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Heer Jezus
Israel & heidenen
Het koninkrijk en Gods herstelbeloften

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
Het herstel van het Koninkrijk en Israel?
“Zij dan die waren samengekomen, vroegen Hem aldus:
Heer, zult U in deze tijd het koninkrijk voor Israel herstellen? Hij echter zei tot hen:
Het komt u niet toe tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht heeft gesteld.
Maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt, en u zult mijn getuigen zijn,
zijn
te beginnen bij Jeruzalem als (in) heel Judea en Samaria en tot aan het einde van de aarde.”
aarde. (Hd.1:6-8)

 Het aangebroken Koninkrijk van God vormt Lukas’ kader voor zijn vervolgverhaal
 Lukas toont ons de uitwerking van Jezus’ aanhoudende regering na zijn hemelopname
 Jezus’ opstanding
opstanding––verhoging is de troonsbestijging tot uitoefening van Zijn heerschappij
 Jezus’ heerschappij

‘tijden van verkwikking’

zegeningen v/d toekomstige dag

 Door Jezus aanhoudende regering wordt NU ‘het herstel van alle dingen’ volvoerd
Hoe ontwikkelt zich het ‘aangekondigde herstelprogramma’ in de Handelingen?

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
Het herstel van het Koninkrijk en Israel?
“Zij dan die waren samengekomen, vroegen Hem aldus:
Heer, zult U in deze tijd het koninkrijk voor Israel herstellen? Hij echter zei tot hen:
Het komt u niet toe tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht heeft gesteld.
Maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt, en u zult mijn getuigen zijn,
zijn
te beginnen bij Jeruzalem als (in) heel Judea en Samaria en tot aan het einde van de aarde.”
aarde. (Hd.1:6-8)

 Algemeen erkend als ‘de programmatische inleiding’ op het verhaal van het boek (vers 8)
 Geen eensgezindheid voor de manier waarop de belofte zich verhoudt tot de vraag…
vraag

2 tegengestelde verklaringen:
 2 visies

Jezus’ antwoord is een stilzwijgend uitstel van de verwachte hoop
Jezus’ antwoord is een milde berisping voor hun aanhoudende ‘enge’ hoop

 2 visies

heroriëntering&focus op wereldwijd nieuw getuigenis d/d Heilige Geest
nationale hoop loslaten en oog krijgen voor Gods universele missie

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
Het herstel van het Koninkrijk en Israel?
“Zij dan die waren samengekomen, vroegen Hem aldus:
Heer, zult U in deze tijd het koninkrijk voor Israel herstellen? Hij echter zei tot hen:
Het komt u niet toe tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht heeft gesteld.
Maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt, en u zult mijn getuigen zijn,
zijn
te beginnen bij Jeruzalem als (in) heel Judea en Samaria en tot aan het einde van de aarde.”
aarde. (Hd.1:6-8)

 Algemeen erkend als ‘de programmatische inleiding’ op het verhaal van het boek
 Geen eensgezindheid voor de manier waarop de belofte zich verhoudt tot de vraag…
vraag

2 tegengestelde verklaringen:
 In beide visies geeft Jezus geen direct antwoord op de vraag van het herstel van Israel
 Beide visies vertrekken v/h idee dat de discipelen Jezus’ onderwijs niet goed begrijpen
 Beide visies menen dat de discipelen nog steeds een traditionele kijk hebben op Israel

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
Het herstel van het Koninkrijk en Israel?
“Zij dan die waren samengekomen, vroegen Hem aldus:
Heer, zult U in deze tijd het koninkrijk voor Israel herstellen? Hij echter zei tot hen:
Het komt u niet toe tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht heeft gesteld.
Maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt, en u zult mijn getuigen zijn,
zijn
te beginnen bij Jeruzalem als (in) heel Judea en Samaria en tot aan het einde van de aarde.”
aarde. (Hd.1:6-8)

Traditionele kijk?
 Een toekomstig nationaal herstel van etnisch Israel in het land onder bestuur v/d Messias?
 Het ‘aangekondigde herstel’ van Israel volgens de profeten gezien door de Jezus’ bril?
bril
Waarom wordt er na de pinksterdag blijvend gesproken over Israel?
 Er is toch geen ‘vermelding’ i/h NT. van een hersteld, gereorganiseerd,ware
gereorganiseerd,ware Israel?
 Als de hoop van Israel nu realiteit wordt, waarom zou de aanduiding ‘Israel’ veranderen?

