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Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannenHet vervolgverhaal van Gods reddingsplannen

‘Stefanus nu, vol van genade en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk.
Er stonden echter sommigen op van hen die waren van de zogenaamde synagoge van de Libertijnen,

van de Cyreneeërs, van de Alexandrijnen en van die van Cilicië en Asia, en zij redetwistten met Stefanus.
En zij waren niet in staat de wijsheid en de geest waarmee hij sprak te weerstaan.

Toen stookten zij mannen op die zeiden: Wij hebben hem lasterlijke woorden horen spreken
tegen Mozes en God. En zij brachten het volk, de oudsten en de schriftgeleerden in opschudding;

en zij kwamen op hem af, grepen hem en leidden hem voor de Raad.
En zij brachten valse getuigen voor, die zeiden: Deze mens houdt niet op woorden te spreken

tegen deze heilige plaats en de wet; want wij hebben hem horen zeggen dat deze Jezus de Nazoreeër
deze plaats zal afbreken en de zeden veranderen die Mozes ons heeft overgeleverd.

En toen zij hem aanstaarden, zagen allen die in de Raad zaten, zijn aangezicht als het gezicht van een engel.’
(Hd.6:8-6:15)

 De manier waarop hij tegen deWet van Mozes en de tempelWet van Mozes en de tempel aankijkt is aanstootgevendaanstootgevend

 Stefanus nam afstand van zijn ‘traditie’‘traditie’ ‘absoluut verheven waardenabsoluut verheven waarden’relativeren…relativeren…

 Stefanus betwist ‘blijvende’ karakter 3 fundamentele pijlers v/h populaire Judaïsme3 fundamentele pijlers v/h populaire Judaïsme
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Indeling toespraak: (Hoofdstuk 7:1-54)

OMKADERINGOMKADERING

‘…deGod der heerlijkheidGod der heerlijkheidverscheen aan onze vader Abraham, …’ (vers 2)
‘(Stefanus)…, staarde naar de hemel en zag deheerlijkheid van Godheerlijkheid van God, en Jezus, …’ (vers 55)

Het verhaal van AbrahamHet verhaal van Abraham (vers  2-8)
Het verhaal van JozefHet verhaal van Jozef (vers  9-16)
Het verhaal van MozesHet verhaal van Mozes +/+/--50% toespraak!50% toespraak! (vers  17-43)

•• Historische achtergrondHistorische achtergrond&&Mozes’ kindertijdMozes’ kindertijd (vers  17-22)

•• Mozes’ tussenkomstMozes’ tussenkomst&&vlucht naarvlucht naarMidjanMidjan (vers  23-29)

•• Mozes’ roepingMozes’ roeping (vers  30-34)

•• Mozes’ zendingMozes’ zending (vers  35-37)

•• Mozes’ verwerping / Israëls afgoderijMozes’ verwerping / Israëls afgoderij&&oordeeloordeel (vers  38-43)

 De tentDe tent &&tempeltempel (vers  44-50)
 Stefanus’ aanklachtStefanus’ aanklacht ++ reactiereactie (vers  51-54)
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‘De hogepriester nu zei: Is dit inderdaad zo? En hij zei: Mannen broeders en vaders, hoort.
De God der heerlijkheid verscheen aan onze vader AbrahamDe God der heerlijkheid verscheen aan onze vader Abraham, toen hij in Mesopotamië was, voordat hij

woonde inHaran, en zei tot hem: ‘Ga uit uw land en uit uw familie en kom in het land dat Ik u zal wijzen’.
Toen vertrok hij uit het land van de Chaldeeën en ging inHaran wonen. En nadat zijn vader was gestorven,

bracht Hij hem vandaar over in dit land waarin u nu woont. En Hij gaf hem geen erfdeel daarin,
zelfs geen voetbreed, en Hij beloofde het hem tot een bezitting te geven en zijn nageslacht na hem,

terwijl hij geen kind had. En God sprak aldus, dat zijn nageslacht bijwoner zou zijn in een vreemd land
en zij zouden het tot slaven maken en mishandelen, vierhonderd jaar. ‘En het volk dat zij zullen dienen,

zal Ik oordelen’, zei God, ‘en daarna zullen zij uittrekken en Mij dienen op deze plaats’.
En Hij gaf hem het verbond van de besnijdenis; en zo verwekte hij Izaak

en besneed hem op de achtste dag; en Izaak verwekte Jakob, en Jakob de twaalf aartsvaders.’
(Hd.7:1-8)

