De Handelingen
van de verrezen

Heer Jezus
De hoop van Israël
De opstanding & het aanbreken van de laatste dagen

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
2. De hoop van Israël:
Israël de opstanding & de laatste dagen
De hoop van de opstanding in het OT.
 de OT leer v/d opstanding

ONMISBAAR

betekenis vroege kerk & leer NT.

 De opstanding is onlosmakelijk verbonden met: de terugkeer, eindtijd, n. schepping
 Vervulling van Gods verbondsbeloften:
Dezegeningen vande toekomstigeeeuw
De hoop van Israël

 VISIE

- Hereniging van de 12 stammen
- reiniging & vergeving van zonden
- Gave van Gods Geest
- Nieuw, eeuwig vredesverbond
- trouw & gehoorzaamheid
- De Davidische herdersvorst
- Gods eeuwige woonplaats

Gods herstel van Israël in de huidige, hernieuwde en getransformeerde wereld
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2. De hoop van Israël:
Israël de opstanding & de laatste dagen
De hoop van de opstanding in het OT.
 de OT leer v/d opstanding

ONMISBAAR

betekenis vroege kerk & leer NT.

 De opstanding is onlosmakelijk verbonden met: de terugkeer, eindtijd, n. schepping
 Vervulling van Gods verbondsbeloften:
Dezegeningen vande toekomstigeeeuw
De hoop van Israël

 Lukas

- Hereniging van de 12 stammen
- reiniging & vergeving van zonden
- Gave van Gods Geest
- Nieuw, eeuwig vredesverbond
- trouw & gehoorzaamheid
- De Davidische herdersvorst
- Gods eeuwige woonplaats

3 scènes onderstrepen de realiteit & betekenis van Jezus’ fysieke opstanding
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De opstanding in Lukas 24
 De nadruk bij de vervulling, ligt op de TOTALITEIT van “De Schriften”
“O onverstandigen en tragen van hart in het geloven van alles wat de profeten hebben gesproken!”
“En te beginnen met Mozes en alle profeten legde Hij hun uit wat in al de Schriften over Hem stond.”
“Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was, dat alles moest worden vervuld wat over
Mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en psalmen.” (25,27,44)

Wat kan dit anders betekenen dan dat hierdoor de hoop van de Schriften vervuld wordt?
 OT. is noodzakelijk

toedracht en betekenis van Jezus’ dood & opstanding te verstaan

 Jezus’ dood & opstanding is noodzakelijk

toedracht v/d hoop van het OT. te verstaan!

“Zo staat er geschreven dat de Christus moest lijden en uit de doden opstaan op de derde dag,
en in zijn naam bekering tot vergeving van zonden moest worden gepredikt aan alle volken,
volken
te beginnen bij Jeruzalem. U bent getuigen van deze dingen.” (Lk.24:46-48)

 ‘Missionaire’ God (doel, plan)

de Zoon uitgezonden

De Geest uitgezonden
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2. De hoop van Israël:
Israël de opstanding & de laatste dagen
De opstanding vormt een centraal thema in het boek de handelingen
Handelingen 1:22; 2:24-36; 3:13-15,21-26; 4:2, 10-11,33; 5:30-32; 7:37;
10:40-41; 13
10
13;30-37; 17
17:18,31-32; 23
23:6-8; 24
24:15,21; 26
26:8
 De opstanding in Lukas:
Lukas:

het symbool van de aangebroken nieuwe tijd
Gods handtekening
onderschrijft al zijn beloftes

“…omdat hij hun Jezus en de opstanding verkondigde.
…Mogen wij weten welke deze nieuwe leer is waarover u spreekt?
Met voorbijzien dan van de tijden der onwetendheid beveelt God nu aan de mensen,
dat zij zich allen overal moeten bekeren,
omdat Hij een dag heeft bepaald, waarop Hij het aardrijk in gerechtigheid zal oordelen
door een man die Hij daartoe heeft bestemd, waarvan Hij aan allen zekerheid heeft gegeven
door Hem uit de doden op te wekken.” (Hd.17:18,19,30-31)

