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Een overzicht in vogelvlucht:Een overzicht in vogelvlucht: leven in spannende tijden!leven in spannende tijden!

 Leven tussen vroeger & wat komen gaat: Het Koninkrijk van GodHet Koninkrijk van God
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 Het einde van een tijdsvak: De Wet oefent niet langer hetDe Wet oefent niet langer het
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“Hij nu leidde hen uit naar buiten tot aan Bethanië; en Hij hief zijn handen op en zegende hen.
En het gebeurde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel.

En zij aanbaden Hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap.
En zij waren voortdurend in de tempel en prezen en zegenden GodEn zij waren voortdurend in de tempel en prezen en zegenden God.”

(Lk.24:50-53)

 De betekenisDe betekenis van de tempel voor de discipelen is onder uitleggers zeer betwist

 De tempel is prominent aanwezig:De tempel is prominent aanwezig: ‘hieronhieron’ 72x NT. 39x Lukas –Handelingen…

Gingen de discipelen naar de tempel om te aanbidden zoals vroeger?

Is er sprake van een geleidelijk proces van verandering na Jezus’ opstanding?

Vervult God zijn beloftes aangaande Israel ‘letterlijk’ in Jeruzalem & tempel?

Jezus is veel meer dan de tempel ooit voor Gods volk betekend heeft

De plaats van de tempel in LukasDe plaats van de tempel in Lukas --HandelingenHandelingen
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“Ga, spreek tot mijn knecht, tot David: Zo zegt Jahweh:
zoudtzoudt gij voor Mijgij voor Mij een huis bouwenom in te wonen?

…Ook kondigt Jahweh u aan: Jahweh zal u een huis bouwen.
Wanneer uw dagen vervuld zijn en gij bij uw vaderen te ruste zijt gegaan, dan zal Ik uw nakomeling,

uw eigen zoon, na u doen optreden, en Ik zal zijn koningschap bevestigen.
Die zal mijn naam een huis bouwen, en Ik zal zijn Koninklijke troon voor immer bevestigen.”

(2 Sam.7:5; 11-13)

 De nauwe associatienauwe associatie tussen het verbond met David enGods woonplaats is overduidelijk

 De natie staat of valt met dekoning gehoorzaamheid          aanwezigheid van God

 ballingschap de koningen slagen er niet in het volk de Torah te doen nalevende koningen slagen er niet in het volk de Torah te doen naleven

 Amos 9        ‘de vervallen tent van David opbouwen’ het herstel van deTorah

 Amos 9        ‘de vervallen tent van David opbouwen’ het herstel van de tempel

 geen ‘fotorealisme’maar ‘profetisch symbolisme’ focust opde inhoud           vorm

De relatie tussen de tempel & Davidische koningschapDe relatie tussen de tempel & Davidische koningschap
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‘Daar hij dan een profeet was en wist, dat God hem met een eed had gezworen een uit de vrucht van zijn
lendenen op zijn troon te doen zitten, heeft hij vooruitgezien en gesproken over de opstanding van deheeft hij vooruitgezien en gesproken over de opstanding van de

ChristusChristus, dat Hij niet aan dehades is overgelaten en zijn vlees geen ontbinding heeft gezien.
Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Nu Hij dan door de rechterhand van GodNu Hij dan door de rechterhand van God
is verhoogd en de belofte van de Heilige Geest heeft ontvangen van de Vaderis verhoogd en de belofte van de Heilige Geest heeft ontvangen van de Vader, heeft Hij dit uitgestort wat u

en ziet en hoort. Want David is niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt zelf:
‘De Heer heeft tot mijn Heer gezegd: Zit aan mijn rechterhandDe Heer heeft tot mijn Heer gezegd: Zit aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden tot een voetbank

voor uw voeten stel’. Laat het hele huis van Israel dan zeker wetenLaat het hele huis van Israel dan zeker weten,
dat God Hem zowel tot Heer als tot Christus heeft gemaakt,...’

