De Handelingen
van de verrezen

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)
Hoe ontwikkelt zich het ‘aangekondigde herstelprogramma’ in de Handelingen?

 Algemeen erkend als ‘de programmatische inleiding’ op het verhaal van het boek (vers 8)
 Handelingen 1:8 is niet als 1e een ‘GEOGRAFISCH GRONDPLAN’ van het boek!
 Gods ‘HERSTELPROGRAMMA’ voor Israel is de verhaallijn van het boek de Handelingen
 Jezus verduidelijkt de rol van de discipelen als ‘zijn
‘zijn getuigen’ indit‘herstelplan
dit‘herstelplan van Israel’
Jesaja is de leidraad voor de uitgewerkte programmatie in Handelingen

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
Gods herstelprogramma voor Israel in het ‘5e evangelie’







De wederoprichting van Israel
De bijeenzameling van de ballingen
De nieuwe gemeenschap van de Geest
De heropbouw van het Davidische koningschap
Bekering & terugkeer tot Jahweh de Heer
De aanname & toevoeging van verstotenen
“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.”
aarde
(Jes.49:6)

 De missie onder de volkeren wordt voorafgegaan door de wederoprichting van Israel
 De nieuw ontstane ‘gemeenschap
gemeenschap van verlosten’ zullen ‘Gods getuigen’ zijn

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
Gods herstelprogramma voor Israel in het ‘5e evangelie’







De wederoprichting van Israel
De bijeenzameling van de ballingen
De nieuwe gemeenschap van de Geest
De heropbouw van het Davidische koningschap
Bekering & terugkeer tot Jahweh de Heer
De aanname & toevoeging van verstotenen
“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.
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)

 De ‘gemeenschap vanverlosten’ wordt gekenmerkt doordekracht
kracht&
&werk
werkvan
vanGods
Gods Geest
 De 1e stap in Handelingen is ‘de wederoprichting’ door bijeenzameling van de ballingen

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
De bijeenzameling van diaspora ballingen uit alle volken
“Nu woonden erinJeruzalem Joden, godvrezende mannen uit elk van de volken die er onder de hemel zijn.
zijn
Toen nu dit geluid was ontstaan, kwam de volksmenigte samen en raakte in verwarring,
want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken.
En zij waren buiten zichzelf en verwonderden zich en zeiden:
Zie, zijn niet al dezen die spreken Galileeërs?
Hoe horen wij hen dan ieder van ons in zijn eigen taal waarin wij geboren zijn?
Parthen, Meden en Elamieten, en de bewoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, Pontus en Asia,
Frygië en Pamfylië, Egypte en de streken van Libië bij Cyrene, en de hier woonachtige Romeinen,
zowel Joden als proselieten, Kretenzen en Arabieren,
wij horen hen in onze talen over de grote daden van God spreken.” (Hd.2:5-11)

 Lukas’ beschrijving v/dkomst van de Heilige Geest

sterke nadruk op deaanwezigen

 Veel oog voor de ‘etnische
etnische oorsprong’
oorsprong v/d woonachtige-verblijvende joden te Jeruzalem
 Joden uit 15 verschillende gebieden horen deze ‘Galileeërs’ getuigen in hun moedertaal!
 De geografische oorsprong van deze ‘aangespoelde’ Joden

alle hoeken van de aarde

 Sterke nadruk opdeterugkeer onderstreept de verwachting

‘herstel’ v/d laatste dagen
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Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
De bijeenzameling van diaspora ballingen uit alle volken
“Nu woonden erin Jeruzalem Joden, godvrezende mannen uit elk van de volken die er
eronder
onder de hemel zijn.
zijn
Toen nu dit geluid was ontstaan, kwam de volksmenigte samen en raakte in verwarring,
want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken.
En zij waren buiten zichzelf en verwonderden zich en zeiden:
Zie, zijn niet al dezen die spreken Galileeërs?
Hoe horen wij hen dan ieder van ons in zijn eigen taal waarin wij geboren zijn?
Parthen, Meden en Elamieten, en de bewoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, Pontus en Asia,
Frygië en Pamfylië, Egypte en de streken van Libië bij Cyrene, en de hier woonachtige Romeinen,
zowel Joden als proselieten, Kretenzen en Arabieren,
wij horen hen in onze talen over de grote daden van God spreken.” (Hd.2:5-11)

 Deze opsomming sluit goed aan bij de aangekondigde bijeenvergadering in Jesaja 11:11
“En het zal te dien dage geschieden, dat Jahweh wederom zijn hand opheffen zal om los te kopen
de rest van zijn volk, die overblijft in Assur, Egypte, Patros, Ethiopië, Elam, Sinear,
Hamat en in de kustlanden der zee.”

