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De identiteit van de vroegchristelijke beweging:  ‘‘De identiteit van de vroegchristelijke beweging:  ‘‘
-- ‘De Weg’‘De Weg’ --



Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannenHet vervolgverhaal van Gods reddingsplannen

‘Terwijl nu Saulus nog steeds dreiging en moord blies tegen de discipelen van de Heerde discipelen van de Heer,
ging hij naar de hogepriester en vroeg hem om brieven naar Damaskus, voor de synagogen, om,

als hij er vond die vaner vond die vande Wegwarenwaren, zowel mannen als vrouwen geboeid naar Jeruzalem te brengen.’
(Hd.9:1,2)

 ‘‘de Wegde Weg’’ symbolische aanduidingsymbolische aanduiding ‘identiteitidentiteit’ vroegchristelijke gemeenschap

 ‘de Weg’‘de Weg’ profileringprofilering concurrerende beweringen v/dJoodse meerderheidscultuurJoodse meerderheidscultuur

 DeDegroei & toenamegroei & toename v/d nieuwe bewegingv/d nieuwe beweging dynamische activiteitdynamische activiteit vanvanhet Woordhet Woord

‘En hetwoord van God nam toewoord van God nam toe en het getal van de discipelen… vermeerderde zeer’
‘Hetwoord van God nu nam toewoord van God nu nam toe en vermeerderde zich.’ (Hd.6:7; 12:24)

 de discipelen van ‘de Weg’de discipelen van ‘de Weg’ zij die zich niet verharden ‘t‘t ware, getrouwe Israelware, getrouwe Israel

 De vroegchristelijke gemeenschap de wareerfgenaamerfgenaam v/dvoorouderlijke tradities

Waar kent de aanduiding ‘de Weg’‘de Weg’ zijn oorsprong?
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Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannenHet vervolgverhaal van Gods reddingsplannen

‘Troost, troost mijn volk, zegt uw God. Spreekt tot het hart van Jeruzalem, roept het toe, dat zijn lijdenstijd
volbracht is, dat zijn ongerechtigheid geboet is, dat het uit de hand van Jahweh dubbel ontvangen heeft

voor al zijn zonden. Hoor, iemand roept: Bereidt in de woestijnBereidt in de woestijn de wegde weg van Jahweh, effent in de wildernisvan Jahweh, effent in de wildernis
een gebaandeeen gebaande wegwegvoor onze God.voor onze God. Elk dal worde verhoogd en elke berg en heuvel geslecht,

en het oneffene worde tot een vlakte en de rotsbodem tot een vallei. En de heerlijkheid van Jahweh
zal zich openbaren, en al het levende tezamen zal dit zien, want de mond van Jahweh heeft het gesproken.

Hoor, iemand zegt: Roep. En de vraag klinkt: Wat zal ik roepen? Alle vlees is gras, en al zijn schoonheid
als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af, als de adem van Jahweh daarover waait.

Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God
houdt eeuwig stand. Klim op een hoge berg, vreugdebode Sion; verhef uw stem met kracht,

vreugdebode Jeruzalem; verhef ze, vrees niet; zeg tot de steden van Juda:
Zie, hier is uw God! Zie, Jahweh de Heer zal komenZie, hier is uw God! Zie, Jahweh de Heer zal komen met krachtmet kracht en zijn arm zal heerschappij oefenenen zijn arm zal heerschappij oefenen;
zie, zijn buit is bij Hem en zijn beloning gaat voor Hem uit. Hij zal als een herder zijn kudde weiden,Hij zal als een herder zijn kudde weiden,

in zijn arm de lammeren vergaderen en ze in zijn schoot dragen; dein zijn arm de lammeren vergaderen en ze in zijn schoot dragen; de zogendenzogenden zal Hijzal Hij zachtkenszachtkens leidenleiden.’
(Jes.40:1-11)

Boek JesajaBoek Jesaja:: Hoe Jeruzalem, een stad van bloedvergieten en onrecht opnieuw de glorierijke
stad van de grote Koning zal worden, waartoe de volkeren zullen toestromen
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‘Troost, troost mijn volk, zegt uw God. Spreekt tot het hart van Jeruzalem, …’
(Jes.40:1)

