De Handelingen
van de verrezen

Heer Jezus
Leven tussen vroeger & wat komen gaat:
Het Koninkrijk van God

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
1. Leven tussen vroeger & wat komen gaat: Het Koninkrijk van God

Gods Soevereiniteit & de geschiedenis
 HOOFDROLSPELER(S)

Petrus, Stefanus,Paulus of Barnabas

 Lukas’ favoriete aanduiding:
aanduiding: moest & moeten

focus is op ‘God
‘Godss werk’

Goddelijke noodzakelijkheid

“Wist u niet dat Ik in de dingen van mijn Vader moet zijn?” (Lk.2:49)
“Ook aan de andere steden moet Ik het evangelie van het koninkrijk van God verkondigen,
want daartoe ben Ik uitgezonden.” (Lk.4:43)
“De Zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten, overpriesters
en schriftgeleerden en gedood worden en op de derde dag worden opgewekt.” (Lk.9:22)
“Mannen broeders, het Schriftwoord moest vervuld worden, dat de Heilige Geest
door de mond van David tevoren heeft gezegd over Judas,…” (Hd.1:16)
“...want Ik zal hem tonen hoeveel hij moet lijden voor mijn naam.” (Hd.9:16)
“…terwijl zij hen vermaanden in het geloof te blijven en dat wij door vele verdrukkingen
het koninkrijk van God moeten binnengaan.” (Hd.14:22)

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
1. Leven tussen vroeger & wat komen gaat: Het Koninkrijk van God

Gods Soevereiniteit & de geschiedenis
 God heeft Israëls geschiedenis geleid en de huidige ontwikkelingen zijn het vervolgverhaal
 Lukas is overtuigd dat Gods doel tot uitvoering komt in de verhaalde gebeurtenissen
 De INVALSHOEK om Lukas te lezen
 Hd.13:17-41

God & zijn bedoelingen

verzekering

enige uitgebreide ‘synagoge boodschap’ van Paulus

 Jezus is de ‘vervuller’ van de beloften aan David

de sleutel tot Israëls toekomst

De huidige ontwikkelingen onderstrepen
Jezus’ dood & opstanding
als de noodzakelijke vervulling van Mozes, de Psalmen&Profeten

De Handelingen
van de verrezen

Heer Jezus
Excursus: Handelingen 13:1413:14-41

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
Jezus, ‘vervuller’ van de beloften aan David en sleutel tot Israëls toekomst

“De God van dit volk Israel verkoos onze vaderen en verhoogde het volk tijdens
hun vreemdelingschap in Egypteland en leidde hen met een hoge arm daaruit
daaruit.
En gedurende ongeveer veertig jaar verzorgde (verdroeg) Hij hen in de woestijn;
en na zeven volken te hebben uitgeroeid in het land Kanaän,
gaf Hij hun land hun ten erfdeel,dit is totaal ongeveer vierhonderdvijftig jaar.
En daarna gaf Hij richters,
richters tot op Samuel, de profeet.” (Hd.13:17-20)
 Uitgangspunt

Israël, Gods uitverkoren volk

 De uitverkiezing van de aartsvaders (Genesis)
 Zorg&verdraagzaamheid in de woestijn (Numeri)
 Periode v/d Richters (Richteren)

de verlossing & bevrijding uit Egypte
explosieve groei & bevrijding (Exodus)
Inname Kanaän (Jozua)

Profeet Samuel (1 Samuel)

 Merk hoe deze historische terugblik ‘Gods
Gods activiteit’
activiteit centraal stelt!
 Hd.13
Hd.13:: Het patroon

450 jaar

Gods voorzienigheid & trouw aan zijn volk

Hoofdrolspeler
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“En van toen af vroegen zij om een koning; en God gaf hun Saul, zoon van Kis,
een man uit de stam van Benjamin, veertig jaar lang. En na hem te hebben afgezet
verwekte Hij hun David tot koning, van wie Hij ook aldus getuigenis gaf:
gaf ‘Ik heb David
gevonden, de zoon van Isai, een man naar mijn hart, die mijn hele wil zal doen’. ” (Hd.13:21-23)
 Zij vroegen een koning

God gaf Saul

 David de man naar Gods hart
 Israël weerspannig

God zet Saul af

God verwekt David

zoekt Gods wil te doen in contrast tot Saul

vragen een koning naar ‘hun hart’

Saul…

“Van diens nageslacht heeft God naar de belofte aan Israel een Heiland gebracht,
gebracht Jezus,
nadat Johannes tevoren, voor zijn optreden, de doop van bekering had gepredikt aan
het hele volk Israel. Toen nu Johannes zijn loop voleindigde, zei hij:
‘Wat denkt u dat ik ben? Ik ben het niet; maar zie,
na mij komt Hij Wie ik niet waard ben de sandaal van zijn voeten los te maken’.” (Hd.13:23-25)
 Sleutelbewering

Jezus is de beloofde Davidische Heiland door God gegeven
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“Van diens nageslacht heeft God naar de belofte aan Israel een Heiland gebracht,
gebracht Jezus,
nadat Johannes tevoren, voor zijn optreden, de doop van bekering had gepredikt aan
het hele volk Israel. Toen nu Johannes zijn loop voleindigde, zei hij:
‘Wat denkt u dat ik ben? Ik ben het niet; maar zie,
na mij komt Hij Wie ik niet waard ben de sandaal van zijn voeten los te maken’.” (Hd.13:23-25)
 Johannes
 EYEOPENER
 Johannes

doop van bekering??