 De gebieden zijn geen ‘eindige’ opsomming

de arm van Jahweh is niet te kort…

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
De bijeenzameling van diaspora ballingen uit alle volken
“Nu woonden erin Jeruzalem Joden, godvrezende mannen uit elk van de volken die er
eronder
onder de hemel zijn.
zijn
Toen nu dit geluid was ontstaan, kwam de volksmenigte samen en raakte in verwarring,
want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken.
En zij waren buiten zichzelf en verwonderden zich en zeiden:
Zie, zijn niet al dezen die spreken Galileeërs?
Hoe horen wij hen dan ieder van ons in zijn eigen taal waarin wij geboren zijn?
Parthen, Meden en Elamieten, en de bewoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, Pontus en Asia,
Frygië en Pamfylië, Egypte en de streken van Libië bij Cyrene, en de hier woonachtige Romeinen,
zowel Joden als proselieten, Kretenzen en Arabieren,
wij horen hen in onze talen over de grote daden van God spreken.” (Hd.2:5-11)

 Verdere aanwijzingen dat Lukas hier doelt op het beloofde herstel van de laatste dagen
• ‘…mensen van Judea en u allen die in Jeruzalem woont, ...’ (2:14)
Israel, ...’ (2:22)
• ‘ Mensen van Israel
• ‘Laat het hele huis van Israel dan zeker weten, ...’ (2:36)

 Petrus’ openingswoorden herinneren aan Hd.1:8

1e fase van ‘het
het herstelplan van God’
God

“en u zult mijn getuigen zijn, te beginnen bij Jeruzalem
eruzalem als heel Judea en Samaria…”

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
De bijeenzameling van diaspora ballingen uit alle volken
“Nu woonden erin Jeruzalem Joden, godvrezende mannen uit elk van de volken die er
eronder
onder de hemel zijn.
zijn
Toen nu dit geluid was ontstaan, kwam de volksmenigte samen en raakte in verwarring,
want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken.
En zij waren buiten zichzelf en verwonderden zich en zeiden:
Zie, zijn niet al dezen die spreken Galileeërs?
Hoe horen wij hen dan ieder van ons in zijn eigen taal waarin wij geboren zijn?
Parthen, Meden en Elamieten, en de bewoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, Pontus en Asia,
Frygië en Pamfylië, Egypte en de streken van Libië bij Cyrene, en de hier woonachtige Romeinen,
zowel Joden als proselieten, Kretenzen en Arabieren,
wij horen hen in onze talen over de grote daden van God spreken.” (Hd.2:5-11)

 Verdere aanwijzingen dat Lukas hier doelt op het herstel van de laatste dagen:
• ‘Laat het hele huis van Israel dan zeker weten, ...’ (2:36)

 Typische uitdrukking om het ‘herenigde’ volk Israel aan te duiden in het boek Ezechiël 78x
 ‘En
En het zal gebeuren in de laatste dagen,
dagen zegt God, dat Ik van mijn Geest zal uitstorten op alle vlees,..’
(Hd.2:17)

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
De bijeenzameling van diaspora ballingen uit alle volken
“Nu woonden erin Jeruzalem Joden, godvrezende mannen uit elk van de volken die er
eronder
onder de hemel zijn.
zijn
Toen nu dit geluid was ontstaan, kwam de volksmenigte samen en raakte in verwarring,
want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken.
En zij waren buiten zichzelf en verwonderden zich en zeiden:
Zie, zijn niet al dezen die spreken Galileeërs?
Hoe horen wij hen dan ieder van ons in zijn eigen taal waarin wij geboren zijn?
Parthen, Meden en Elamieten, en de bewoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, Pontus en Asia,
Frygië en Pamfylië, Egypte en de streken van Libië bij Cyrene, en de hier woonachtige Romeinen,
zowel Joden als proselieten, Kretenzen en Arabieren,
wij horen hen in onze talen over de grote daden van God spreken.” (Hd.2:5-11)

