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)

Een korte terugblik…
 Gods ‘HERSTELPROGRAMMA’ voor Israel is de verhaallijn van het boek de Handelingen
o Het aanbreken van de vertroosting & heil over Jeruzalem
o De wederoprichting van Israel
Judea – Samaria
o De missie onder de volken
einde van de aarde

 Jezus verduidelijkt de rol van de discipelen als ‘zijn
‘zijn getuigen’ indit‘herstelplan
dit‘herstelplan van Israel’
 De missie onder de volkeren wordt voorafgegaan door de wederoprichting van Israel
 De aanvang

aanstelling ‘12e apostel’

de 12 representeren het ‘huis
‘huis van Israel’
Israel’

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)

 alle volken die er onder de hemel zijn

Joodse ‘godvrezende mannen’ in Jeruzalem

 Joden uit 15 verschillende gebieden horen deze ‘Galileeërs’ getuigen in hun moedertaal!
 Sterke nadruk opdeterugkeer onderstreept de verwachting
 De komst van de Geest

‘herstel’ v/d laatste dagen

van bij de aanvang komen ‘menigten
menigten’ in Israel tot inkeer!

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
De bijeenzameling van diaspora ballingen uit alle volken
“Zij dan die zijn woord aannamen, werden gedoopt,
en er werden op die dag ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.
En er kwam vrees over elke ziel, en vele wonderen en tekenen gebeurden
door de apostelen in Jeruzalem, en er was grote vrees over allen,
En de Heer voegde dagelijks bijeen die behouden werden.”
werden (Hd.2:41,43,47)
“Velen echter van hen die het woord hadden gehoord, geloofden,
en het getal van de mannen werd ongeveer vijfduizend.”
vijfduizend (Hd.4:4)
“en
en er werden steeds meer gelovigen de Heer toegevoegd,
menigten zowel van mannen als van vrouwen;…”
vrouwen (Hd.5:14)
“In die dagen nu, toen de discipelen talrijker werden,…
En het woord van God nam toe en het getal van de discipelen in Jeruzalem vermeerderde zeer
en een grote menigte van de priesters werd gehoorzaam aan het geloof.”
geloof (Hd.6:1,7)
“Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van Jahweh uit Jeruzalem.”
Jeruzalem (Jes.2:3b)

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
De bijeenzameling van diaspora ballingen uit alle volken
“Zij dan die zijn woord aannamen, werden gedoopt,
en er werden op die dag ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.
En er kwam vrees over elke ziel, en vele wonderen en tekenen gebeurden
door de apostelen in Jeruzalem, en er was grote vrees over allen,
En de Heer voegde dagelijks bijeen die behouden werden.”
werden (Hd.2:41,43,47)
“Velen echter van hen die het woord hadden gehoord, geloofden,
en het getal van de mannen werd ongeveer vijfduizend.”
vijfduizend (Hd.4:4)
“en
en er werden steeds meer gelovigen de Heer toegevoegd,
menigten zowel van mannen als van vrouwen;…”
vrouwen (Hd.5:14)
“In die dagen nu, toen de discipelen talrijker werden,…
En het woord van God nam toe en het getal van de discipelen in Jeruzalem vermeerderde zeer
en een grote menigte van de priesters werd gehoorzaam aan het geloof.”
geloof (Hd.6:1,7)
“Wendt u tot Mij en laat u verlossen, alle einden der aarde, want Ik ben God en niemand meer.
Want Ik heb gezworen bij Mij zelf, waarheid is uit mijn mond uitgegaan, een woord dat niet zal worden
herroepen: dat voor Mij elke knie zich zal buigen, dat bij Mij elke tong zal zweren.” (Jes.45:22,23)

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
De bijeenzameling van diaspora ballingen uit alle volken
“Zij dan die zijn woord aannamen, werden gedoopt,
en er werden op die dag ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.
En er kwam vrees over elke ziel, en vele wonderen en tekenen gebeurden
door de apostelen in Jeruzalem, en er was grote vrees over allen,
En de Heer voegde dagelijks bijeen die behouden werden.”
werden (Hd.2:41,43,47)
“Velen echter van hen die het woord hadden gehoord, geloofden,
en het getal van de mannen werd ongeveer vijfduizend.”
vijfduizend (Hd.4:4)
“en
en er werden steeds meer gelovigen de Heer toegevoegd,
menigten zowel van mannen als van vrouwen;…”
vrouwen (Hd.5:14)
“In die dagen nu, toen de discipelen talrijker werden,…
En het woord van God nam toe en het getal van de discipelen in Jeruzalem vermeerderde zeer
en een grote menigte van de priesters werd gehoorzaam aan het geloof.”
geloof (Hd.6:1,7)
“Deze heeft God als Overste Leidsman en Heiland door zijn rechterhand verhoogd
om aan Israel bekering en vergeving van zonden te geven.” (Hd.5:31)

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
Israëls’ 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 nu de apostelen in Jeruzalem hoorden dat Samaria het woord van God had aangenomen,
aangenomen
zonden zij Petrus en Johannes naar hen toe.”” (Hd.8:3-8, 14)

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

historische/religieuze/sociale ‘barrière’
‘barrière

 ‘Judea en Samaria’

Samaria

opnieuw ‘menigten’ tot inkeer!

enkel in het boek de Handelingen in het NT.