‘Want Jahweh troosttroost Sion, Hij troosttroost al haar puinhopen; Hij maakt haar woestijn als Eden
en haar wildernis als de hof van Jahweh; blijdschap en vreugde zullen er gevonden worden,

loflied engeklank van gezang.’ (Jes.51:3)

‘Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede aankondigt,
die goede boodschap brengt, die heil verkondigt, die tot Sion spreekt: Uw God is Koning.
Hoor, uw wachters verheffen de stem, zij jubelen tezamen, want met eigen ogen zien zij,

hoeJahweh naar Sion wederkeertJahweh naar Sion wederkeert. Breekt uit in gejuich, jubelt eenparig, puinhopen van Jeruzalem,
want Jahweh heeft zijn volkJahweh heeft zijn volk getroostgetroost, Hij heeft Jeruzalem verlost, Hij heeft Jeruzalem verlost.

Jahweh heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle volken en alle einden der aarde
zullen zien het heil van onze God. (Jes.52:7-10)

 ‘vertroosting van Jeruzalemvertroosting van Jeruzalem’        het ‘eindtijdhersteleindtijdherstel’ terugkeer vanGod de Koning

“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)
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‘Waarom zegt gij, o Jakob, en spreekt, o IsraelWaarom zegt gij, o Jakob, en spreekt, o Israel: mijn weg is voor Jahweh verborgen en mijn rechtmijn weg is voor Jahweh verborgen en mijn recht
gaat aan mijn God voorbij?gaat aan mijn God voorbij? Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord?

Een eeuwig God is Jahweh, Schepper van de einden der aarde…’ (Jes.40:27,28)
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Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannenHet vervolgverhaal van Gods reddingsplannen

‘Zo zegt Jahweh: Waar toch is de scheidbrief uwer moeder, waarmede Ik haar verstoten heb?
Of wie van mijn schuldeisers is het, aan wie Ik u verkocht heb?

Zie, om uw ongerechtigheden zijt gij verkocht en om uw overtredingen is uw moeder verstoten.
Waarom was er niemand, toen Ik kwam, en antwoordde niemand, toen Ik riep?Waarom was er niemand, toen Ik kwam, en antwoordde niemand, toen Ik riep?

Is mijn hand dan werkelijk te kort om te verlossen, of is er in Mij geen kracht om te redden?
Zie, door mijn dreigen leg Ik de zee droog en maak Ik rivieren tot een woestijn…’

(Jes.50:1,2)

 JakobJakob –– IsraelIsrael onterecht verstoten & verkocht als slaaf liefdeloos & onmachtigliefdeloos & onmachtig

 JakobJakob –– IsraelIsrael blind & doofblind & doof rebels & onredelijk verbondsbreukverbondsbreukgepleegd?!

 JakobJakob –– IsraelIsrael heeftgeen vertrouwen inJahweh onmachtig, onwillig, onwijs

 Het ‘plan van Jahweh’ tot verlossing wordt door ‘dienaar’ Israel miskend (40(40--48)48)

 Jahweh (Schepper & Onderhouder)is verontwaardigd onwil & koppigheidonwil & koppigheid vanJakob – Israel

‘Hoort dit, huis van Jakob, gij, die unoemtnoemtmet Israëls naam, en uit Juda’s lendenen zijt voortgekomen,
die zweert bij de naam van Jahweh en de God van Israel belijdt, maar niet in waarheid en gerechtigheidmaar niet in waarheid en gerechtigheid.”

(Jes.48:1mijn vert.mijn vert.)
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Of wie van mijn schuldeisers is het, aan wie Ik u verkocht heb?

Zie, om uw ongerechtigheden zijt gij verkocht en om uw overtredingen is uw moeder verstoten.
Waarom was er niemand, toen Ik kwam, en antwoordde niemand, toen Ik riep?Waarom was er niemand, toen Ik kwam, en antwoordde niemand, toen Ik riep?