 De openingswoorden: “En toen de dag van het pinksterfeest werd vervuld,”
vervuld (Hd.2:1)
 1e aanduiding datditbegrepen moet worden inhetkader v/dvervulling
vervulling v/h
v/hherstel
herstel van Israel
“Het gebeurde nu, toen de dagen van zijn opneming in vervulling gingen
gingen,
dat Hij zijn gezicht vastbesloten wendde om naar Jeruzalem te gaan.” (Lk.9:51)

 Profetische vervullingvan‘de tijd’ van Jezus’ dood–
dood –opstanding
opstanding––verhoging is aangebroken

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
De bijeenzameling van diaspora ballingen uit alle volken
“Nu woonden erin Jeruzalem Joden, godvrezende mannen uit elk van de volken die er
eronder
onder de hemel zijn.
zijn
Toen nu dit geluid was ontstaan, kwam de volksmenigte samen en raakte in verwarring,
want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken.
En zij waren buiten zichzelf en verwonderden zich en zeiden:
Zie, zijn niet al dezen die spreken Galileeërs?
Hoe horen wij hen dan ieder van ons in zijn eigen taal waarin wij geboren zijn?
Parthen, Meden en Elamieten, en de bewoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, Pontus en Asia,
Frygië en Pamfylië, Egypte en de streken van Libië bij Cyrene, en de hier woonachtige Romeinen,
zowel Joden als proselieten, Kretenzen en Arabieren,
wij horen hen in onze talen over de grote daden van God spreken.” (Hd.2:5-11)

 De openingswoorden: “En toen de dag van het pinksterfeest werd vervuld,”
vervuld (Hd.2:1)
 1e aanduiding datditbegrepen moet worden inhetkader v/dvervulling
vervulling v/h
v/hherstel
herstel van Israël
“En zie, Ik zend de belofte van mijn Vader op u; u echter,
blijft in de stad totdat u wordt bekleed met kracht uit de hoogte.” (Lk24:49)
“En terwijl Hij met hen vergaderd was, beval Hij hun zich niet van Jeruzalem te verwijderen,
maar op de belofte van de Vader te wachten,
wachten die u zei Hij van Mij hebt gehoord.” (Hd.1:6)

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
De bijeenzameling van diaspora ballingen uit alle volken
“Nu woonden erin Jeruzalem Joden, godvrezende mannen uit elk van de volken die er
eronder
onder de hemel zijn.
zijn
Toen nu dit geluid was ontstaan, kwam de volksmenigte samen en raakte in verwarring,
want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken.
En zij waren buiten zichzelf en verwonderden zich en zeiden:
Zie, zijn niet al dezen die spreken Galileeërs?
Hoe horen wij hen dan ieder van ons in zijn eigen taal waarin wij geboren zijn?
Parthen, Meden en Elamieten, en de bewoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, Pontus en Asia,
Frygië en Pamfylië, Egypte en de streken van Libië bij Cyrene, en de hier woonachtige Romeinen,
zowel Joden als proselieten, Kretenzen en Arabieren,
wij horen hen in onze talen over de grote daden van God spreken.” (Hd.2:5-11)

 De openingswoorden: “En toen de dag van het pinksterfeest werd vervuld,”
vervuld (Hd.2:1)
 1e aanduiding datditbegrepen moet worden inhetkader v/dvervulling
vervulling v/h
v/hherstel
herstel van Israël
 Het Pinksterfeest herdacht ook de wetgeving op de Sinaï die volgde op de Exodus!
 Als het voormalige ‘Exodus Pesachfeest’ in Jezus’ lijden & dood vervuld wordt dan…
 De komst v/d
v/dGeest
Geest