 ‘De God der Heerlijkheid’De God der Heerlijkheid’ Gods aanwezigheidGods aanwezigheid in de tent & tempel (Ex.29,1Kon.8,Ez.43)

‘De stem van Jahweh is over de wateren, de God der heerlijkheidde God der heerlijkheid doet de donder weerklinken,
Jahweh over de geweldige wateren.’ (Ps.29:3)

 Gods zelfopenbaring is niet gebondenaanhet landhet landof de tempelde tempel integendeel…

 Veel ‘‘belangrijke momentenbelangrijke momenten’’ in Israëls geschiedenis, gebeurden juist buiten het land!

Het verhaal van AbrahamHet verhaal van Abraham

‘De hogepriester nu zei: Is dit inderdaad zo? En hij zei: Mannen broeders en vaders, hoort.
De God der heerlijkheid verscheen aan onze vader AbrahamDe God der heerlijkheid verscheen aan onze vader Abraham, toen hij in Mesopotamië was, voordat hij

woonde inHaran, en zei tot hem: ‘Ga uit uw land en uit uw familie en kom in het land dat Ik u zal wijzen’.
Toen vertrok hij uit het land van de Chaldeeën en ging inHaran wonen. En nadat zijn vader was gestorven,

bracht Hij hem vandaar over in dit land waarin u nu woont. En Hij gaf hem geen erfdeel daarin,
zelfs geen voetbreed, en Hij beloofde het hem tot een bezitting te geven en zijn nageslacht na hem,

terwijl hij geen kind had. En God sprak aldus, dat zijn nageslacht bijwoner zou zijn in een vreemd land
en zij zouden het tot slaven maken en mishandelen, vierhonderd jaar. ‘En het volk dat zij zullen dienen,

zal Ik oordelen’, zei God, ‘en daarna zullen zij uittrekken en Mij dienen op deze plaats’.
En Hij gaf hem het verbond van de besnijdenis; en zo verwekte hij Izaak

en besneed hem op de achtste dag; en Izaak verwekte Jakob, en Jakob de twaalf aartsvaders.’
(Hd.7:1-8)

 ‘De God der Heerlijkheid’De God der Heerlijkheid’ Gods aanwezigheidGods aanwezigheid in de tent & tempel (Ex.29,1Kon.8,Ez.43)

‘De stem van Jahweh is over de wateren, de God der heerlijkheidde God der heerlijkheid doet de donder weerklinken,
Jahweh over de geweldige wateren.’ (Ps.29:3)

 Gods zelfopenbaring is niet gebondenaanhet landhet landof de tempelde tempel integendeel…

 Veel ‘‘belangrijke momentenbelangrijke momenten’’ in Israëls geschiedenis, gebeurden juist buiten het land!



Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannenHet vervolgverhaal van Gods reddingsplannen

‘De hogepriester nu zei: Is dit inderdaad zo? En hij zei: Mannen broeders en vaders, hoort.
De God der heerlijkheid verscheen aan onze vader Abraham, toen hij in Mesopotamië was, voordat hij

woonde inHaran, en zei tot hem: ‘Ga uit uw land en uit uw familie en kom in het land dat Ik u zal wijzen’.
Toen vertrok hij uit het land van de Chaldeeën en ging inHaran wonen. En nadat zijn vader was gestorven,

bracht Hij hem vandaar over in dit land waarin u nu woontin dit land waarin u nu woont. En Hij gaf hem geen erfdeel daarin,
zelfs geen voetbreed, en Hij beloofde het hem tot een bezitting te geven en zijn nageslacht na hem,

terwijl hij geen kind had. En God sprak aldus, dat zijn nageslacht bijwoner zou zijn in een vreemd land
en zij zouden het tot slaven maken en mishandelen, vierhonderd jaar. ‘En het volk dat zij zullen dienen,

zal Ik oordelen’, zei God, ‘‘en daarna zullen zij uittrekken enMij dienen op deze plaats’.Mij dienen op deze plaats’.
En Hij gaf hem het verbond van de besnijdenis; en zo verwekte hij Izaak

en besneed hem op de achtste dag; en Izaak verwekte Jakob, en Jakob de twaalf aartsvaders.’
(Hd.7:1-8)

 ‘land’ waarin‘land’ waarin uunu woontnu woont Abrahams thuiskomst?thuiskomst? geen erfdeel, geen voetbreed…

 Abraham de pelgrim kende echter overal waar hij kwam Gods leiding en nabijheid!