OT.

N&Z

 In het licht van het eindtijdherstel is ‘Samaria’
Samaria’ meer dan een geografische aanduiding…
aanduiding
 Het bezoek van de apostelen betekent ‘de
de erkenning’
erkenning van Samaria
 Gods herstelbeloften voor Israel

Samaria

herstelde Israel’
‘herstelde
Israel

heerschappij v. Davidische Koning Jezus

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
Verstotenen worden opgenomen in het herstelde Israel!
“Een engel van de Heer nu sprak tot Filippus de woorden: Sta op en ga zuidwaarts
de weg op die afdaalt van Jeruzalem naar Gaza; deze is woest. En hij stond op en ging.
En zie, een Ethiopiër, een ‘ontmande’, een overste van Candace, koningin van de Ethiopiërs,
die haar schatbewaarder was, die naar Jeruzalem was gekomen om te aanbidden; en hij was
op de terugreis en zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de Geest zei tot Filippus:
Ga naar die wagen en blijf er in de buurt. En Filippus liep er snel heen en hoorde hem
de profeet Jesaja lezen; en hij zei: Begrijpt u wel wat u leest? Hij nu zei: Hoe zou ik dat immers kunnen,
als niet iemand mij begeleidt? En hij verzocht Filippus in te stappen en bij hem te komen zitten.
De Schriftplaats nu die hij las was deze: ‘Als een schaap werd Hij naar de slachting geleid,
en zoals een lam stom is tegen zijn scheerder, zo doet Hij zijn mond niet open. In vernedering
werd hem het recht ontnomen; wie zal zijn nageslacht vertellen?
Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen’. De ‘ontmande’ nu antwoordde Filippus en zei:
Ik vraag u, van wie zegt de profeet dit: van zichzelf of van iemand anders?
En Filippus opende zijn mond en te beginnen van die Schrift verkondigde hij hem Jezus.
Toen zij nu langs de weg voortgingen, kwamen zij bij een water; en ‘de
de ontmande’ zei:
Kijk, water; wat verhindert mij gedoopt te worden? En hij beval de wagen stil te houden.
En zij daalden beiden af in het water, zowel Filippus als ‘de ontmande’, en hij doopte hem.
Toen zij nu uit het water waren opgekomen, rukte de Geest van de Heer Filippus weg
en ‘de
de ontmande’ zag hem niet meer, want hij ging zijn weg met blijdschap.” (Hd.8:26-39)

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
Verstotenen worden opgenomen in het herstelde Israel!

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
Verstotenen worden opgenomen in het herstelde Israel!
“En zie, een Ethiopiër, een ‘ontmande’, een overste van Candace, koningin van de Ethiopiërs,
die haar schatbewaarder was, die naar Jeruzalem was gekomen om te aanbidden;
en hij was op de terugreis en zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. ” (Hd.8:27, 28)

 Een Ethiopische hoge ambtenaar van het koningshuis van Candace

5x ONTMANDE

 De ‘aandacht’ wordt niet gericht op zijn vreemdelingschap of eerbiedwaardigheid…
 Een ‘aanzienlijke’ reis naar Jeruzalem openbaart zijn oprechte toewijding aan Jahweh
 Hij ‘zoekt’ Jahweh te aanbidden in Jeruzalem
 Bezit ‘persoonlijk’ de boekrol v. Jesaja

‘binnen’ het tempelcomplex?

opmerkelijke interesse i/h profetische woord

 Zoekt naar de ware identiteit van de dienaar van de Heer

herstelbeloften van Israel

“Ik vraag u, van wie zegt de profeet dit: van zichzelf of van iemand anders?” (Hd.8:34)

 De ware ‘identiteit’ van deze man is door Lukas bewust in mysterie gehuld…
 Vele uitleggers

(essentieel?)

de ‘Ethiopische bekeerling’ als springplank tot Cornelius &heidenen

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
Verstotenen worden opgenomen in het herstelde Israel!
“En zie, een Ethiopiër, een ‘ontmande’, een overste van Candace, koningin van de Ethiopiërs,
die haar schatbewaarder was, die naar Jeruzalem was gekomen om te aanbidden;
en hij was op de terugreis en zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. ” (Hd.8:27, 28)