nieuwe bijeenvergadering = De wet

bijeenvergadering Sinaï

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
De wederoprichting: Samaria neemt het woord aan!
“Er ontstond nu in die tijd een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was;
en allen werden verstrooid door de landstreken van Judea en Samaria,
Samaria behalve de apostelen.
Zij dan die verstrooid waren, gingen het land door en verkondigden het woord.
Filippus nu daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun Christus. En eendrachtig gaven de menigten
acht op wat door Filippus werd gezegd, toen zij hem hoorden en de tekenen zagen die hij deed.
Want velen van hen die onreine geesten hadden, dezen gingen luidkeels schreeuwend uit;
en vele verlamden en kreupelen werden genezen. En er kwam grote blijdschap in die stad.
Toen zij echter Filippus geloofden, die het evangelie aangaande het koninkrijk van God
en van de naam van Jezus Christus verkondigde,
verkondigde werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen.
Toen nu de apostelen in Jeruzalem hoorden dat Samaria het woord van God had aangenomen,
aangenomen
zonden zij Petrus en Johannes naar hen toe.
Toen dezen tot hen waren afgedaald, baden zij voor hen dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen;
want Hij was nog opniemand van hen gevallen, maar zij waren alleen gedoopt totdenaam vandeHeer Jezus.
Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest.
Toen zij dan het woord van de Heer betuigd en gesproken hadden, keerden zij terug naar Jeruzalem en
verkondigden het evangelie aan vele dorpen van de Samaritanen.”
(Hd.8:1, 4-8, 12, 14-17,26)

“De apostelen nu en de broeders die in Judea waren,
hoorden dat ook de volken het woord van God hadden aangenomen.”
aangenomen (Hd.11:1)

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
De wederoprichting: Samaria neemt het woord aan!
“ Zij dan die verstrooid waren, gingen het land door en verkondigden het woord.
Filippus nu daalde af naar de stad van Samaria
en predikte hun Christus. En eendrachtig gaven de menigten acht op wat door Filippus werd gezegd,
toen zij hem hoorden en de tekenen zagen die hij deed. Want velen van hen die onreine geesten hadden,
dezen gingen luidkeels schreeuwend uit; en vele verlamden en kreupelen werden genezen.
En er kwam grote blijdschap in die stad.
Toen nu de apostelen in Jeruzalem hoorden dat Samaria het woord van God had aangenomen,
aangenomen
zonden zij Petrus en Johannes naar hen toe.” (Hd.8:4-8, 14)
“De apostelen nu en de broeders die in Judea waren,
hoorden dat ook de volken het woord van God hadden aangenomen.
aangenomen
Zij dan die verstrooid waren door de verdrukking die wegens Stefanus had plaatsgevonden,
gingen het land door tot Fenicië, Cyprus en Antiochië toe,
terwijl zij tot niemand het woord spraken dan alleen tot Joden.
Er waren echter onder hen enige Cyprische en Cyreneïsche mannen, die in Antiochië kwamen
en ook tot de Griekssprekenden spraken en hun de Heer Jezus verkondigden.
En de hand van de Heer was met hen, en een groot aantal geloofde en bekeerde zich tot de Heer.”
(Hd.11:1; 20-21)

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
De wederoprichting: Samaria neemt het woord aan!
“Saulus echter verwoestte de gemeente, terwijl hij huis na huis binnenging en mannen en vrouwen
meesleepte, en hij leverde hen over in de gevangenis. Zij dan die verstrooid waren,
gingen het land door en verkondigden het woord. Filippus nu daalde af naar de stad van Samaria
en predikte hun Christus. En eendrachtig gaven de menigten acht op wat door Filippus werd gezegd,
toen zij hem hoorden en de tekenen zagen die hij deed. Want velen van hen die onreine geesten hadden,
dezen gingen luidkeels schreeuwend uit; en vele verlamden en kreupelen werden genezen.
En er kwam grote blijdschap in die stad.” (Hd.8:1,4-8)

 Na de focus op Gods herstelplan in Judea – Jeruzalem in hfdst. 1-7

Samaria

 Lukas heeft een uitzonderlijke interesse voor Samaria - Samaritanen in zijn 2 ledig werk
“Lk.9:51-56; 10:30-37; 17:11-19; Hd.1:8; 8:1-25; 9:31; 15:3”
“De Samaritaanse vrouw dan zei tot Hem: Hoe vraagt U die een Jood bent, van mij te drinken
die een Samaritaanse vrouw ben? Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen.”
Samaritanen
(Jh.4:9)

 De ultieme belediging van Jezus’ naam door de Joden:
“Zeggen wij niet terecht dat U een Samaritaan bent en een demon hebt?” (Jh.8:48b)