 De opstanding

focusenclimaxv/d apostolische prediking

‘opstandingprediking’
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De opstanding in Handelingen
• 2:32

‘Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn.’
• 3:15
‘…van Wie wij getuigen zijn.’
• 4:33
‘En met grote kracht gaven de apostelen getuigenis
van de opstanding van de Heer Jezus…’
• 5:32
‘En wij zijn getuigen van deze dingen,…’
• 10:39,41 ‘En wij zijn getuigen van alles wat Hij heeft gedaan,…
(Hij verscheen) aan getuigen
getuigen’
• 13:31
‘Hij verschenen aan hen… die nu zijn getuigen zijn bij het volk.’
• 22:15
‘(Paulus:) want U zult voor Hem bij alle mensen een getuige zijn
van wat u hebt gezien en gehoord.’
• 26:16
‘(Paulus:) daartoe ben Ik je verschenen, om je voor te bestemmen tot
een dienaar en getuige zowel van wat je van Mij hebt gezien…’

 De opstandingprediking is allereerst gebaseerd op ooggetuigenis van Jezus’ verschijning
 Getuigenis geven

‘mijn’ getuigenis geven van Gods werk in mijn leven…

 Getuigenis geven

getuigenis geven van DE REALITEIT van de OPSTANDING

Jezus’ opstanding: een vooruitgeschoven gebeurtenis
in het licht van het nakende oordeel

Jezus’ opstanding

‘omdat Hijeen
een dag heeft bepaald,
bepaald waarop
Hijhet aardrijk in gerechtigheid zal oordelen
door een man die Hij daartoe heeft bestemd,
waarvan Hij aan allenzekerheidheeft gegeven
door Hem uit de doden op te wekken’

Jezus’ verschijning

Hd.17:31

Jezus’
opstanding tot
vergeving van zonden

‘Zo staat er geschreven dat de Christus moest lijden
enuit
uit de doden opstaan op de derde dag,
dag
en in zijn naam bekering tot vergeving van zonden
moest worden gepredikt aan alle volken,’

Algehele
opstanding tot
leven & oordeel

Lk.24:46-48

Jezus is in afwachting van de opstandingdag opgewekt om de beloofdeverlossing
beloofde verlossing & hoop teverzekeren

Jezus’ opstanding: een vooruitgeschoven gebeurtenis
in het licht van het nakende oordeel

Jezus’ opstanding

‘Want niet als navolgers van vernuftig verzonnen fabels hebben
wij ude kracht en komst van onze Heer Jezus Christusbekend
gemaakt, maar alsooggetuigen
ooggetuigen van zijn majesteit.
majesteit
En zo hebben wijhet profetische woord des te vaster, en u doet
er goed aan daarop acht te geven als op een lamp die schijnt in
een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt…’

Jezus’ verschijning

2Pt.1:16-19

Opstanding tot
vergeving van zonden

‘Zo staat er geschreven dat de Christus moest lijden
enuit
uit de doden opstaan op de derde dag,
dag
en in zijn naam bekering tot vergeving van zonden
moest worden gepredikt aan alle volken,’

Opstanding
tot leven & oordeel

Lk.24:46-48

Jezus’ opstanding is de bevestiging dat Jezus’ verschijning een vaststaand feit is
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De opstanding in Handelingen
‘Mannen van Israël, hoort deze woorden: Jezus de Nazoreeër, een man, door God aan u bevestigd
door krachten, wonderen en tekenen die God door Hem in uw midden heeft gedaan, zoals u zelf weet,
Hem, door de bepaalde raad en voorkennis van God overgegeven, hebt u door de hand van wettelozen
aan het kruis gehecht en gedood. Hem heeft God opgewekt door de weeën van de dood te ontbinden,
aangezien het niet mogelijk was dat Hij door deze werd vastgehouden.’
vastgehouden (Hd.2:22-24)