Is mijn hand dan werkelijk te kort om te verlossen, of is er in Mij geen kracht om te redden?
Zie, door mijn dreigen leg Ik de zee droog en maak Ik rivieren tot een woestijn…’

(Jes.50:1,2)
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Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannenHet vervolgverhaal van Gods reddingsplannen

‘Troost, troost mijn volk, zegt uw God. Spreekt tot het hart van Jeruzalem, roept het toe, dat zijn lijdenstijd
volbracht is, dat zijn ongerechtigheid geboet is, dat het uit de hand van Jahweh dubbel ontvangen heeft

voor al zijn zonden. Hoor, iemand roept: Bereidt in de woestijnBereidt in de woestijn de wegde weg van Jahweh, effent in de wildernisvan Jahweh, effent in de wildernis
een gebaandeeen gebaande wegwegvoor onze God.voor onze God. Elk dal worde verhoogd en elke berg en heuvel geslecht,

en het oneffene worde tot een vlakte en de rotsbodem tot een vallei. En de heerlijkheid van Jahweh
zal zich openbaren, en al het levende tezamen zal dit zien, want de mond van Jahweh heeft het gesproken.

Hoor, iemand zegt: Roep. En de vraag klinkt: Wat zal ik roepen? Alle vlees is gras, en al zijn schoonheid
als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af, als de adem van Jahweh daarover waait.

Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God
houdt eeuwig stand. Klim op een hoge berg, vreugdebode Sion; verhef uw stem met kracht,

vreugdebode Jeruzalem; verhef ze, vrees niet; zeg tot de steden van Juda:
Zie, hier is uw God! Zie, Jahweh de Heer zal komen met kracht en zijn arm zal heerschappij oefenenZie, hier is uw God! Zie, Jahweh de Heer zal komen met kracht en zijn arm zal heerschappij oefenen;
zie, zijn loon is bij Hem en zijn vergelding gaat voor Hem uit. Hij zal als een herder zijn kudde weiden,Hij zal als een herder zijn kudde weiden,

in zijn arm de lammeren vergaderen en ze in zijn schoot dragen; dein zijn arm de lammeren vergaderen en ze in zijn schoot dragen; de zogendenzogenden zal Hijzal Hij zachtkenszachtkens leidenleiden.’
(Jes.40:1-11)

 De aangekondigde beloftesbeloftes (Hfdst.1(Hfdst.1--39)39) wordennietgerealiseerd, Jahweh komtJahweh komt nietniet terugterug

 De ‘aangekondigde’ exodus       uitgesteld       ‘eindtijdverwachting’De ‘aangekondigde’ exodus       uitgesteld       ‘eindtijdverwachting’ nieuwe exodusnieuwe exodus (56-66)

De identiteit van de vroegchristelijke beweging: ‘de Weg’De identiteit van de vroegchristelijke beweging: ‘de Weg’
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een gebaandeeen gebaande wegwegvoor onze God.voor onze God. Elk dal worde verhoogd en elke berg en heuvel geslecht,
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Hoor, iemand zegt: Roep. En de vraag klinkt: Wat zal ik roepen? Alle vlees is gras, en al zijn schoonheid
als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af, als de adem van Jahweh daarover waait.

Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God
houdt eeuwig stand. Klim op een hoge berg, vreugdebode Sion; verhef uw stem met kracht,

vreugdebode Jeruzalem; verhef ze, vrees niet; zeg tot de steden van Juda:
Zie, hier is uw God! Zie, Jahweh de Heer zal komen met kracht en zijn arm zal heerschappij oefenenZie, hier is uw God! Zie, Jahweh de Heer zal komen met kracht en zijn arm zal heerschappij oefenen;
zie, zijn loon is bij Hem en zijn vergelding gaat voor Hem uit. Hij zal als een herder zijn kudde weiden,Hij zal als een herder zijn kudde weiden,
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 De aangekondigde beloftesbeloftes (Hfdst.1(Hfdst.1--39)39) wordennietgerealiseerd, Jahweh komtJahweh komt nietniet terugterug

 De ‘aangekondigde’ exodus       uitgesteld       ‘eindtijdverwachting’De ‘aangekondigde’ exodus       uitgesteld       ‘eindtijdverwachting’ nieuwe exodusnieuwe exodus (56-66)



Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannenHet vervolgverhaal van Gods reddingsplannen

‘Zie, Ik zend Mijn engel, die voor Mij de weg bereiden zal. Plotseling zal naar Zijn tempelZijn tempel
komen de Heer die u aan het zoeken bent, de engel van het verbond, waarin u uw vreugde vindt,
zie, hij komt, zegt Jahweh van de legermachten. Maar wie zal de dag van zijn komst verdragen?