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
De moeilijke relatie tussen Joden & Samaritanen
“Toen Hij Israel losgescheurd had van het huis van David, en zij Jerobeam, de zoon van Nebat,
tot koning hadden gemaakt, had Jerobeam Israel van Jahweh afgetrokken en hen grote zonde
doen bedrijven, zodat de Israëlieten wandelden in al de zonden die Jerobeam begaan had;
zij weken daarvan niet af, totdat Jahweh Israel van voor zijn aangezicht verwijderde,
zoals Hij gesproken had door al zijn knechten, de profeten. En Israel werd uit zijn land in ballingschap
weggevoerd naar Assur, tot op de huidige dag. De koning van Assur bracht mensen uit Babel, Kuta,
Awwa, Hamat en Sefarwaïm en deed hen wonen in de steden van Samaria in plaats van de Israëlieten.
Zij namen Samaria in bezit en vestigden zich in de steden daarvan.”
(1Kon.17:21-24)

 De achtergrond

de rebellie van het Noorden tegen het huis van David

 Omri bouwt Samaria en maakt het de hoofdstad van het Noordelijke rijk
 In 721 v. Chr.

Noordelijke rijk in ballingschap

(1Kon.16:24)

Samaria ‘gedwongen’ herbevolkt

 De immigranten vrezen Jahweh als een locale godheid naast andere goden
 Onder Alexander de Grote in 401 v. Chr.

(1Kon.12)

(1Kon.17:25-45)

Tempel voor Jahweh op de berg Gerizim

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
De moeilijke relatie tussen Joden & Samaritanen
“Toen Hij Israel losgescheurd had van het huis van David, en zij Jerobeam, de zoon van Nebat,
tot koning hadden gemaakt, had Jerobeam Israel van Jahweh afgetrokken en hen grote zonde
doen bedrijven, zodat de Israëlieten wandelden in al de zonden die Jerobeam begaan had;
zij weken daarvan niet af, totdat Jahweh Israel van voor zijn aangezicht verwijderde,
zoals Hij gesproken had door al zijn knechten, de profeten. En Israel werd uit zijn land in ballingschap
weggevoerd naar Assur, tot op de huidige dag. De koning van Assur bracht mensen uit Babel, Kuta,
Awwa, Hamat en Sefarwaïm en deed hen wonen in de steden van Samaria in plaats van de Israëlieten.
Zij namen Samaria in bezit en vestigden zich in de steden daarvan.”
(1Kon.17:21-24)

 In 164 v. Chr. herwijden de Samaritanen omAntiochus IV te behagen, hun tempel aan Zeüs
 Simon en de Maccabeën komen in die periode in opstand tegen de Joodse hellenisering!
 Johannes Hyrkanus verwoest de tempel op Gerizim in 128 v. Chr.en Samaria in 108 v. Chr.
 Na de heropbouw krijgt Samaria onder Herodes in 27 v. Chr. de naam Sebaste (tot eervanAugustus)
 In de 1e eeuw

relaties ‘Noord’ en ‘Zuid’

even gespannen als i/d dagen van weleer

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
De moeilijke relatie tussen Joden & Samaritanen
“Toen Hij Israel losgescheurd had van het huis van David, en zij Jerobeam, de zoon van Nebat,
tot koning hadden gemaakt, had Jerobeam Israel van Jahweh afgetrokken en hen grote zonde
doen bedrijven, zodat de Israëlieten wandelden in al de zonden die Jerobeam begaan had;
zij weken daarvan niet af, totdat Jahweh Israel van voor zijn aangezicht verwijderde,
zoals Hij gesproken had door al zijn knechten, de profeten. En Israel werd uit zijn land in ballingschap
weggevoerd naar Assur, tot op de huidige dag. De koning van Assur bracht mensen uit Babel, Kuta,
Awwa, Hamat en Sefarwaïm en deed hen wonen in de steden van Samaria in plaats van de Israëlieten.
Zij namen Samaria in bezit en vestigden zich in de steden daarvan.”
(1Kon.17:21-24)

 Samaritanen erkennen enkel de boeken van Mozes en verwachten Taheb, ‘Hij
Hij die komt’
komt
 Joden beschouwen Samaritanen als ‘scheuringmakers’

rebellie tegen Huis v. David

 Samaritanen zijn vaak nakomelingen van ‘gemengde
gemengde huwelijken’ met Noordelijken
 Op zijn best beschouwen Joden Samaritanen als “verloren schapen van het huis Israel”
 Samaritanen worden niet onder heidenen gerekend

aan de rand van Israel (onrein)