 In JezusvanNazarethhadGod‘de
de krachten van de toekomstige eeuw’
eeuw onmiskenbaar betoond
‘De dingen betreffende Jezus de Nazarener, die een profeet was,
krachtig in werk en woord voor God en al het volk,’ (Lk.24:19)
Als Jezus zo’n ‘bevestigde
‘bevestigde’’ profeet van God was, waarom werd hij verworpen,omgebracht?
 Het is God zelf die Jezus ‘overgegeven’ heeft in de handen van de Romeinen!
 Het was Gods doelbewust en weloverwogen plan
 Let op

GODS REDDINGSPLAN (1e maal!)

Jezus’ lijden & proces van de verzoening en vergeving

 Gods voorkennis

menselijke verantwoording

OPSTANDING

Gods vastberaden uitvoering v/h plan
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De opstanding in Handelingen
‘Mannen van Israël, hoort deze woorden: Jezus de Nazoreeër, een man, door God aan u bevestigd
door krachten, wonderen en tekenen die God door Hem in uw midden heeft gedaan, zoals u zelf weet,
Hem, door de bepaalde raad en voorkennis van God overgegeven, hebt u door de hand van wettelozen
aan het kruis gehecht en gedood. Hem heeft God opgewekt door de weeën van de dood te ontbinden,
aangezien het niet mogelijk was dat Hij door deze werd vastgehouden.’
vastgehouden (Hd.2:22-24)

 ‘Hem heeft God opgewekt’

houding van Judas, joodse overheden, Romeinen

 Jezus’ opstanding is de ‘ultieme bevestiging’

Gods dienaar & Gezalfde

 Stelling: Jezus kon ONMOGELIJK voor langere tijd door de dood vastgehouden worden
 WAAROM?

Omdat Hij de Messias is!

voor Hij de dood is ingegaan…

 De dood kon ONMOGELIJK Jezus’ superieure kosmische heerschappij verhinderen!
 Toen Jezus stierf werd de dood ‘hoogzwanger’

God zette de bevalling in gang…
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De opstanding in Handelingen
‘Mannen van Israël, hoort deze woorden: Jezus de Nazoreeër, een man, door God aan u bevestigd
door krachten, wonderen en tekenen die God door Hem in uw midden heeft gedaan, zoals u zelf weet,
Hem, door de bepaalde raad en voorkennis van God overgegeven, hebt u door de hand van wettelozen
aan het kruis gehecht en gedood. Hem heeft God opgewekt door de weeën van de dood te ontbinden,
aangezien het niet mogelijk was dat Hij door deze werd vastgehouden.’
vastgehouden (Hd.2:22-24)

 Op de 3e dag, na hevige weeën werd Jezus ‘geboren’ uit de dood
 Jezus’ opstanding uit de dood
 Hetzelfde ‘opgebaarde’ lichaam

REANIMATIE

NIEUWE SCHEPPING, WEDERGEBOORTE

leven geschonken van een TOTAAL ANDERE ORDE

‘Jezus nu zei tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat u die Mij gevolgd bent, in de wedergeboorte,
wedergeboorte
wanneer de Zoon des mensen zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid,
u ook op twaalf tronen zult zitten om de twaalf stammen van Israel te oordelen.’ (Mt.19:28)
Okay Petrus, maar waarom kan je dit zo nadrukkelijk stellen, wat is uw bewijsgrond?
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De opstanding in Handelingen
‘Want David zegt van Hem: ‘Ik zag de Heer altijd voor mij, want Hij is aan mijn rechterhand,
opdat ik niet wankel. Daarom heeft mijn hart zich verblijd en mijn tong zich verheugd, ja,
ook mijn vlees zal rusten in hoop,
hoop want U zult mijn ziel niet aan het dodenrijk overlaten en uw Heilige
geen ontbinding te zien geven. U hebt mij de wegen van het leven bekend gemaakt; U zult mij met
blijdschap vervullen bij uw aangezicht’. (Hd.2:25-28)