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
Het herstel van het Koninkrijk en Israel?
“Zij dan die waren samengekomen, vroegen Hem aldus:
Heer, zult U in deze tijd het koninkrijk voor Israel herstellen? Hij echter zei tot hen:
Het komt u niet toe tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht heeft gesteld.
Maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt, en u zult mijn getuigen zijn,
zijn
te beginnen bij Jeruzalem als (in) heel Judea en Samaria en tot aan het einde van de aarde.”
aarde. (Hd.1:6-8)

Traditionele kijk?
 Een toekomstig nationaal herstel van etnisch Israel in het land onder bestuur v/d Messias?
 Het ‘aangekondigde herstel’ van Israel volgens de profeten gezien door de Jezus’ bril?
bril
Waarom wordt er na de pinksterdag blijvend gesproken over Israel?
“Want noch besnijdenis is iets, noch onbesneden zijn, maar een nieuwe schepping.
En allen die naar deze regel zullen wandelen,
vrede en barmhartigheid zij over hen en over het Israel van God.” (Gal.6:15,16)

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
Het herstel van het Koninkrijk en Israel?
“Zij dan die waren samengekomen, vroegen Hem aldus:
Heer, zult U in deze tijd het koninkrijk voor Israel herstellen? Hij echter zei tot hen:
Het komt u niet toe tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht heeft gesteld.
Maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt, en u zult mijn getuigen zijn,
zijn
te beginnen bij Jeruzalem als (in) heel Judea en Samaria en tot aan het einde van de aarde.”
aarde. (Hd.1:6-8)

Traditionele kijk?
 Een toekomstig nationaal herstel van etnisch Israel in het land onder bestuur v/d Messias?
 Het ‘aangekondigde herstel’ van Israel volgens de profeten gezien door de Jezus’ bril?
bril
Waarom wordt er na de pinksterdag blijvend gesproken over Israel?
“Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend is, opdat u niet wijs bent in eigen oog,
dat er voor een deel over Israel verharding is gekomen, totdat de volheid van de volken is ingegaan;
ingegaan
en zo zal heel Israel behouden worden,” (Rom.11:25,26a)

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
Het herstel van het Koninkrijk en Israel?
“Zij dan die waren samengekomen, vroegen Hem aldus:
Heer, zult U in deze tijd het koninkrijk voor Israel herstellen? Hij echter zei tot hen:
Het komt u niet toe tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht heeft gesteld.
Maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt, en u zult mijn getuigen zijn,
zijn
te beginnen bij Jeruzalem als (in) heel Judea en Samaria en tot aan het einde van de aarde.”
aarde. (Hd.1:6-8)

Traditionele kijk?
 Een toekomstig nationaal herstel van etnisch Israel in het land onder bestuur v/d Messias?
 Het ‘aangekondigde herstel’ van Israel volgens de profeten gezien door de Jezus’ bril?
bril
Waarom wordt er na de pinksterdag blijvend gesproken over Israel?
“Kijkt u naar Israel naar het vlees. Hebben niet zij die offers eten, gemeenschap met het altaar?”
(1Kor.10:18)

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
Het herstel van het Koninkrijk en Israel?
“Zij dan die waren samengekomen, vroegen Hem aldus:
Heer, zult U in deze tijd het koninkrijk voor Israel herstellen? Hij echter zei tot hen:
Het komt u niet toe tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht heeft gesteld.
Maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt, en u zult mijn getuigen zijn,
zijn
te beginnen bij Jeruzalem als (in) heel Judea en Samaria en tot aan het einde van de aarde.”
aarde. (Hd.1:6-8)

Traditionele kijk?
 Een toekomstig nationaal herstel van etnisch Israel in het land onder bestuur v/d Messias?
 Het ‘aangekondigde herstel’ van Israel volgens de profeten gezien door de Jezus’ bril?
bril
Waarom wordt er na de pinksterdag blijvend gesproken over Israel?
“Maar het is niet zo, dat het woord van God vervallen zou zijn. Want niet allen zijn Israel die uit Israel zijn;”
(Rom.9:9)

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
Het herstel van het Koninkrijk en Israel?
“Zij dan die waren samengekomen, vroegen Hem aldus:
Heer, zult U in deze tijd het koninkrijk voor Israel herstellen? Hij echter zei tot hen:
Het komt u niet toe tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht heeft gesteld.
Maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt, en u zult mijn getuigen zijn,
zijn
te beginnen bij Jeruzalem als (in) heel Judea en Samaria en tot aan het einde van de aarde.”
aarde. (Hd.1:6-8)