 Heiden?

minimaliseert de impact & initiatief van Petrus in Hd.10
Hd.10--11 (3x verteld! vgl.15:7)

 De ‘nationaliteit
nationaliteit’ van deze man verraad niet meteen of hij godvrezende heiden/Jood is!
“Nu woonden er inJeruzalem Joden,
godvrezende mannen uit elk van de volken die er onder de hemel zijn
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, …” (Hd.2:5,10)

 Ethiopië komt voor in de aangekondigde bijeenvergadering in de profeet Jesaja
“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
Ethiopië, Elam, Sinear,
Hamat en in de kustlanden der zee.” (Jes.11:11)

Lukaswekt deindruk datnade ‘Joden& Samaritanen’verdere
Samaritanen’ verdere stappengezet
stappen gezet worden…

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
Verstotenen worden opgenomen in het herstelde Israel!
“En zie, een Ethiopiër, een ‘ontmande’, een overste van Candace, koningin van de Ethiopiërs,
die haar schatbewaarder was, die naar Jeruzalem was gekomen om te aanbidden;
en hij was op de terugreis en zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. ” (Hd.8:27, 28)

 1e v. 3 Goddelijke interventies

bekering&aanname

ontmande, vervolger, heiden

 De enige Schriftplaats die Lukas zelf citeert, vormt het middelpunt van dit gedeelte
Een passage uit Jesaja 53 geniet zijn bijzondere aandacht:
“De Schriftplaats nu die hij las was deze: ‘Als een schaap werd Hij naar de slachting geleid,
en zoals een lam stom is tegen zijn scheerder, zo doet Hij zijn mond niet open.
In vernedering werd hem het recht ontnomen; wie zal zijn nageslacht vertellen?
Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen’.” (Hd.8:32,33)

 De dienaar van Jahweh wordt ‘verstoten’ van alle recht, onteerd & weerloos afgeslacht
 Beroofd van kinderen door zijn ‘vroege dood’ ondergaat hij stilzwijgend alle vernedering

Wat intrigeert de ‘ontmande’ man in deze passage ?

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
Verstotenen worden opgenomen in het herstelde Israel!
“En zie, een Ethiopiër, een ‘ontmande’, een overste van Candace, koningin van de Ethiopiërs,
die haar schatbewaarder was, die naar Jeruzalem was gekomen om te aanbidden;
en hij was op de terugreis en zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. ” (Hd.8:27, 28)

 1e v. 3 Goddelijke interventies

bekering&aanname

ontmande, vervolger, heiden

 De enige Schriftplaats die Lukas zelf citeert, vormt het middelpunt van dit gedeelte
Een passage uit Jesaja 53 geniet zijn bijzondere aandacht:
“De Schriftplaats nu die hij las was deze: ‘Als een schaap werd Hij naar de slachting geleid,
en zoals een lam stom is tegen zijn scheerder, zo doet Hij zijn mond niet open.
In vernedering werd hem het recht ontnomen; wie zal zijn nageslacht vertellen?
Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen’.” (Hd.8:32,33)

 De dienaar van Jahweh wordt ‘verstoten’ van alle recht, onteerd & weerloos afgeslacht
 Beroofd van kinderen door zijn ‘vroege dood’ ondergaat hij stilzwijgend alle vernedering
Herkenddeze man zichzelf in de vernedering, verwerping, de uitzichtlozesituatie?
?

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
Verstotenen worden opgenomen in het herstelde Israel!
“En zie, een Ethiopiër, een ‘ontmande’, een overste van Candace, koningin van de Ethiopiërs,
die haar schatbewaarder was, die naar Jeruzalem was gekomen om te aanbidden; en hij was
op de terugreis en zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. ” (Hd.8:27, 28)

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
Verstotenen worden opgenomen in het herstelde Israel!
“En zie, een Ethiopiër, een ‘ontmande’, een overste van Candace, koningin van de Ethiopiërs,
die haar schatbewaarder was, die naar Jeruzalem was gekomen om te aanbidden; en hij was
op de terugreis en zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. ” (Hd.8:27, 28)

 oudste ‘intacte’ Boekrol Jesaja

+/- 125 voor Chr.

735 cm

54 colonnes

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
Verstotenen worden opgenomen in het herstelde Israel!
“En zie, een Ethiopiër, een ‘ontmande’, een overste van Candace, koningin van de Ethiopiërs,
die haar schatbewaarder was, die naar Jeruzalem
was gekomen om te aanbidden; en hij was
‘Als een schaap werd Hij naar de slachting geleid,
op de terugreis en zatenopzoals
zijneen
wagen
enis tegen
las de
” zijn
(Hd.8:27,
lam stom
zijnprofeet
scheerder,Jesaja.
zo doet Hij
mond niet28)
open.