Wie zal bij zijn verschijning standhouden? Want hij zal zijn als het vuur van de smelter
en als het loog van de blekers. hij zal zitten, het zilver smeltend en reinigend. hij zal de zonen van Levi

reinigen, hij zal hen louteren als goud en als zilver, opdat zij Jahweh in gerechtigheid offer brengen.
Dan zal het offer van Juda en van Jeruzalem Jahweh aangenaam zijn als in de dagen vanouds

en als in vroegere jaren. Ik zal naar u toekomen voor het oordeel…Ik zal naar u toekomen voor het oordeel…’

‘Want zie, die dagdie dag komt, brandend als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en allen die goddeloosheid
bedrijven, stoppels worden. En de dagde dag die komt, zal ze in vlam zetten, zegt Jahweh der legermachten,

Die van hen wortel noch tak zal overlaten. Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid
opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn; en u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren...
Denk aan de wet van Mozes, Mijn dienaar, die Ik hem geboden heb op Horeb voor heel Israël,

aande verordeningen en de bepalingen.
Zie, Ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van Jahwehde dag van Jahweh komt, die grote en ontzagwekkendedie grote en ontzagwekkende dagdag.
Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders,

opdat Ik niet zal komen en het land met de vloek zal slaan.’
(Maleachi 3:1-5; 4:1,2,4-6)

De identiteit van de vroegchristelijke beweging: ‘de Weg’De identiteit van de vroegchristelijke beweging: ‘de Weg’
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‘‘Zie,Zie, Ik zend Mijn engelIk zend Mijn engel, die voor Mij de weg bereiden zal. Plotseling (onverwacht) zal naar Zijn tempel
komen de Heer die u aan het zoeken bent, de engel van het verbond, waarin u uw vreugde vindt,

zie, hij komt, zegt Jahweh van de legermachten. Maar wie zal de dag van zijn komst verdragen?
Wie zal bij zijn verschijning standhouden? Want hij zal zijn als het vuur van de smelter

en als het loog van de blekers. hij zal zitten, het zilver smeltend en reinigend. hij zal de zonen van Levi
reinigen, hij zal hen louteren als goud en als zilver, opdat zij Jahweh in gerechtigheid offer brengen.
Dan zal het offer van Juda en van Jeruzalem Jahweh aangenaam zijn als in de dagen vanouds

en als in vroegere jaren. Ik zal naar u toekomen voor het oordeel…’
(Maleachi 3:1-5)

 Maleachi onderstreept het ‘eindtijdkaraktereindtijdkarakter’ ballingschap de dag van Jahweh!de dag van Jahweh!

‘Zie, Ik zend een engel voor u uitom over u te waken opde wegde weg en u te brengen
naar de plaats die Ik gereedgemaakt heb. …Maar indien gij aandachtig naar hem luistert,

en alles doet, wat Ik zeg, zal Ik uw vijanden vijandig bejegenen, en benauwen die u benauwen.
Want mijn engel zal voor uw aangezicht gaan en u brengen naar de Amoriet, deHethiet, de Perizziet,

deKanaaniet, deChiwwiet en de Jebusiet, en Ik zal hen vernietigen.
Gij zult u niet nederbuigen voor hun goden noch hen dienen en gij zult niet doen naar hun werkenen gij zult niet doen naar hun werken,…’

(Ex.23:20,22-24)
 Exodus 23:20        Mal.3:1 niet vreemd in de Joodse traditie weg tot behoudenisweg tot behoudenis
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‘Zie, Ik zend Mijn engel, die voor Mij de weg bereiden zal. Plotseling zal naar Zijn tempel
komen de Heer die u aan het zoeken bent, de engel van het verbond, waarin u uw vreugde vindt,
zie, hij komt, zegt Jahweh van de legermachten. Maar wie zal de dag van zijn komst verdragen?
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en als het loog van de blekers. hij zal zitten, het zilver smeltend en reinigend. hij zal de zonen van Levi

reinigen, hij zal hen louteren als goud en als zilver, opdat zij Jahweh in gerechtigheid offer brengen.
Dan zal het offer van Juda en van Jeruzalem Jahweh aangenaam zijn als in de dagen vanouds

en als in vroegere jaren. Ik zal naar u toekomen voor het oordeel…’
(Maleachi 3:1-5)