Traditionele kijk?
 Een toekomstig nationaal herstel van etnisch Israel in het land onder bestuur v/d Messias?
 Het ‘aangekondigde herstel’ van Israel volgens de profeten gezien door de Jezus’ bril?
bril
Waarom wordt er na de pinksterdag gesproken over ‘de gemeente’?
“Deze woorden heeft Jahweh tot uw gehele gemeente (qahal, eccelesia) gesproken op de berg,
uit het midden van het vuur, de wolk en de donkerheid, met luider stem, en Hij voegde daaraan niets toe;
Hij schreef ze op twee stenen tafelen en gaf mij die.,” (Dt.5:22)

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
Het herstel van het Koninkrijk en Israel?
“Zij dan die waren samengekomen, vroegen Hem aldus:
Heer, zult U in deze tijd het koninkrijk voor Israel herstellen? Hij echter zei tot hen:
Het komt u niet toe tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht heeft gesteld.
Maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt, en u zult mijn getuigen zijn,
zijn
te beginnen bij Jeruzalem als (in) heel Judea en Samaria en tot aan het einde van de aarde.”
aarde. (Hd.1:6-8)

Traditionele kijk?
 Een toekomstig nationaal herstel van etnisch Israel in het land onder bestuur v/d Messias?
 Het ‘aangekondigde herstel’ van Israel volgens de profeten gezien door de Jezus’ bril?
bril
Waarom wordt er na de pinksterdag gesproken over ‘de gemeente’?
“Juist zoals gij van Jahweh, uw God, gevraagd hebt op Horeb, op de dag der samenkomst (qahal, eccelesia) ,
toen gij zei: Ik wil niet langer de stem van Jahweh, mijn God, horen en dit grote vuur niet langer zien,
opdat ik niet kom te sterven. (Dt.18:16)

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
Het herstel van het Koninkrijk en Israel?
“Zij dan die waren samengekomen, vroegen Hem aldus:
Heer, zult U in deze tijd het koninkrijk voor Israel herstellen? Hij echter zei tot hen:
Het komt u niet toe tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht heeft gesteld.
Maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt, en u zult mijn getuigen zijn,
zijn
te beginnen bij Jeruzalem als (in) heel Judea en Samaria en tot aan het einde van de aarde.”
aarde. (Hd.1:6-8)

 Het Koninkrijk van God is het gespreksonderwerp gedurende de 40 dagen
 In dit ‘kader’ komt Jezus te spreken over de komende ‘gave
gave van de Vader’
Vader in Jeruzalem
 De vraag over ‘het herstel’ van het koninkrijk voor Israël wordt in deze context gesteld
 Als de Geest naar de belofte van het OT. nu komende is,
is dan is hun vraag begrijpelijk…
 Messias Jezus + …
HUIDIGE DAG

Uitstorting
Heilige Geest

TOEKOMSTIGE DAG

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
Het herstel van het Koninkrijk en Israel?
“Zij dan die waren samengekomen, vroegen Hem aldus:
Heer, zult U in deze tijd het koninkrijk voor Israel herstellen? Hij echter zei tot hen:
Het komt u niet toe tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht heeft gesteld.
Maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt, en u zult mijn getuigen zijn,
zijn
te beginnen bij Jeruzalem als (in) heel Judea en Samaria en tot aan het einde van de aarde.”
aarde. (Hd.1:6-8)

 Hun aandacht is vooral gericht op het ‘tijdstip
tijdstip’ van de voleinding v/h herstel
 Maar zoals Jezus al eerder aangaf is dit gegeven alleen in de macht van de Vader
“Van die dag en dat uur echter weet niemand, ook de engelen van de hemelen niet,
ook de Zoon niet, behalve de Vader alleen.” (Mt.24:36)

 Behalve dit, zijn er vele aanwijzingen dat Jezus hun vraag wel degelijk beantwoordt!

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
Het herstel van het Koninkrijk en Israel?
“Zij dan die waren samengekomen, vroegen Hem aldus:
Heer, zult U in deze tijd het koninkrijk voor Israel herstellen? Hij echter zei tot hen:
Het komt u niet toe tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht heeft gesteld.
Maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt, en u zult mijn getuigen zijn,
zijn
te beginnen bij Jeruzalem als (in) heel Judea en Samaria en tot aan het einde van de aarde.”
aarde. (Hd.1:6-8)

Mijn getuigen in Jeruzalem, heel Judea en Samaria tot aan…
 Meestal wordt deze aanduiding als het ‘geografische grondplan’ beschouwd
 De opsomming: 1 stad, 2 regio’s en… ‘tot aan het einde van de aarde’ ???
 Het land Israël, Diaspora Joden, Ethiopië, Rome, Spanje, toenmalig bewoonde wereld…
“Want zo heeft de Heer ons geboden:
‘Ik heb u gesteld tot een licht van de volken,
opdat u tot behoudenis bent tot aan het einde van de aarde’.” (Hd.13:47)