 AAartsvaders ALTIJDALTIJD vreemdelingen & bijwonersvreemdelingen & bijwoners zowel in ‘het land’als daarbuiten

 Stefanus zet de sterke ‘territoriale traditie’‘territoriale traditie’op losse schroeven belofte aan Abrahambelofte aan Abraham

Het verhaal van AbrahamHet verhaal van Abraham

‘De hogepriester nu zei: Is dit inderdaad zo? En hij zei: Mannen broeders en vaders, hoort.
De God der heerlijkheid verscheen aan onze vader Abraham, toen hij in Mesopotamië was, voordat hij

woonde inHaran, en zei tot hem: ‘Ga uit uw land en uit uw familie en kom in het land dat Ik u zal wijzen’.
Toen vertrok hij uit het land van de Chaldeeën en ging inHaran wonen. En nadat zijn vader was gestorven,

bracht Hij hem vandaar over in dit land waarin u nu woontin dit land waarin u nu woont. En Hij gaf hem geen erfdeel daarin,
zelfs geen voetbreed, en Hij beloofde het hem tot een bezitting te geven en zijn nageslacht na hem,

terwijl hij geen kind had. En God sprak aldus, dat zijn nageslacht bijwoner zou zijn in een vreemd land
en zij zouden het tot slaven maken en mishandelen, vierhonderd jaar. ‘En het volk dat zij zullen dienen,

zal Ik oordelen’, zei God, ‘‘en daarna zullen zij uittrekken enMij dienen op deze plaats’.Mij dienen op deze plaats’.
En Hij gaf hem het verbond van de besnijdenis; en zo verwekte hij Izaak

en besneed hem op de achtste dag; en Izaak verwekte Jakob, en Jakob de twaalf aartsvaders.’
(Hd.7:1-8)

 ‘land’ waarin‘land’ waarin uunu woontnu woont Abrahams thuiskomst?thuiskomst? geen erfdeel, geen voetbreed…

 Abraham de pelgrim kende echter overal waar hij kwam Gods leiding en nabijheid!

 AAartsvaders ALTIJDALTIJD vreemdelingen & bijwonersvreemdelingen & bijwoners zowel in ‘het land’als daarbuiten

 Stefanus zet de sterke ‘territoriale traditie’‘territoriale traditie’op losse schroeven belofte aan Abrahambelofte aan Abraham



Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannenHet vervolgverhaal van Gods reddingsplannen

‘De hogepriester nu zei: Is dit inderdaad zo? En hij zei: Mannen broeders en vaders, hoort.
De God der heerlijkheid verscheen aan onze vader Abraham, toen hij in Mesopotamië was, voordat hij

woonde inHaran, en zei tot hem: ‘Ga uit uw land en uit uw familie en kom in het land dat Ik u zal wijzen’.
Toen vertrok hij uit het land van de Chaldeeën en ging inHaran wonen. En nadat zijn vader was gestorven,

bracht Hij hem vandaar over in dit land waarin u nu woont. En Hij gaf hem geen erfdeel daarin,
zelfs geen voetbreed, en Hij beloofde het hem tot een bezitting te geven en zijn nageslacht na hem,

terwijl hij geen kind had. En God sprak aldus, dat zijn nageslacht bijwoner zou zijn in een vreemd land
en zij zouden het tot slaven maken en mishandelen, vierhonderd jaar. ‘En het volk dat zij zullen dienen,

zal Ik oordelen’, zei God, ‘en daarna zullen zij uittrekken en Mij dienen op deze plaats’.‘en daarna zullen zij uittrekken en Mij dienen op deze plaats’.
En Hij gaf hem het verbond van de besnijdenis; en zo verwekte hij Izaak

en besneed hem op de achtste dag; en Izaak verwekte Jakob, en Jakob de twaalf aartsvaders.’
(Hd.7:1-8)

 Stefanus slaat een brug vanGenesis 15Genesis 15over Exodus 3Exodus 3 Sion–Gods ‘tegenwoordigheid’Gods ‘tegenwoordigheid’

 Het doel vande roeping vanAbraham & nageslachtAbraham & nageslacht een volk van ‘een volk van ‘GodloversGodlovers’’zijnzijn!!