(Hd.2:30-36)

 Jezus is Davids Heer, deDavidische erfgenaam die NU regeert aan Gods rechterhand

 De laatste dagen zijn aangebroken wat zijn de gevolgen voor de tempel?

‘Het zal in het laatste der dagen geschiedenHet zal in het laatste der dagen geschieden
dat de berg van het huis van Jahweh vast zal staan als de hoogste van de bergen,

en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen.’
(Jes.2:2)

De Davidische koning, de laatste dagen en de tempelDe Davidische koning, de laatste dagen en de tempel
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 Lukas toont ons dat de tempel vervuld & voleindigdvervuld & voleindigd is inJezusJezus ‘schaduwbeeld’‘schaduwbeeld’ vervangenvervangen

 Dit blijkt uit de ‘vroege prediking’ in Handelingen 3-5         ‘de ontwikkelingen’de ontwikkelingen’ in  6-7

 De apostelen betonen steeds meer Jezus’gezaghebbende afgevaardigden te zijn
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‘Zij nu bleven volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap,
in de breking van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over elke ziel,

en vele wonderen en tekenen gebeurden door de apostelen in Jeruzalem,
en er was grote vrees over allen, en allen nu die geloofden, waren bijeen en hadden

alle dingen gemeenschappelijk, en zij verkochten hun goederen en bezittingen en deelden ze uit aan allen,
naardat iemand nodig had. En met volharding waren zij dagelijks eendrachtig in de tempelEn met volharding waren zij dagelijks eendrachtig in de tempel en
braken brood aan huis en namen samen voedsel met vreugdegejuich en eenvoud van hart,

terwijl zij God prezen en gunst hadden bij het hele volk.’
(Hd.2:42-47)

 In het licht van de gebeurtenissen gaat Lukas selectief één teken verhalen tempel

 De oprichting v/d verlamde man is het enige vernoemde ‘‘wondertekenwonderteken’’ in Handelingen!

Waarom dit ‘teken’ en waar verwijst het naar in de context van de verhaallijn?Waarom dit ‘teken’ en waar verwijst het naar in de context van de verhaallijn?

Wat doen de discipelen nog dagelijks in de tempel?Wat doen de discipelen nog dagelijks in de tempel?

De Davidische koning, de laatste dagen en de tempelDe Davidische koning, de laatste dagen en de tempel
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Het kader & de verhaallijn in de hoofdstukken 3-5

‘ En met volharding waren zij dagelijksdagelijks eendrachtig in de tempelin de tempel en braken brood aan huisaan huis…’
(2:46)

‘En zij hielden niet op elke dag in de tempelelke dag in de tempel enaan huisaan huis te leren en te verkondigen dat Jezus de Christus is.’
(5:42)

 De tempel & aan huis ‘activiteit’‘activiteit’vormt het kadervormt het kader rond de hoofdstukken 3-5

 binnen dit kader nadruk op ‘publieke activiteit’‘publieke activiteit’ in de tempel in 3:1 - 4:22 en5:12-41

 Gelijkaardig patroon GENEZING              VERKONDIGING                ARRESTATIE                PROCES VRIJLATING

 Een gelijkaardige aankondiginggelijkaardige aankondiging gaat beide publieke ‘genezingen’ vooraf:

‘en vele wonderen en tekenenen vele wonderen en tekenen gebeurden door de apostelendoor de apostelen in Jeruzalem,’ (2:43)

‘Door de handen van de apostelenDoor de handen van de apostelen nu gebeurden vele tekenen en wonderenvele tekenen en wonderen onder het volk’ (5:12)

De tempel, tempeloverheid en Jezus universele gezagDe tempel, tempeloverheid en Jezus universele gezag
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Tempel – huis kader (2:46) ‘dagelijks in de tempel … aan huis’

Tempel en tempeloverheid (3:1 –4:22)

Onderbreking: het ware volk van God en hun leiders (4:23 –5:11)

Tempel en tempeloverheid (5:12 -41)

Tempel – huis kader (5:42) ‘elke dag in de tempel en aan huis’

 Lukas bouwt een argumentatie op tempel & tempeloverheidtempel & tempeloverheid hebben hun tijd gehad
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‘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 leerdenhet volk leerden en

in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden.’ (Hd.4:2)

‘Een engel van de Heer echter opende ‘s nachts de deuren van de gevangenis, leidde hen naar buiten
en zei: Gaat heen, gaat in de tempelgaat in de tempel staan enstaan enspreekt tot het volk al deze levenswoordenspreekt tot het volk al deze levenswoorden.’