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
Het herstel van het Koninkrijk en Israel?
“Zij dan die waren samengekomen, vroegen Hem aldus:
Heer, zult U in deze tijd het koninkrijk voor Israel herstellen? Hij echter zei tot hen:
Het komt u niet toe tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht heeft gesteld.
Maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt, en u zult mijn getuigen zijn,
zijn
te beginnen bij Jeruzalem als (in) heel Judea en Samaria en tot aan het einde van de aarde.”
aarde. (Hd.1:6-8)

Mijn getuigen in Jeruzalem, heel Judea en Samaria tot aan…
bestemming’
‘bestemming

 ‘het einde der aarde’

alle bevolkingsgroepen wereldwijd
‘alle
wereldwijd’

 Als het geen geografische aanduiding is… wat dan met Judea en Samaria? Zie OT?
 ‘Judea en Samaria’
 ‘Jeruzalem’

zuidelijke & noordelijke rijk’
‘zuidelijke

Godsdienstig centrum

 ‘het einde van de aarde’

Hereniging Israel?

‘vertroosting’ van Jeruzalem? (Jes.40:1!!)

de toevoeging van ‘de heidenen’ aan Gods volk?

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
Het herstel van het Koninkrijk en Israel?
“Zij dan die waren samengekomen, vroegen Hem aldus:
Heer, zult U in deze tijd het koninkrijk voor Israel herstellen? Hij echter zei tot hen:
Het komt u niet toe tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht heeft gesteld.
Maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt, en u zult mijn getuigen zijn
zijn,
te beginnen bij Jeruzalem als (in) heel Judea en Samaria en tot aan het einde van de aarde.”
aarde. (Hd.1:6-8)

Met de komst van de Geest zult u mijn getuigen zijn
 Enige aanwijzing in het OT. die ons kan helpen in deze benadering?
“Ik, Ik ben Jahweh, buiten Mij is er geen Heiland. Ík heb verkondigd en Ik heb verlost,
en Ik heb het doen horen, en er was geen vreemde god onder u.
U bent Mijn getuigen, spreekt Jahweh, dat Ik God ben.” (Jes.43:11-12)

 Voor Israel kan getuigen als Gods dienstknecht

‘een metamorfose’ ondergaan…

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
Het herstel van het Koninkrijk en Israel?
“Zij dan die waren samengekomen, vroegen Hem aldus:
Heer, zult U in deze tijd het koninkrijk voor Israel herstellen? Hij echter zei tot hen:
Het komt u niet toe tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht heeft gesteld.
Maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt, en u zult mijn getuigen zijn
zijn,
te beginnen bij Jeruzalem als (in) heel Judea en Samaria en tot aan het einde van de aarde.”
aarde. (Hd.1:6-8)

Met de komst van de Geest zult u mijn getuigen zijn
“Doven, hoor! Blinden, kijk en zie! Wie is er zo blind als Mijn dienaar, doof zoals Mijn bode die Ik zend?
Wie is blind zoals de volmaakte, blind zoals de knecht van Jahweh? U ziet wel veel dingen,
maar u let er niet op. Hij doet zijn oren wel open, toch luistert hij niet. Jahweh was hem genegen omwille
van Zijn gerechtigheid, Hij maakte hem groot door de wet, en luisterrijk.
Dit is echter een beroofd en uitgeplunderd volk; vastgebonden in holen zitten zij allen,
opgesloten in gevangenissen. Wie onder u neemt dit ter ore? Wie slaat er acht op en hoort
wat hierna zal zijn? Wie heeft Jakob tot buit gegeven en Israël overgeleverd aan rovers?
Is het niet Jahweh, Hij tegen Wie wij gezondigd hebben?
Want zij wilden in Zijn wegen niet gaan en zij luisterden niet naar Zijn wet.
Daarom heeft Hij over hem uitgestort Zijn grimmige toorn en het geweld van de oorlog.” (Jes.42:18-24)

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
Het herstel van het Koninkrijk en Israel?
“Zij dan die waren samengekomen, vroegen Hem aldus:
Heer, zult U in deze tijd het koninkrijk voor Israel herstellen? Hij echter zei tot hen:
Het komt u niet toe tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht heeft gesteld.
Maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt, en u zult mijn getuigen zijn
zijn,
te beginnen bij Jeruzalem als (in) heel Judea en Samaria en tot aan het einde van de aarde.”
aarde. (Hd.1:6-8)