 God is onveranderlijk, trouw        Abrahams onzekere bestaan, zonder vaste verblijfplaatsGod is onveranderlijk, trouw        Abrahams onzekere bestaan, zonder vaste verblijfplaats

 Zekerheid & vertrouwenZekerheid & vertrouwen v/d aartsvaders         een lap grondv/d aartsvaders         een lap grond Jahweh & beloftesJahweh & beloftes

Het verhaal van AbrahamHet verhaal van Abraham

‘De hogepriester nu zei: Is dit inderdaad zo? En hij zei: Mannen broeders en vaders, hoort.
De God der heerlijkheid verscheen aan onze vader Abraham, toen hij in Mesopotamië was, voordat hij

woonde inHaran, en zei tot hem: ‘Ga uit uw land en uit uw familie en kom in het land dat Ik u zal wijzen’.
Toen vertrok hij uit het land van de Chaldeeën en ging inHaran wonen. En nadat zijn vader was gestorven,

bracht Hij hem vandaar over in dit land waarin u nu woont. En Hij gaf hem geen erfdeel daarin,
zelfs geen voetbreed, en Hij beloofde het hem tot een bezitting te geven en zijn nageslacht na hem,

terwijl hij geen kind had. En God sprak aldus, dat zijn nageslacht bijwoner zou zijn in een vreemd land
en zij zouden het tot slaven maken en mishandelen, vierhonderd jaar. ‘En het volk dat zij zullen dienen,

zal Ik oordelen’, zei God, ‘en daarna zullen zij uittrekken en Mij dienen op deze plaats’.‘en daarna zullen zij uittrekken en Mij dienen op deze plaats’.
En Hij gaf hem het verbond van de besnijdenis; en zo verwekte hij Izaak

en besneed hem op de achtste dag; en Izaak verwekte Jakob, en Jakob de twaalf aartsvaders.’
(Hd.7:1-8)

 Stefanus slaat een brug vanGenesis 15Genesis 15over Exodus 3Exodus 3 Sion–Gods ‘tegenwoordigheid’Gods ‘tegenwoordigheid’

 Het doel vande roeping vanAbraham & nageslachtAbraham & nageslacht een volk van ‘een volk van ‘GodloversGodlovers’’zijnzijn!!

 God is onveranderlijk, trouw        Abrahams onzekere bestaan, zonder vaste verblijfplaatsGod is onveranderlijk, trouw        Abrahams onzekere bestaan, zonder vaste verblijfplaats

 Zekerheid & vertrouwenZekerheid & vertrouwen v/d aartsvaders         een lap grondv/d aartsvaders         een lap grond Jahweh & beloftesJahweh & beloftes



Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannenHet vervolgverhaal van Gods reddingsplannen

‘De hogepriester nu zei: Is dit inderdaad zo? En hij zei: Mannen broeders en vaders, hoort.
De God der heerlijkheid verscheenDe God der heerlijkheid verscheen aan onze vader Abraham, toen hij in Mesopotamië was, voordat hij

woonde inHaran, en zei tot hemzei tot hem: ‘Ga uit uw land en uit uw familie en kom in het land dat Ik u zal wijzen’.: ‘Ga uit uw land en uit uw familie en kom in het land dat Ik u zal wijzen’.
Toen vertrok hij uit het land van de Chaldeeën en ging inHaran wonen. En nadat zijn vader was gestorven,

bracht Hij hem vandaar over in dit landbracht Hij hem vandaar over in dit land waarin u nu woont. EnHij gafHij gaf hem geen erfdeel daarinhem geen erfdeel daarin,
zelfs geen voetbreed, enHij beloofdeHij beloofde het hem tot een bezitting te gevenhet hem tot een bezitting te geven en zijn nageslacht na hem,

terwijl hij geen kind had. EnEnGod sprakGod sprak aldus, dat zijn nageslacht bijwoner zou zijn in een vreemd land
en zij zouden het tot slaven maken en mishandelen, vierhonderd jaar. ‘En het volk dat zij zullen dienen,

zal Ik oordelen’, zei Godzei God, ‘‘en daarna zullen zij uittrekken en Mij dienen op deze plaats’.
EnHij gafHij gaf hem het verbond van de besnijdenis; en zo verwekte hij Izaak

en besneed hem op de achtste dag; en Izaak verwekte Jakob, en Jakob de twaalf aartsvaders.’
(Hd.7:1-8)