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
De moeilijke relatie tussen Joden & Samaritanen
“Toen Hij Israel losgescheurd had van het huis van David, en zij Jerobeam, de zoon van Nebat,
tot koning hadden gemaakt, had Jerobeam Israel van Jahweh afgetrokken en hen grote zonde
doen bedrijven, zodat de Israëlieten wandelden in al de zonden die Jerobeam begaan had;
zij weken daarvan niet af, totdat Jahweh Israel van voor zijn aangezicht verwijderde,
zoals Hij gesproken had door al zijn knechten, de profeten. En Israel werd uit zijn land in ballingschap
weggevoerd naar Assur, tot op de huidige dag. De koning van Assur bracht mensen uit Babel, Kuta,
Awwa, Hamat en Sefarwaïm en deed hen wonen in de steden van Samaria in plaats van de Israëlieten.
Zij namen Samaria in bezit en vestigden zich in de steden daarvan.”
(1Kon.17:21-24)

 Uit voorgaande blijkt dat Filippus’ evangelisatie onderdeSamaritanen
Samaritanen grensverleggend is
“Deze twaalf zond Jezus uit en Hij beval hun aldus: Gaat niet heen op een weg van de volken
en gaat geen stad van Samaritanen binnen;
maar gaat veeleer naar de verloren schapen van het huis Israëls.” (Mt.10:5-6)

 Ook Jezus maakt een duidelijk onderscheid tussen heidenen, Samaritanen en Israel

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
De wederoprichting: Samaria neemt het woord aan!
“Er ontstond nu in die tijd een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was;
en allen werden verstrooid door de landstreken van Judea en Samaria,
Samaria behalve de apostelen.
Zij dan die verstrooid waren, gingen het land door en verkondigden het woord.
Filippus nu daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun Christus.
En eendrachtig gaven de menigten acht op wat door Filippus werd gezegd,
toen zij hem hoorden en de tekenen zagen die hij deed. Want velen van hen die onreine geesten hadden,
dezen gingen luidkeels schreeuwend uit; en vele verlamden en kreupelen werden genezen.
En er kwam grote blijdschap in die stad.” (Hd.8:3-8)

 Fillipus overstijgt duidelijk een ‘religieuze barrière’ door Samaritanen te evangeliseren
 In het licht van het eindtijdherstel is Samaria meer dan een geografische aanduiding…
 Bijbelleraars zijn het niet eens

welke stad ??

De stad Samaria was niet meer!

 De nadruk in Lukas’ weergave: geen stad maar collectief

landstreek/volk v. Samaria

vers 1: ‘landstreek Samaria’ vers 9: ‘volk van Samaria’

vers 14: ‘Samaria’ vers 25:

‘dorpen van de Samaritanen’

De aankondiging van de bekering vaneen hele regioals Samaria is uniek in Handelingen…

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
De wederoprichting: Samaria neemt het woord aan!
“Er ontstond nu in die tijd een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was;
en allen werden verstrooid door de landstreken van Judea en Samaria,
Samaria behalve de apostelen.
Zij dan die verstrooid waren, gingen het land door en verkondigden het woord.
Filippus nu daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun Christus.
En eendrachtig gaven de menigten acht op wat door Filippus werd gezegd,
toen zij hem hoorden en de tekenen zagen die hij deed. Want velen van hen die onreine geesten hadden,
dezen gingen luidkeels schreeuwend uit; en vele verlamden en kreupelen werden genezen.
En er kwam grote blijdschap in die stad.” (Hd.8:3-8)

De aankondiging van de bekering vaneen hele regioals Samaria isuniek
uniekin Handelingen
 Dit gegeven kan enkel verklaard worden naar de ‘symbolische betekenis’ van Samaria
 Lukas verwijst spreekwoordelijk naar ‘de
de hoofdstad Samaria’
Samaria
Gezien:





het OT Noordelijke rijk

De historische betekenis &waarde van Samaria – Noordelijke rijk
Profetische hoop: aansluiting Noordelijke rijk onder de komende Davidische vorst
Focus in LukasLukas-Handelingen op Jezus’ regering & vervulling Gods herstelbeloften
De nadruk op de aanname van het woord in Samaria als geheel in Hd.8

De Handelingen
van de verrezen

Heer Jezus
Israel & heidenen
Het koninkrijk en Gods herstelbeloften