Met de komst van de Geest zult u mijn getuigen zijn
“ Maar nu, luister, Jakob, Mijn dienaar, Israël, die Ik verkozen heb! Zo zegt Jahweh, uw Maker
en uw Formeerder van de moederschoot af, Die u helpt: Wees niet bevreesd, Mijn dienaar Jakob,
Jesjurun, die Ik verkozen heb. Want Ik zal water gieten op het dorstige
en stromen op het droge. Ik zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen.
Zij zullen opkomen tussen het gras, als wilgen aan de waterstromen. De een zal zeggen: Ik ben van
Jahweh, een ander zal zich noemen met de naam Jakob, weer een ander zal met zijn hand schrijven:
Van Jahweh, en de erenaam Israël aannemen.
Wees niet angstig en wees niet bevreesd. Heb Ik het u van toen af niet doen horen en bekendgemaakt?
Want u bent Mijn getuigen: is er ook een God buiten Mij? Er ís geen andere rots, Ik ken er geen.
(Jes.44:1-5, 8)

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
Het herstel van het Koninkrijk en Israel?
“Zij dan die waren samengekomen, vroegen Hem aldus:
Heer, zult U in deze tijd het koninkrijk voor Israel herstellen? Hij echter zei tot hen:
Het komt u niet toe tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht heeft gesteld.
Maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt, en u zult mijn getuigen zijn
zijn,
te beginnen bij Jeruzalem als (in) heel Judea en Samaria en tot aan het einde van de aarde.”
aarde. (Hd.1:6-8)

Jezus bevestigd hen dat Gods herstelbeloften in vervulling gaan…
“Hij zei: Het is te gering dat U voor Mij een Knecht zou zijn
om op te richten de stammen van Jakob
en om hen die van Israël gespaard werden, terug te brengen.
Ik heb U ook gegeven tot een Licht voor de heidenvolken,
om Mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde.”
(Jes.49:6)

 ‘Stammen oprichten’ = hereniging Israëls stammen + ‘gespaarden’ terugbrengen
Het heil verkondigen aan ‘de
de heidenvolken’
heidenvolken
 Handelingen 1:8

geen ‘GEOGRAFISCH GRONDPLAN’ van het boek!

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
Het herstel van het Koninkrijk en Israel?
“Zij dan die waren samengekomen, vroegen Hem aldus:
Heer, zult U in deze tijd het koninkrijk voor Israel herstellen? Hij echter zei tot hen:
Het komt u niet toe tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht heeft gesteld.
Maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt, en u zult mijn getuigen zijn
zijn,
te beginnen bij Jeruzalem als (in) heel Judea en Samaria en tot aan het einde van de aarde.”
aarde. (Hd.1:6-8)

Jezus bevestigd hen dat Gods herstelbeloften in vervulling gaan…
“Hij zei: Het is te gering dat U voor Mij een Knecht zou zijn
om op te richten de stammen van Jakob
en om hen die van Israël gespaard werden, terug te brengen.
Ik heb U ook gegeven tot een Licht voor de heidenvolken,
om Mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde.”
(Jes.49:6)

 ‘Stammen oprichten’ = hereniging Israëls stammen + ‘gespaarden’ terugbrengen
Het heil verkondigen aan ‘de
de heidenvolken’
heidenvolken
 Gods ‘HERSTELPROGRAMMA’ voor Israel

de verhaallijn van het boek de Handelingen

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
Het herstel van het Koninkrijk en Israel?
“Zij dan die waren samengekomen, vroegen Hem aldus:
Heer, zult U in deze tijd het koninkrijk voor Israel herstellen? Hij echter zei tot hen:
Het komt u niet toe tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht heeft gesteld.
Maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt, en u zult mijn getuigen zijn
zijn,
te beginnen bij Jeruzalem als (in) heel Judea en Samaria en tot aan het einde van de aarde.”
aarde. (Hd.1:6-8)

Jezus bevestigd hen dat Gods herstelbeloften in vervulling gaan…
“Hij zei: Het is te gering dat U voor Mij een Knecht zou zijn
om op te richten de stammen van Jakob
en om hen die van Israël gespaard werden, terug te brengen.
Ik heb U ook gegeven tot een Licht voor de heidenvolken,
om Mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde.”
(Jes.49:6)

 Jezus verduidelijkt de rol die de discipelen in dit “herstelplan van Israel” hebben!
 Overdenking van ‘het bewijs’ voor dit herstelprogramma in Lukas: Hd.2, 8, 13 en 15
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