 Stefanus slaat een brug vanGenesis 15Genesis 15over Exodus 3Exodus 3naar Sion–Gods tegenwoordigheidGods tegenwoordigheid

 Het doel vande roeping vanAbraham & nageslachtAbraham & nageslacht een volk vaneen volk van ‘‘GodloversGodlovers’’zijnzijn!!

 God is onveranderlijk, trouw        Abrahams onzekere bestaan, zonder vaste verblijfplaatsGod is onveranderlijk, trouw        Abrahams onzekere bestaan, zonder vaste verblijfplaats

 Zekerheid & vertrouwenZekerheid & vertrouwen v/d aartsvaders         een lap grondv/d aartsvaders         een lap grond God der heerlijkheidGod der heerlijkheid

Het verhaal van AbrahamHet verhaal van Abraham

‘De hogepriester nu zei: Is dit inderdaad zo? En hij zei: Mannen broeders en vaders, hoort.
De God der heerlijkheid verscheenDe God der heerlijkheid verscheen aan onze vader Abraham, toen hij in Mesopotamië was, voordat hij

woonde inHaran, en zei tot hemzei tot hem: ‘Ga uit uw land en uit uw familie en kom in het land dat Ik u zal wijzen’.: ‘Ga uit uw land en uit uw familie en kom in het land dat Ik u zal wijzen’.
Toen vertrok hij uit het land van de Chaldeeën en ging inHaran wonen. En nadat zijn vader was gestorven,

bracht Hij hem vandaar over in dit landbracht Hij hem vandaar over in dit land waarin u nu woont. EnHij gafHij gaf hem geen erfdeel daarinhem geen erfdeel daarin,
zelfs geen voetbreed, enHij beloofdeHij beloofde het hem tot een bezitting te gevenhet hem tot een bezitting te geven en zijn nageslacht na hem,

terwijl hij geen kind had. EnEnGod sprakGod sprak aldus, dat zijn nageslacht bijwoner zou zijn in een vreemd land
en zij zouden het tot slaven maken en mishandelen, vierhonderd jaar. ‘En het volk dat zij zullen dienen,

zal Ik oordelen’, zei Godzei God, ‘‘en daarna zullen zij uittrekken en Mij dienen op deze plaats’.
EnHij gafHij gaf hem het verbond van de besnijdenis; en zo verwekte hij Izaak

en besneed hem op de achtste dag; en Izaak verwekte Jakob, en Jakob de twaalf aartsvaders.’
(Hd.7:1-8)

 Stefanus slaat een brug vanGenesis 15Genesis 15over Exodus 3Exodus 3naar Sion–Gods tegenwoordigheidGods tegenwoordigheid

 Het doel vande roeping vanAbraham & nageslachtAbraham & nageslacht een volk vaneen volk van ‘‘GodloversGodlovers’’zijnzijn!!

 God is onveranderlijk, trouw        Abrahams onzekere bestaan, zonder vaste verblijfplaatsGod is onveranderlijk, trouw        Abrahams onzekere bestaan, zonder vaste verblijfplaats

 Zekerheid & vertrouwenZekerheid & vertrouwen v/d aartsvaders         een lap grondv/d aartsvaders         een lap grond God der heerlijkheidGod der heerlijkheid



Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannenHet vervolgverhaal van Gods reddingsplannen

‘En de aartsvaders, jaloers geworden op Jozef, verkochten hem naar Egypte;
en God was met hem en verloste hem uit al zijn verdrukkingen en gaf hem gunst en wijsheid

tegenover Farao, de koning van Egypte, en hij stelde hem aan tot leidsman over Egypte en over
zijn hele huis. Er kwam echter een hongersnood over heel Egypte en Kanaän een grote verdrukking,
en onze vaderen vonden geen voedsel. Toen nu Jakob hoorde dat er in Egypte koren was, zond hij

onze vaderen voor  deeerste keer daarheen. En bij de tweede keer maakte Jozef zich aan zijn broers bekend;
en de afkomst van Jozef werd aan Farao openbaar. En Jozef zond hen weg en riep zijn vader Jakob bij zich

en al zijn verwanten, totaal vijfenzeventig zielen. En Jakob daalde af naar Egypte; en hij stierf,
hij en onze vaderen. En zij werden overgebracht naar Sichem en gelegd in het graf

dat Abraham voor een bedrag aan zilver had gekocht van de zonen van Hemor inSichem.’
(Hd.7:9-16)