(Hd.5:20)

‘En er kwam iemand die hun berichtte: Zie, de mannen die u in de gevangenis hebt gezet,
staan in de tempel en leren het volkleren het volk.’ (Hd.5:25)

‘En zij hielden niet op elke dag in de tempel en aan huis te leren en te verkondigen dat Jezus de Christus iste leren en te verkondigen dat Jezus de Christus is.’
(Hd.5:42)

De tempel, tempeloverheid en Jezus universele gezagDe tempel, tempeloverheid en Jezus universele gezag

‘En zij waren voortdurend in de tempelvoortdurend in de tempel en prezen en zegenden God.’ (Lk.24:53)

‘Petrus nu en Johannes gingen op naar de tempelnaar de tempel ophet uur van het gebed, het negende…’ (Hd.3:1)

‘En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en ze begonnen in andere talen te spreken,
zoals de Geest hun gaf uit te spreken. … wij horen hen in onze talen over de grote daden van God sprekende grote daden van God spreken.’

(Hd.2:4,11)
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(Hd.5:20)

‘En er kwam iemand die hun berichtte: Zie, de mannen die u in de gevangenis hebt gezet,
staan in de tempel en leren het volkleren het volk.’ (Hd.5:25)

‘En zij hielden niet op elke dag in de tempel en aan huis te leren en te verkondigen dat Jezus de Christus iste leren en te verkondigen dat Jezus de Christus is.’
(Hd.5:42)
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Een ‘grensverleggende’ genezing bij de tempelEen ‘grensverleggende’ genezing bij de tempel

‘een man die kreupel was van de schoot van zijn moeder af, werd gedragenwerd gedragen,
die zij dagelijks neerzetten bij de deur van de tempel, de Schone geheten,

om een aalmoes te vragen van hen die de tempel binnengingen.’

‘En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op; enonmiddellijkonmiddellijk werden zijn voeten
en zijn enkels stevig. Enhij sprong op, ging staan en liep, enging met hen de tempel binnenging met hen de tempel binnen,

terwijl hij liep en sprong en God prees.’ (Hd.3:2,7-8)

 dramatisch contrast totaal hulpeloos & afhankelijktotaal hulpeloos & afhankelijk topconditie na 40 j. liggen!

‘1  Petrus nu en Johannes gingen op naar dedetempeltempel…
2 en een man …die zij dagelijks neerzetten bij de deur vande deur van de tempelde tempel, de Schone geheten,

om een aalmoes te vragen van hen die de tempelde tempelbinnengingenbinnengingen.
3  Toen hij Petrus en Johannes zag, die juist de tempelde tempel zouden binnengaanzouden binnengaan, …
8 En hij sprong op, ging staan en liep, en ging met hen de tempelde tempel binnenbinnen, …

10  …hij het was die om een aalmoes had gezeten aan de Schone Poort van de tempelde tempel; …’

 Een duidelijk patroon buiten aan de deur ziet binnengaan gaat binnen !
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Petrus trekt alle registers open in zijn ‘beknopte’ boodschap

 Jezus is Gods verhoogde Dienaar uit JesajaJezus is Gods verhoogde Dienaar uit Jesaja (vers 13,26)
 Jezus is de Heilige en Rechtvaardige van GodJezus is de Heilige en Rechtvaardige van God (vers 14)
 Jezus is de Vorst van het levenJezus is de Vorst van het leven (vers 15)
 Jezus is de MessiasJezus is de Messias (vers 18, 20)
 Jezus is de lijdende Dienaar uit JesajaJezus is de lijdende Dienaar uit Jesaja (vers 26)
 Jezus is de profeet als Mozes waar naar geluisterdJezus is de profeet als Mozes waar naar geluisterd moetmoetwordenworden (vers 22,23)
 Jezus is de beloofde Davidische KoningJezus is de beloofde Davidische Koning (vers 24)
 Jezus is het Zaad van AbrahamJezus is het Zaad van Abraham (vers 26)