 LET OP

Ps.16 is geen ‘bewijstekst’ voor de opstanding

 Oorspronkelijkecontext

een ode

Jezus’ MESSIASSCHAP

levengeleidonderhet gezegende bestuur van Jahweh

 Tot op de dag van vandaag is Jahweh de Hulp geweest die mij rechthield in dit leven
 Davids diepe vreugde en hoop reikt verder dan de grenzen van dit leven…
 De dood kan ONMOGELIJK mijn vertrouwelijke omgang en wandel met God teniet doen
 ‘innerlijke’kennisvanGod

de overtuiging van een leven in Gods nabijheid voorbij de dood
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De opstanding in Handelingen
‘Want David zegt van Hem: ‘Ik zag de Heer altijd voor mij, want Hij is aan mijn rechterhand,
opdat ik niet wankel. Daarom heeft mijn hart zich verblijd en mijn tong zich verheugd, ja,
ook mijn vlees zal rusten in hoop,
hoop want U zult mijn ziel niet aan het dodenrijk overlaten en uw Heilige
geen ontbinding te zien geven. U hebt mij de wegen van het leven bekend gemaakt; U zult mij met
blijdschap vervullen bij uw aangezicht’. (Hd.2:25-28)

Wat is de aanleiding om hier een aanwijzing te zien naar Jezus’ lichamelijke opstanding?
‘Mannen broeders, het is geoorloofd met vrijmoedigheid tot u te spreken over de aartsvader David,
dat hij en gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op deze dag.
Daar hij dan een profeet was en wist, dat God hem met een eed had gezworen één uit de vrucht van zijn
lendenen op zijn troon te doen zitten,
zitten heeft hij vooruitgezien en gesproken over de opstanding
van de Messias, dat Hij niet aan het dodenrijk is overgelaten en zijn vlees geen ontbinding heeft gezien.
Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn.’ (Hd.2:29-32)

 David heeft profetisch gesproken over ‘een gebeurtenis’ die zichzelf niet aangaat
‘Jahweh heeft David in waarheid gezworen, en Hij zal daar niet van afwijken:
Eén van de vrucht van uw schoot zal Ik op uw troon zetten.’ (Ps.132:11)
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‘Mannen broeders, het is geoorloofd met vrijmoedigheid tot u te spreken over de aartsvader David,
dat hij en gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op deze dag.
Daar hij dan een profeet was en wist, dat God hem met een eed had gezworen één uit de vrucht van zijn
lendenen op zijn troon te doen zitten, heeft hij vooruitgezien en gesproken over de opstanding
van de Messias,
Messias dat Hij niet aan het dodenrijk is overgelaten en zijn vlees geen ontbinding heeft gezien.
Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn.’ (Hd.2:29-32)

 David heeft profetisch gesproken over ‘een gebeurtenis’ die zichzelf niet aangaat
‘Jahweh heeft David in waarheid gezworen, en Hij zal daar niet van afwijken:
Eén van de vrucht van uw schoot zal Ik op uw troon zetten.’ (Ps.132:11)

Maar hoe zou die belofte vervuld worden? Sinds de 6e eeuw v. Chr. was er geen koning meer?
 Alleen door dodenopstanding zou ooit nog een Vorst kunnen regeren over Israël!
 Davids ‘vertrouwen’ in Ps.16 is een profetische verklaring door de Geest van God
 Hij ‘voorzag’ door geloof 100en jaren voordien hoe Gods belofte vervuld zou worden
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‘Mannen broeders, het is geoorloofd met vrijmoedigheid tot u te spreken over de aartsvader David,
dat hij en gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op deze dag.
Daar hij dan een profeet was en wist, dat God hem met een eed had gezworen één uit de vrucht van zijn
lendenen op zijn troon te doen zitten, heeft hij vooruitgezien en gesproken over de opstanding
van de Messias, dat Hij niet aan het dodenrijk is overgelaten en zijn vlees geen ontbinding heeft gezien.
Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn.’
zijn (Hd.2:29-32)