 God ‘openbaarde’ zich inMesopotamiëMesopotamië aanAbrahamAbraham JozefJozef inEgypteEgypte (6x)

 Aartsvaders verwerpen Jozef God met hemGod met hem verlossingverlossing gunst & wijsheidgunst & wijsheid

 In EgypteEgypte voorziet God inde redding (grote verdrukking)&toekomst van de vaderendoor Jozef

 De vaderen hadden enkel ‘een grafeen graf’ in ‘het landhet land’ Sichem grondgebied SamariaSamaria…

 ‘Geografische locatieGeografische locatie’’ is ondergeschikt, God moetGod moetgehoorzaamdgehoorzaamd &&gevolgdgevolgd wordenworden!! (Abraham!)

Het verhaal van JozefHet verhaal van Jozef

‘En de aartsvaders, jaloers geworden op Jozef, verkochten hem naar Egypte;
en God was met hem en verloste hem uit al zijn verdrukkingen en gaf hem gunst en wijsheid

tegenover Farao, de koning van Egypte, en hij stelde hem aan tot leidsman over Egypte en over
zijn hele huis. Er kwam echter een hongersnood over heel Egypte en Kanaän een grote verdrukking,
en onze vaderen vonden geen voedsel. Toen nu Jakob hoorde dat er in Egypte koren was, zond hij

onze vaderen voor  deeerste keer daarheen. En bij de tweede keer maakte Jozef zich aan zijn broers bekend;
en de afkomst van Jozef werd aan Farao openbaar. En Jozef zond hen weg en riep zijn vader Jakob bij zich

en al zijn verwanten, totaal vijfenzeventig zielen. En Jakob daalde af naar Egypte; en hij stierf,
hij en onze vaderen. En zij werden overgebracht naar Sichem en gelegd in het graf

dat Abraham voor een bedrag aan zilver had gekocht van de zonen van Hemor inSichem.’
(Hd.7:9-16)

 God ‘openbaarde’ zich inMesopotamiëMesopotamië aanAbrahamAbraham JozefJozef inEgypteEgypte (6x)

 Aartsvaders verwerpen Jozef God met hemGod met hem verlossingverlossing gunst & wijsheidgunst & wijsheid

 In EgypteEgypte voorziet God inde redding (grote verdrukking)&toekomst van de vaderendoor Jozef

 De vaderen hadden enkel ‘een grafeen graf’ in ‘het landhet land’ Sichem grondgebied SamariaSamaria…

 ‘Geografische locatieGeografische locatie’’ is ondergeschikt, God moetGod moetgehoorzaamdgehoorzaamd &&gevolgdgevolgd wordenworden!! (Abraham!)



Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannenHet vervolgverhaal van Gods reddingsplannen

Positieve aspecten: Negatieve aspecten:

 Godwas met Jozef                                                God isnietmet de aartsvaders

 Verlost uit ALAL zijn ‘verdrukkingen’                      Hongersnood in het land

 Gunst & wijsheid bij Farao in Egypte                  Grote ‘verdrukking’ (effect hongersnood)

 Aanstelling als heerser over Egypte                    Geen voedsel (voer veestapel)

 Jozef verkeert i/d meest gunstige positiemeest gunstige positie situatie aartsvaders is onhoudbaar

Jozef versus de aartsvadersJozef versus de aartsvaders

Positieve aspecten: Negatieve aspecten:

 Godwas met Jozef                                                God isnietmet de aartsvaders

 Verlost uit ALAL zijn ‘verdrukkingen’                      Hongersnood in het land

 Gunst & wijsheid bij Farao in Egypte                  Grote ‘verdrukking’ (effect hongersnood)

 Aanstelling als heerser over Egypte                    Geen voedsel (voer veestapel)

 Jozef verkeert i/d meest gunstige positiemeest gunstige positie situatie aartsvaders is onhoudbaar



Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannenHet vervolgverhaal van Gods reddingsplannen

‘En de aartsvaders, jaloers geworden op Jozef, verkochten hem naar Egypte;
enGod was met hemGod was met hemenverloste hem uit al zijn verdrukkingenverloste hem uit al zijn verdrukkingen engaf hem gunst en wijsheidgaf hem gunst en wijsheid

tegenover Farao, de koning van Egypte, en hij stelde hem aan tot leidsman over Egypte en over
zijn hele huis. Er kwam echter een hongersnood over heel Egypte en Kanaän een grote verdrukking,
en onze vaderen vonden geen voedsel. Toen nu Jakob hoorde dat er in Egypte koren was, zond hij

onze vaderen voor  deeerste keer daarheen. En bij de tweede keer maakte Jozef zich aan zijn broers bekend;
en de afkomst van Jozef werd aan Farao openbaar. En Jozef zond hen weg en riep zijn vader Jakob bij zich

en al zijn verwanten, totaal vijfenzeventig zielen. En Jakob daalde af naar Egypte; en hij stierf,
hij en onze vaderen. En zij werden overgebracht naar Sichem en gelegd in het graf

dat Abraham voor een bedrag aan zilver had gekocht van de zonen van Hemor inSichem.’
(Hd.7:9-16)

 WaarGod actief isGod actief is ligt de toekomstde toekomst van zijn volk enniet in een ‘heilig territorium’

 Als de vaderenvaderengeen ‘‘gehoorgehoor’’geven en ‘‘komenkomen’ tot Jozef,’ tot Jozef, kunnen ze niet gered wordenkunnen ze niet gered worden

 Thema’s afgunstafgunst , rebellierebellie, verwerpingverwerping v/d‘toekomstige’ redderredder, 22ee ontmoeting…ontmoeting…

Het verhaal van JozefHet verhaal van Jozef

‘En de aartsvaders, jaloers geworden op Jozef, verkochten hem naar Egypte;
enGod was met hemGod was met hemenverloste hem uit al zijn verdrukkingenverloste hem uit al zijn verdrukkingen engaf hem gunst en wijsheidgaf hem gunst en wijsheid

tegenover Farao, de koning van Egypte, en hij stelde hem aan tot leidsman over Egypte en over
zijn hele huis. Er kwam echter een hongersnood over heel Egypte en Kanaän een grote verdrukking,
en onze vaderen vonden geen voedsel. Toen nu Jakob hoorde dat er in Egypte koren was, zond hij

onze vaderen voor  deeerste keer daarheen. En bij de tweede keer maakte Jozef zich aan zijn broers bekend;
en de afkomst van Jozef werd aan Farao openbaar. En Jozef zond hen weg en riep zijn vader Jakob bij zich

en al zijn verwanten, totaal vijfenzeventig zielen. En Jakob daalde af naar Egypte; en hij stierf,
hij en onze vaderen. En zij werden overgebracht naar Sichem en gelegd in het graf

dat Abraham voor een bedrag aan zilver had gekocht van de zonen van Hemor inSichem.’
(Hd.7:9-16)

 WaarGod actief isGod actief is ligt de toekomstde toekomst van zijn volk enniet in een ‘heilig territorium’

 Als de vaderenvaderengeen ‘‘gehoorgehoor’’geven en ‘‘komenkomen’ tot Jozef,’ tot Jozef, kunnen ze niet gered wordenkunnen ze niet gered worden

 Thema’s afgunstafgunst , rebellierebellie, verwerpingverwerping v/d‘toekomstige’ redderredder, 22ee ontmoeting…ontmoeting…



Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannenHet vervolgverhaal van Gods reddingsplannen

‘Naarmate nu de tijd van de belofte naderde die God aan Abraham had beloofdNaarmate nu de tijd van de belofte naderde die God aan Abraham had beloofd, groeide het volk
en vermeerderde zich in Egypte, totdat een andere koning over Egypte opstond, die Jozef niet had gekend.
Deze ging listig met ons geslacht te werk en behandelde onze vaderen slecht, zodat zij hun jonge kinderen

te vondeling moesten leggen, opdat zij niet in leven bleven. In deze tijd werd Mozes geboren
en hij was buitengewoon mooi; hij werd drie maanden opgevoed in het huis van zijn vader.
Toen hij nu te vondeling was gelegd, nam de dochter van Farao hem op en voedde hem op

als haar eigen zoon. En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid van de Egyptenaren
en was machtig in zijn woorden en werken.’