 Maleachi         het volk leeft als de volkende volkendie Jahweh voor hen in het land verwoestverwoest had

 Jahwehzendt‘de engel’ om hen ‘te bereiden’ opde komst vanJahweh in gerechtigheid

 Als Jahweh komt en zich ‘de rechtvaardige’‘de rechtvaardige’betoont de vloekde vloek van het verbondvan het verbond

 ‘de weg van Jahweh’‘de weg van Jahweh’ symbool voor de toekomstige behoudenis in de geschiedenis

‘Denk aan de wet van Mozes, Mijn dienaar, die Ik hem geboden heb op Horeb voor heel Israël,
aande verordeningen en de bepalingen.’ (Maleachi 4:4)

‘Bereidt in de woestijn‘Bereidt in de woestijn de wegde weg van Jahweh, effent in de wildernis een gebaandevan Jahweh, effent in de wildernis een gebaande wegwegvoor onze God.’voor onze God.’
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Dan zal het offer van Juda en van Jeruzalem Jahweh aangenaam zijn als in de dagen vanouds

en als in vroegere jaren. Ik zal naar u toekomen voor het oordeel…’
(Maleachi 3:1-5)

 Jes.40:3Jes.40:3 is ‘de terugkeerterugkeer klassieker’in de Joodse literatuurJoodse literatuur na de ballingschap (onvervuld)

‘Hij (Elia?)zal mannen, bestemd voor de kuil van het verderf, niet bestraffen noch met hen redetwisten.
Hij zal de leer van de Wet verbergen voor mannen van onrecht,

maar Hij zal ware kennis en rechtvaardig oordeel geven aan hen die de Wegde Weg gekozen hebben.
Hij zal hen allen leiden in kennis naar hun geest in overeenstemming met de voorschriften van de Eindtijd ...

Dit is de tijd voor de bereiding van de weg in de woestijnde weg in de woestijn, en hij zal hen leren te doen,
alles wat in die tijd(en) vereist is, en zich af te scheiden van hen die zich niet afwenden vanalle onrecht.’

(1Qs.8,9)
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Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannenHet vervolgverhaal van Gods reddingsplannen

‘Zie, Ik zend Mijn engel, die voor Mij de weg bereiden zal. Plotseling zal naar Zijn tempel
komen de Heer die u aan het zoeken bent, de engel van het verbond, waarin u uw vreugde vindt,
zie, hij komt, zegt Jahweh van de legermachten. Maar wie zal de dag van zijn komst verdragen?
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reinigen, hij zal hen louteren als goud en als zilver, opdat zij Jahweh in gerechtigheid offer brengen.
Dan zal het offer van Juda en van Jeruzalem Jahweh aangenaam zijn als in de dagen vanouds

en als in vroegere jaren. Ik zal naar u toekomen voor het oordeel…’
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 Jes.40:3Jes.40:3 is ‘de terugkeerterugkeer klassieker’ in de Joodse literatuurJoodse literatuur na de ballingschap (onvervuld)

‘En wanneer deze lid worden van de Gemeenschap in Israel volgens al deze regels,
zullen zij zich afscheiden van de woonplaats van de onrechtvaardigen en de woestijn ingaanen de woestijn ingaan

om daar Zijn weg voor te bereidenom daar Zijn weg voor te bereiden, gelijk geschreven is:Bereidt in de woestijn de weg van ..., maakt
recht in de wildernis een pad voor onze God. Dit (pad) is de studie van de wet, die Hij bevolen heeft

door de hand van Mozes, dat zij handelen naar alles, wat door de tijden heen is geopenbaard,
zoals de profeten hebben geopenbaard door Zijn Heilige Geest.’ (1Qs.8,9)

 ‘de Weg’‘de Weg’ de zelfaanduiding v/dQumran gemeenschap in afzondering (tijd aangebroken!)(tijd aangebroken!)
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en als het loog van de blekers. hij zal zitten, het zilver smeltend en reinigend. hij zal de zonen van Levi
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 Jes.40:3Jes.40:3 is ‘de terugkeerterugkeer klassieker’ in de Joodse literatuurJoodse literatuur na de ballingschap (onvervuld)
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om daar Zijn weg voor te bereidenom daar Zijn weg voor te bereiden, gelijk geschreven is:Bereidt in de woestijn de weg van ..., maakt
recht in de wildernis een pad voor onze God. Dit (pad) is de studie van de wet, die Hij bevolen heeft
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 ‘de Weg’‘de Weg’ de zelfaanduiding v/dQumran gemeenschap in afzondering (tijd aangebroken!)(tijd aangebroken!)



Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannenHet vervolgverhaal van Gods reddingsplannen

‘Zie, Ik zend Mijn bode, die voor Mij de weg bereiden zal. Plotseling zal naar Zijn tempel
komen de Heer die u aan het zoeken bent, de bode van het verbond, waarin u uw vreugde vindt,
zie, hij komt, zegt Jahweh van de legermachten. Maar wie zal de dag van zijn komst verdragen?

Wie zal bij zijn verschijning standhouden? Want hij zal zijn als het vuur van de smelter
en als het loog van de blekers. hij zal zitten, het zilver smeltend en reinigend. hij zal de zonen van Levi

reinigen, hij zal hen louteren als goud en als zilver, opdat zij Jahweh in gerechtigheid offer brengen.
Dan zal het offer van Juda en van Jeruzalem Jahweh aangenaam zijn als in de dagen vanouds

en als in vroegere jaren. Ik zal naar u toekomen voor het oordeel…’
(Maleachi 3:1-5)

‘Begin van het evangelie van Jezus Christus,  zoals geschreven staat in de profeet Jesaja:
‘Zie, ik zend mijn bode voor U uit, die uw weg zal bereiden’;

‘Stem van een roepende in de woestijn: Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden rechtBereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht’.
En hij predikte aldus: Na mij komt Hij die sterker is dan ik, Wiens schoenriemen ik niet waard ben

neerbukkend los te maken. Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de Heilige Geest.’
(Markus.1:1-3, 7,8)

 Jesaja?Jesaja? Samenstelling Maleachi 3:1 + Jesaja 40:3Maleachi 3:1 + Jesaja 40:3

 Johannes bereidt de eindtijdverwachtingde eindtijdverwachting voor Jahweh komt terugkomt terug totZijn tempel!

De identiteit van de vroegchristelijke beweging: ‘de Weg’De identiteit van de vroegchristelijke beweging: ‘de Weg’

‘Zie, Ik zend Mijn bode, die voor Mij de weg bereiden zal. Plotseling zal naar Zijn tempel
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reinigen, hij zal hen louteren als goud en als zilver, opdat zij Jahweh in gerechtigheid offer brengen.
Dan zal het offer van Juda en van Jeruzalem Jahweh aangenaam zijn als in de dagen vanouds

en als in vroegere jaren. Ik zal naar u toekomen voor het oordeel…’
(Maleachi 3:1-5)

‘Begin van het evangelie van Jezus Christus,  zoals geschreven staat in de profeet Jesaja:
‘Zie, ik zend mijn bode‘Zie, ik zend mijn bode voor U uitvoor U uit, die uw weg zal bereiden’;, die uw weg zal bereiden’;

‘Stem van een roepende in de woestijn: Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden rechtBereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht’.
En hij predikte aldus: Na mij komt Hij die sterker is dan ik, Wiens schoenriemen ik niet waard ben
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Na lange tijd komt Jahweh terug,Na lange tijd komt Jahweh terug,nunumoet er gepast gereageerd wordenmoet er gepast gereageerd wordenanders is het afgelopenanders is het afgelopen……
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Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannenHet vervolgverhaal van Gods reddingsplannen

‘Hoor, iemand roept: Bereidt in de woestijn de weg van Jahweh,
effent in de wildernis een gebaande weg voor onze God.’ (Jes.40:3)

‘Jahweh ging vóór hen uitJahweh ging vóór hen uit, overdag in een wolkkolom om hunde weg te wijzen, en 's nachts
in een vuurkolom om hun licht te geven, zodat zij dag en nacht verder konden trekken.