 Jezus brengt de volle zegenvolle zegenvan hetAbrahamitische, Davidische ennieuwe verbond!
 Jezus brengt de tijden van verkwikking en hetdefinitieve herstel bij zijn verschijning
 Jezus  schenkt alleen bekering, vergeving van zonden ende gave van de Geest
 Jezus is Gods definitieve en gezaghebbende openbaringJezus is Gods definitieve en gezaghebbende openbaring

WerkelijkWerkelijk ALLESALLES wordt nu geschonken & gevonden in zijn NAAM!wordt nu geschonken & gevonden in zijn NAAM!

Jezus vervultJezus vervult ALLEALLE herstelbeloftes uitherstelbeloftes uit ALLEALLE GeschriftenGeschriften
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Het einde voor het leiderschap van de oude tempelHet einde voor het leiderschap van de oude tempel

‘Petrus echter zei: Zilver en goud heb ik niet; maar wat ik heb, dat geef ik u:
in de naam van Jezus Christus de Nazoreeër, sta op en loop!’

‘En op grond van het geloof in zijn naamzijn naamheeft zijn naamzijn naamdeze 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.’ (Hd.3:6,16)

 DeNaam van JezusNaam van Jezus is het omslagpuntomslagpunt in het verhaal en de focusfocus van Petrus’ verklaring

 DeNaam van JezusNaam van Jezus ontneemt de tempeloverheden al hun gezagsclaims…

‘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?Door wat voor kracht of door wat voor naam hebt u dit gedaan?’

(Hd.4:5-7)
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die God uit de doden heeft opgewekt, door die naamdie naamdeze gezond voor u staat.’

(Hd.4:10)
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‘En op grond van het geloof in zijn naamzijn naamheeft zijn naamzijn naamdeze 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.’ (Hd.3:6,16)

 DeNaam van JezusNaam van Jezus is het omslagpuntomslagpunt in het verhaal en de focusfocus van Petrus’ verklaring

 DeNaam van JezusNaam van Jezus ontneemt de tempeloverheden al hun gezagsclaims…

‘Deze is de steen die door u, de bouwlieden, is verachtdie door u, de bouwlieden, is veracht, die tot een hoeksteen is geworden.’
(Hd.4:11)

‘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’?‘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 gesprokenwant zij wisten dat Hij met het oog op hen deze gelijkenis had gesproken.’
(Lk.20:17-19)
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‘En in niemand anders is de behoudenisEn in niemand anders is de behoudenis; want er is ook onder de hemel
geen andere naamonder de mensen gegeven waardoor wij behouden moeten worden.’

(Hd.4:12)

 Jezus, de hoeksteende hoeksteen van devan denieuwe tempelnieuwe tempel en beziten bezit allealle machtmacht tempeloverheden
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Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannenHet vervolgverhaal van Gods reddingsplannen

Het leiderschap van het gereorganiseerde IsraelHet leiderschap van het gereorganiseerde Israel

‘Toen zij nu waren losgelaten, gingen zij naar de hunnenen berichten alles wat de overpriesters en
de oudsten tot hen hadden gezegd. Toen zij nu dit hoorden, verhieven zij eendrachtig hun stem tot God
en zeiden: Heer, U bent het die gemaakt hebt de hemel en de aarde en de zee en alles wat daarin isHeer, U bent het die gemaakt hebt de hemel en de aarde en de zee en alles wat daarin is;

die door de Heilige Geest bij monde van onze vader David, uw knecht, hebt gezegd:
‘Waarom hebben de naties gewoed en de volken ijdele dingen bedacht? De koningen van de aarde zijn

opgestaan en de oversten zijn samen bijeenverzameld tegen de Heer en tegen zijn Gezalfde’.
Want in waarheid zijn in deze stad verzameld tegen uw heilige knecht Jezus, die U hebt gezalfd,

zowel Herodes als Pontius Pilatus met de naties en volken van Israel,
om te doen alles wat uw hand en uw raad tevoren had bestemd dat zou gebeuren.