Het volk is vervreemd van God

NOODZAAK

nood aan vergeving van zonden aangeboden in Jezus de Messias
Hij is het die na mij komt!

Ik ben Hem onwaardig…

“Mannen broeders, zonen van Abrahams geslacht, en die onder u God vrezen,
tot ons is het woord van deze behoudenis gezonden.
Nadere verklaring + WAARSCHUWING
WAARSCHUWING!!

Want zij die in Jeruzalem wonen en hun oversten hebben Hem niet gekend,
en de stemmen van de profeten, die op elke sabbat gelezen worden,
hebben zij door Hem te veroordelen vervuld;” (Hd.13:26-27)
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“Want
Want zij die in Jeruzalem wonen en hun oversten hebben Hem niet gekend,
en de stemmen van de profeten, die op elke sabbat gelezen worden,
hebben zij door Hem te veroordelen vervuld; en hoewel zij geen enkele doodsschuld vonden,
vroegen zij Pilatus dat Hij zou worden gedood. Toen zij nu alles hadden volbracht wat over
Hem geschreven stond, namen zij Hem van het hout af en legden Hem in een graf.
God echter heeft Hem uit de doden opgewekt, en vele dagen lang is Hij verschenen aan hen
die met Hem waren opgegaan van Galilea naar Jeruzalem, die nu zijn getuigen zijn bij het volk.”
(Hd.13:28-31)

 Jeruzalem had het moeten weten

Profeten

 Pas op broeders dat jullie hen niet volgen

ongeloof

gemene daad van verraad
behoudenis te verwerpen!

 Onwetend, maar volkomen verantwoordelijk hebben zij de Schriften vervuld…
vervuld
 Vroegen een koning i/h verleden

vroegen de dood van Gods onschuldige Gezalfde

Waarom heeft God dit afschuwelijk onrecht laten gebeuren?
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“Want
Want zij die in Jeruzalem wonen en hun oversten hebben Hem niet gekend,
en de stemmen van de profeten, die op elke sabbat gelezen worden,
hebben zij door Hem te veroordelen vervuld; en hoewel zij geen enkele doodsschuld vonden,
vroegen zij Pilatus dat Hij zou worden gedood. Toen zij nu alles hadden volbracht wat over
Hem geschreven stond, namen zij Hem van het hout af en legden Hem in een graf.
God echter heeft Hem uit de doden opgewekt, en vele dagen lang is Hij verschenen aan hen
die met Hem waren opgegaan van Galilea naar Jeruzalem, die nu zijn getuigen zijn bij het volk.”
(Hd.13:28-31)

 Alles is volbracht wat in de schrift over Hem geschreven stond

VERKLARING

“Wanneer iemand een zonde begaat, waarop de doodstraf staat, en hij wordt ter dood
gebracht en gij hangt hem aan ‘het
het hout’
hout, dan zal zijn lijk gedurende de nacht niet aan ‘het hout’
blijven, maar gij zult hem dezelfde dag nog begraven
begraven, want een gehangene is door God
vervloekt en gij zult het land dat de HERE, uw God, u als erfdeel geven zal niet verontreinigen.
verontreinigen.”
(Dt.21:22,23)

 Een duidelijke 1e hint naar het plaatsvervangend, verzoenend offerwerk tot vergeving…
vergeving
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“Want
Want zij die in Jeruzalem wonen en hun oversten hebben Hem niet gekend,
en de stemmen van de profeten, die op elke sabbat gelezen worden,
hebben zij door Hem te veroordelen vervuld; en hoewel zij geen enkele doodsschuld vonden,
vroegen zij Pilatus dat Hij zou worden gedood. Toen zij nu alles hadden volbracht wat over
Hem geschreven stond, namen zij Hem van het hout af en legden Hem in een graf.
God echter heeft Hem uit de doden opgewekt, en vele dagen lang is Hij verschenen aan hen
die met Hem waren opgegaan van Galilea naar Jeruzalem, die nu zijn getuigen zijn bij het volk.”
(Hd.13:28-31)