Hij nam de wolkkolom overdag en de vuurkolom in de nacht niet weg voor de aanblik van het volk.’
(Ex.13:21-22)

‘Zie, Ik zend een engel voor u uitvoor u uit omover u te wakenover u te wakenop de wegde wegen u te brengen
naar de plaats die Ik gereedgemaakt heb.’ (Ex.23:20)

 ‘de Wegde Weg’ symboliseert Gods aanwezigheidGods aanwezigheid in het Exodus verhaal Nieuwe ExodusNieuwe Exodus

‘Want niet overhaast zult gij uittrekken en niet in vlucht heengaan:
Jahweh gaat immers voor u heen en uw achterhoede is de God van IsraelJahweh gaat immers voor u heen en uw achterhoede is de God van Israel.’ (Jes.52:12)

 Een onmiskenbaar verbandverband vroegerevroegere ExodusExodus ‘eindtijd’ Exodus beeldspraak!?beeldspraak!?

 De vroegerevroegere ExodusExodus verhaaltde ontstaansgeschiedenis van Israel als Gods verbondsvolk

 De Exodus gaf Gods ‘oude’ verbondsvolk‘oude’ verbondsvolk hununieke identiteitunieke identiteit onder alle volken
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 Een onmiskenbaar verbandverband vroegerevroegere ExodusExodus ‘eindtijd’ Exodus beeldspraak!?beeldspraak!?

 De vroegerevroegere ExodusExodus verhaaltde ontstaansgeschiedenis van Israel als Gods verbondsvolk

 De Exodus gaf Gods ‘oude’ verbondsvolk‘oude’ verbondsvolk hununieke identiteitunieke identiteit onder alle volken



Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannenHet vervolgverhaal van Gods reddingsplannen

‘Zo zegt Jahweh, die door de zee een wegbaant eneen padeen pad door machtige wateren;
die wagen en paard doet uittrekken, krijgsmacht en helden; tezamen liggen zij neder, zij staan niet weer op,

zij zijn uitgeblust, als een vlaspit uitgedoofd: Denkt niet aan hetgeen vroeger gebeurde
en let niet op wat oudtijds is geschied; zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten;

zult gij er geen acht op slaan?  Ja, Ik zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis.’
(Jes.43:16-19)

 Denieuwe Exodusnieuwe Exodus is een ‘nieuw beginnieuw begin’        een ‘nieuwe creatienieuwe creatie’ nieuwe identiteit

 ‘de Weg’ getransformeerde ‘ontstaansgeschiedenis’         basis voor hun identiteitidentiteit

‘…zie, uw God zal komen met wraak, met de vergelding Gods; Hij zal komen en Hij zal u verlossen.
Dan zullen de ogen der blinden geopend en de oren der doven ontsloten worden; dan zal de lamme

springen als een hert en de tong van de stomme zal jubelen;
want in de woestijn zullen wateren ontspringen en beken in de steppe, en het gloeiende zand zal

tot een poel worden en het dorstige land tot waterbronnen…
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; verdorven dwazen zullen er niet gevonden worden.
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’de vrijgekochten van Jahweh’ (Jes.35)

De identiteit van de vroegchristelijke beweging: ‘de Weg’De identiteit van de vroegchristelijke beweging: ‘de Weg’

‘Zo zegt Jahweh, die door de zee een wegbaant eneen padeen pad door machtige wateren;
die wagen en paard doet uittrekken, krijgsmacht en helden; tezamen liggen zij neder, zij staan niet weer op,

zij zijn uitgeblust, als een vlaspit uitgedoofd: Denkt niet aan hetgeen vroeger gebeurde
en let niet op wat oudtijds is geschied; zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten;

zult gij er geen acht op slaan?  Ja, Ik zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis.’
(Jes.43:16-19)

 Denieuwe Exodusnieuwe Exodus is een ‘nieuw beginnieuw begin’        een ‘nieuwe creatienieuwe creatie’ nieuwe identiteit

 ‘de Weg’ getransformeerde ‘ontstaansgeschiedenis’         basis voor hun identiteitidentiteit

‘…zie, uw God zal komen met wraak, met de vergelding Gods; Hij zal komen en Hij zal u verlossen.
Dan zullen de ogen der blinden geopend en de oren der doven ontsloten worden; dan zal de lamme

springen als een hert en de tong van de stomme zal jubelen;
want in de woestijn zullen wateren ontspringen en beken in de steppe, en het gloeiende zand zal

tot een poel worden en het dorstige land tot waterbronnen…
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; verdorven dwazen zullen er niet gevonden worden.
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’de vrijgekochten van Jahweh’ (Jes.35)