(Hd.7:17-22)

 De belofte in de context van de boodschap: (onderstreept wederom Gods trouw)

‘En het volk dat zij zullen dienen,  zal Ik oordelen’, zei God,
‘‘en daarna zullen zij uittrekken enMij dienen op deze plaatsMij dienen op deze plaats’. (vers 7)

 Devoorspoed & groeivoorspoed & groei van het volk in EgypteEgypte is de aanleiding totgenocide van het volkgenocide van het volk

 In deze tijd werdnaar de beloftenaar de belofte Mozes geboren en na 3 maanden ‘te vondeling gelegd’‘te vondeling gelegd’

 Zoals  bij Jozef brengt ‘‘verdrukkingverdrukking’’Mozes in de gunst & positie omzijn volk te redden

 Mozes zoonzoon Farao’s dochter       onderwezen, wijsheid, machtig in woorden & werkenmachtig in woorden & werken
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Deze ging listig met ons geslacht te werk en behandelde onze vaderen slecht, zodat zij hun jonge kinderen
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en hij was buitengewoon mooi; hij werd drie maanden opgevoed in het huis van zijn vader.
Toen hij nu te vondeling was gelegd, nam de dochter van Farao hem op en voedde hem op

als haar eigen zoon. En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid van de Egyptenaren
en was machtig in zijn woorden en werken.’

(Hd.7:17-22)

 De belofte in de context van de boodschap: (onderstreept wederom Gods trouw)
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Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannenHet vervolgverhaal van Gods reddingsplannen

‘Toen hij nu de leeftijd van veertig jaar had bereikt, kwam het in zijn hart op zijn broeders, de zonen
van Israel, te bezoeken. En toen hij iemand onrecht zag lijdenEn toen hij iemand onrecht zag lijden, beschermde hij hem en nam wraak
voor hem die werd afgebeuld door de Egyptenaar neer te slaan. Hij nu meende dat zijn broeders
zouden beseffen dat God hun door zijn hand behoudenis zou geven; maar zij beseften het niet.

En de volgende dag vertoonde hij zich aan hen terwijl zij twistten, en hij trachtte hen tot vrede te verzoenen
en zei: Mannen, u bent broeders; waarom doet u elkaar onrecht aanwaarom doet u elkaar onrecht aan?Hij echter die zijn naaste

onrecht aandeed, stootte hem van zich en zei: Wie heeft u tot overste en rechter over ons aangesteld?
Wilt u mij soms doden net zoals u gisteren de Egyptenaar hebt gedood?

Mozes nu vluchtte op dat woord en werd een bijwoner in het land Midian, waar hij twee zonen verwekte.’
(Hd.7:23-29)

 Mozes ‘bezoektbezoekt’ zijn broeders        thee & koekjes om zijn broeders bij te staan…

‘Gezegend zij de Heer, de God van Israel, want Hij heeft zijn volk bezochtbezocht en er verlossing voor bewerkt,’
‘En vrees beving allen en zij verheerlijkten God en zeiden: Een groot profeet is onder ons verwekt,

en: God heeft zijn volk bezochtbezocht.’ (Lk.1:68; 7:16)

 Onrechtvaardig lijden ‘‘rechtvaardig optredenrechtvaardig optreden’’ wendt zich af opvoeding &cultuur

 Voor zijn ‘roeping’ besefte Mozes iets vanGods bedoelingen met zijn leven!
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(Hd.7:23-29)

 Mozes komt er spoedig achter dat zijn ‘stilzwijgend vermoedenstilzwijgend vermoeden’een fatale vergissing is

 Net als bij JozefNet als bij Jozef, betonen ook Mozes’ broeders ‘geestelijk blind’geestelijk blind’,, zonder inzicht te zijn…zonder inzicht te zijn…

 Zij dieonrecht lijden doen elkaar onrecht aan neemt aanstoot aan de vredestichter

 De ‘middelaarmiddelaar’ verbaal & fysiekverbaal & fysiek verworpen Mozes hoeft op niets meer te hopen

 Dit is geen detail !Dit is geen detail ! in Hd.7:35 komt Stefanus terug op dit drama… (25a-b 26a-b)
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