En nu, Heer, zie op hun dreigingen en geef uw slaven met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken,En nu, Heer, zie op hun dreigingen en geef uw slaven met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken,
doordat U uw hand uitstrekt tot genezing en tekenen en wonderen gebeurendoordat U uw hand uitstrekt tot genezing en tekenen en wonderen gebeuren

door de naam van uw heilige knecht Jezus.’ (Hd.4:23-33)

 De ‘nieuwe’ bijeenvergadering is een plaats van gebed Gods Geest in wijsheidGods Geest in wijsheid

 Het volk met zijn leiders        rebellie tegen Jahweh & zijn Gezalfde OORDEELOORDEEL??

 Strek uw hand uit tot genezingStrek uw hand uit tot genezing en niet tot oordeel!en niet tot oordeel!

 Geef ons verdraagzaamheidGeef ons verdraagzaamheid (bereidwilligheid om te lijden) & vrijmoedigheid!& vrijmoedigheid!
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Het leiderschap van het gereorganiseerde IsraelHet leiderschap van het gereorganiseerde Israel

‘De menigte nu van hen die geloofden, was een van hart en ziel, en niemand zei
dat iets van zijn bezittingen zijn eigendom was, maar zij hadden alle dingen gemeenschappelijk.

En met grote kracht gaven de apostelen getuigenis van de opstanding van de Heer Jezus;
en er was grote genade over hen allen. Want er was ook niemand noodlijdend onder hen;

want allen die eigenaars van landerijen of huizen waren, verkochten die en brachten
de opbrengsten van het verkochte en legden die aan de voeten van de apostelen;

en aan ieder werd uitgedeeld naardat elk nodig had.’
(Hd.4:32-35)

 De ‘nieuwe’ bijeenvergadering is naast gebed ook gekenmerkt doormededeelzaamheid

 De gemeenschap erkent de apostelen als hun leiders vrijwillige gaven aan hun voetenvrijwillige gaven aan hun voeten

 Het Bijbelse ideaal geen gebrek & noodgeen gebrek & nood Gods genade over allenGods genade over allen

‘Er zal echter geen arme onder u zijn, want Jahweh zal u gewis zegenen in het land,…’ (Dt.15:4)
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Het leiderschap van het gereorganiseerde IsraelHet leiderschap van het gereorganiseerde Israel

‘Jozef nu, door de apostelen bijgenaamd Barnabas (wat vertaald is: zoon van de vertroosting),
een Leviet, een Cyprioot van geboorte, die een akker bezat, verkocht die en bracht het geld

en legde het aan de voeten van de apostelenegde het aan de voeten van de apostelen.
Een man nu genaamd Ananias, met zijn vrouw Saffira, verkocht een eigendom

en hield iets van de opbrengst achter met medeweten van zijn vrouw, en hij bracht een deel
en legde het aan de voeten van de apostelenen legde het aan de voeten van de apostelen. Petrus echter zei: Ananias, waarom heeft de satan

uw hart vervuld om te liegen tegen de Heilige Geest en van de opbrengst van het land achter te houden?
Als het onverkocht was gebleven, bleef het niet van u en was na de verkoop

de opbrengst niet in uw macht? Waarom hebt u zich deze daad in uw hart voorgenomen?
U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God.

Petrus nu zei tot haar: Waarom bent u onderling overeengekomen de Geest van de Heer te verzoeken?’
(Hd.4:36–5:4,9)

 Lukas illustreert het doortastende leiderschap & hun gezag in de zaakAnanias &Saffira

 Ananias &Safira begeren deeer van mensenbovende eer van God

 Ananias &Safira begeren meer de reputatie mededeelzaam te zijn dan de deugd zelf

Moet ons waarschuwend herinneren aan:Adam, verzoeking in de woestijn,Achan, …
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