van Babel.”

(Jes.39:7)
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“Want zo zegt Jahweh vande ontmanden, die mijn sabbatten onderhouden en verkiezen wat Mij behaagt
en vasthouden aan mijn verbond: Ik geef hun in mijn huis en binnen mijn muren een gedenkteken

en een naam, beter dan zonen en dochters; Ik geef hun een eeuwige naam, die niet uitgeroeid zal worden.
Ende vreemdelingen die zich bij Jahweh aansloten om Hem te dienen, en om

de naam van Jahweh lief te hebben, om Hem tot knechten te zijn, allen die de sabbat onderhouden,
zodat zij hem niet ontheiligen, en die vasthouden aan mijn verbond:

hen zal Ik brengen naar mijn heilige berg en Ik zal hun vreugde bereiden in mijn bedehuis;
hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op mijn altaar,

want mijn huis zal een bedehuis hetenwant mijn huis zal een bedehuis heten voor alle volkenvoor alle volken.”
(Jes.56:4-7)

 Ontmanden, vreemdelingenOntmanden, vreemdelingen allenallen zullen ‘getuigen’ van ‘de machtige daden’zullen ‘getuigen’ van ‘de machtige daden’van Jahwehvan Jahweh
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