 Leiders&volk ontdoen zich van Jezus
 Actie leiders & volk

bovennatuurlijke rechtvaardiging

OPSTANDING

Gods actie

 Zij die opgegaan waren van Galilea

Jezus, leer + interpretatie

Getuigen
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“En
En wij verkondigen u de belofte, tot de vaderen gekomen,
dat God deze heeft vervuld aan ons, hun kinderen, door Jezus “op
“op te wekken’’
wekken’’,
zoals ook in de tweede Psalm geschreven staat: ‘U bent mijn Zoon, heden heb ik U verwekt’.
En dat Hij Hem uit de doden heeft opgewekt om niet meer tot ontbinding terug te keren,
heeft Hij zo gezegd’: Ik zal u de betrouwbare weldadigheden van David geven’.
Daarom zegt Hij ook in een andere Psalm: ‘U zult uw Heilige geen ontbinding te zien geven’.
Want nadat David in zijn eigen geslacht de raad van God had gediend,
is hij wel ontslapen en bij zijn vaderen bijgezet en heeft ontbinding gezien,
maar Hij die God heeft opgewekt, heeft geen ontbinding gezien.” (Hd.13:32-37)
 Jezus, Davids zoon naar de belofte aan de vaderen
 Het goede nieuws
 Het evangelie
 De vervulling

Wat God heeft gedaan

‘PLAN B’

GOEDE NIEUWS

kinderen

TROUW aan zijn belofte voor Israël

de verkondiging dat Gods vroegere beloftes NU vervuld zijn

Historisch feit

de opwekking van Jezus Christus
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“En wij verkondigen u de belofte, tot de vaderen gekomen,
dat God deze heeft vervuld aan ons, hun kinderen, door Jezus “op te wekken’’,
zoals ook in de tweede Psalm geschreven staat: ‘U bent mijn Zoon, heden heb ik U verwekt’.
En dat Hij Hem uit de doden heeft opgewekt om niet meer tot ontbinding terug te keren,
heeft Hij zo gezegd’: Ik zal u de betrouwbare weldadigheden van David geven’.
Daarom zegt Hij ook in een andere Psalm: ‘U zult uw Heilige geen ontbinding te zien geven’.
Want nadat David in zijn eigen geslacht de raad van God had gediend,
is hij wel ontslapen en bij zijn vaderen bijgezet en heeft ontbinding gezien,
maar Hij die God heeft opgewekt, heeft geen ontbinding gezien.” (Hd.13:32-37)
 Om voor eeuwig te regeren
 Psalm 2
 Jesaja 55:3
 Psalm 16

de ‘Heilige’ verlost worden van dood & vergankelijkheid

Gods raadsbesluit: De intronisatie van de Messias op Gods heilige berg
De opstanding

de zekere zegening aan David beloofd

De Profetische woorden van David

VERLOSSING

Lichamelijke opstanding Messias
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“Heer, 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
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.”
(Hd.4:25-28)

“Waarom
Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is?
De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE
en tegen Zijn Gezalfde: Laten wij Hun banden verscheuren en Hun touwen van ons werpen!
Die in de hemel woont, zal lachen, de Heere zal hen bespotten.
Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, in Zijn brandende toorn hun schrik aanjagen.
Ik heb Mijn Koning toch gezalfd over Sion, Mijn heilige berg.
Ik zal het besluit bekendmaken: De HEERE heeft tegen Mij gezegd:
U bent Mijn Zoon, Ík heb U heden verwekt.” (Psalm2:1-8)
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David schreef:
“Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is?
De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en tegen
Zijn Gezalfde: Laten wij Hun banden verscheuren en Hun touwen van ons werpen!
Die in de hemel woont, zal lachen, de Heere zal hen bespotten.
Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, in Zijn brandende toorn hun schrik aanjagen.
Ik heb Mijn Koning toch gezalfd over Sion, Mijn heilige berg.
Ik zal het besluit bekendmaken: De HEERE heeft tegen Mij gezegd:
U bent Mijn Zoon, Ík heb U heden verwekt.”
verwekt (Psalm:2:1-8)

Aan Gods volk werd beloofd:
“Neig uw oor en kom tot Mij, luister, en uw ziel zal leven; want Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten:
sluiten
de betrouwbare gunstbewijzen aan David.
David Zie, Ik heb Hem gegeven als Getuige voor de volken,
als Vorst en Gebieder voor de volken.” (Jes.55:3,4)

David schreef:
“ Want U zult mijn ziel in het graf niet verlaten, U laat niet toe dat Uw Heilige ontbinding ziet.
ziet
U maakt mij het pad ten leven bekend; overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht,
lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd.” (Psalm 16:9-11)
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“U zij dan bekend, mannen broeders, dat door Deze u vergeving van zonden wordt verkondigd
en dat van alles waarvan u niet kon worden gerechtvaardigd in de wet van Mozes,
in Deze ieder die gelooft, gerechtvaardigd wordt.
Kijkt dan uit dat u niet overkomt wat gezegd is in de profeten:
‘Ziet, verachters, en verwondert u en verdwijnt; want Ik werk een werk in uw dagen, een werk
dat u geenszins zult geloven als iemand het u verhaalt’.”
(Hd.4:38-41)

 De profeten

reiniging &volkomen vergeving

 De vergeving in Jezus

vernieuwing Israël in de eindtijd

gevolg van zijn verheven status als de opgestane

 De verlossing is de uitkomst van zijn onrechtvaardige dood, begrafenis en rechtvaardiging!
rechtvaardiging
 Let op de inefficiëntie van de wet

vergeving

aannemelijk gemaakt te worden

 Welke zijde van de Profeten zullen zij nu kiezen? VEROORDELING of VERGEVING?