 De apostelen waren getuigen dat Jezus in tegenstelling tot David, geen ontbinding zag!
 Aan hen was Jezus de Messias op vele wijzen gedurende vele dagen verschenen!
 De opstanding is de ultieme demonstratie dat Jezus de Messias is
Maar hier is nog niet alles mee gezegd er volgt meer…
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De opstanding in Handelingen
‘DAAROM

(oun) nu Hij dan door de rechterhand van God is 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:
‘Jahweh heeft tot mijn Heer gezegd: Zit aan mijn rechterhand,
totdat Ik uw vijanden tot een voetbank voor uw voeten stel’
stel.
Laat het hele huis van Israel dan zeker weten, dat God Hem zowel tot Heer als tot Messias heeft gemaakt,
deze Jezus die u hebt gekruisigd.
Toen zij nu dit hoorden, werden zij in het hart getroffen en zij zeiden tot Petrus en de overige apostelen:
Wat moeten wij doen, mannen broeders?’ (Hd.2:33-37)

 De gave van de Geest en het Messiasschap worden samengebracht in Ps.110
 Wat de menigte zag en hoorde, was bewijs

Jezus’ superieure kosmische heerschappij

 David sprak wederom niet over zichzelf in Ps.110 maar ‘voorzag’ Jezus’ verhoging
 Jezus’ heerschappij is geen heruitgave van Davids regering, Hij is groter dan David!
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De opstanding in Handelingen
‘DAAROM

(oun) nu Hij dan door de rechterhand van God is 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:
‘Jahweh heeft tot mijn Heer gezegd: Zit aan mijn rechterhand,
rechterhand
totdat Ik uw vijanden tot een voetbank voor uw voeten stel’
stel.
Laat het hele huis van Israel dan zeker weten, dat God Hem zowel tot Heer als tot Messias heeft gemaakt,
deze Jezus die u hebt gekruisigd.
Toen zij nu dit hoorden, werden zij in het hart getroffen en zij zeiden tot Petrus en de overige apostelen:
Wat moeten wij doen, mannen broeders?’ (Hd.2:33-37)

 De apostelen zien Jezus’ opstanding - verhoging als de vervulling van Psalm 16 - 110
 Jezus had van deze spoedige ‘verhoging’ getuigenis gegeven op zijn proces
En toen het dag was geworden, vergaderde de raad van oudsten van het volk,
zowel overpriesters als schriftgeleerden, en zij brachten Hem voor hun Raad en zeiden:
Als U de Messias bent, zeg het ons. Hij echter zei tot hen: Als Ik het u zeg, zult u het geenszins geloven;
en als Ik u vraag, zult u Mij geenszins antwoorden en Mij niet loslaten.
Van nu aan echter zal de Zoon des mensen zitten aan de rechterhand van de kracht van God.
God (Lk.22:66-69)
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De opstanding in Handelingen
‘DAAROM

(oun) nu Hij dan door de rechterhand van God is 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:
‘Jahweh
Jahweh heeft tot mijn Heer gezegd: Zit aan mijn rechterhand,
totdat Ik uw vijanden tot een voetbank voor uw voeten stel’
stel.
Laat het hele huis van Israel dan zeker weten, dat God Hem zowel tot Heer als tot Messias heeft gemaakt,
deze Jezus die u hebt gekruisigd.
Toen zij nu dit hoorden, werden zij in het hart getroffen en zij zeiden tot Petrus en de overige apostelen:
Wat moeten wij doen, mannen broeders?’ (Hd.2:33-37)

 Jezus’ opstanding
opstanding––verhoging is de troonsbestijging tot uitoefening van Zijn heerschappij
 Indeapostolischeleeris de opstanding
opstanding––verhoging één geheel dat niet gescheiden KAN worden
 Elk onderwijs over de opstanding zonder vermelding van de ‘verhoging–
‘verhoging –regering’ is…

ONTOEREIKEND
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