In vernedering werd hem het recht ontnomen; wie zal zijn nageslacht vertellen?
zijn leven
wordt van de aardevreemdeling:
weggenomen’.” (Jes.53:7,8)
2 colonnes verder in zijn boekrolWant
leest
de ‘ontmande’

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
Verstotenen worden opgenomen in het herstelde Israel!
“En zie, een Ethiopiër, een ‘ontmande’, een overste van Candace, koningin van de Ethiopiërs,
‘Laat dan
de vreemdeling
zich bij Jahweh
aansloot,
niet zeggen:
die haar schatbewaarder
was,
die naardie
Jeruzalem
was
gekomen
om te aanbidden; en hij was
Jahweh zal mij zeker afzonderen van zijn volk; en laat de ontmande niet zeggen:
op de terugreis en zat op zijn
wagen en las
de profeet Jesaja. ” (Hd.8:27, 28)
Zie, ik ben een dorre boom.
boom



Want zo zegt Jahweh van de ontmanden,
ontmanden die mijn sabbatten onderhouden en verkiezen
wat Mij behaagt
en vasthouden
aan mijn verbond:
2 colonnes verder in zijn boekrol
leest
de ‘ontmande’
vreemdeling:
Ik geef hun in mijn huis en binnen mijn muren een gedenkteken en een naam,
naam
beter dan zonen en dochters;
dochters Ik geef hun een eeuwige naam, die niet uitgeroeid zal worden.
worden”
(Jes.56:3-5)

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
Verstotenen worden opgenomen in het herstelde Israel!
“Laat dan de vreemdeling die zich bij Jahweh aansloot, niet zeggen:
Jahweh zal mij zeker afzonderen van zijn volk; en laat de ontmande niet zeggen:
Zie, ik ben een dorre boom. Want zo zegt Jahweh van de ontmanden,
die mijn sabbatten onderhouden en verkiezen wat Mij behaagt en vasthouden aan mijn verbond:
Ik geef hun in mijn huis en binnen mijn muren een gedenkteken en een naam,
beter dan zonen en dochters; Ik geef hun een eeuwige naam, die niet uitgeroeid zal worden.
En de vreemdelingen die zich bij Jahweh aansloten om Hem te dienen, en om
de naam van Jahweh lief te hebben, om Hem tot knechten te zijn, allen die de sabbat onderhouden,
zodat zij hem niet ontheiligen, en die vasthouden aan mijn verbond: hen zal Ik brengen
naar mijn heilige berg en Ik zal hun vreugde bereiden in mijn bedehuis; hun brandoffers en
hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op mijn altaar, want mijn huis zal een bedehuis heten voor alle volken.
Het woord van Jahweh de Here, die de verdrevenen van Israel bijeenbrengt, luidt:
Ik zal daartoe nog meerderen bijeenbrengen, dan er reeds toegebracht zijn.” (Jes.56:3-8)

 De Ethiopische man is zowel een vreemdeling als een ontmande

‘dubbel’ verstotene

 De passage eindigt met een duidelijke verwijzing naar de wederoprichting van Israel
 Lukas neemt bewust Hd.8:26Hd.8:26-39 op om het herstelprogramma van Israel te illustreren

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
De tent van David wordt weder opgericht!
“De hele menigte nu zweeg; en zij hoorden Barnabas en Paulus verhalen
welke grote tekenen en wonderen God door hen onder de volken had gedaan.
En nadat dezen zwegen, antwoordde Jakobus en zei: Mannen broeders, hoort naar mij.
Simon (Petrus)heeft verhaald hoe God in het eerst erop heeft toegezien uit de volken een volk aan te nemen
voor zijn naam. En hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen, zoals geschreven staat:
‘Daarna zal Ik terugkeren en de tent van David weer opbouwen die vervallen is;
en wat daarvan is omvergehaald, zal Ik weer opbouwen en Ik zal haar weer oprichten,
opdat de overigen van de mensen de Heer zoeken, en alle volken waarover mijn naam is uitgeroepen,
zegt de Heer die deze dingen doet’, die van eeuwigheid af bekend zijn.”
(Hd.15:12-18)

 De aanleiding voor de vergadering te Jeruzalem is de massale respons van de heidenen
“Toen zij nu daar waren aangekomen en de gemeenten hadden vergaderd, berichtten zij alles wat God
met hen had gedaan en dat Hij voor de volken een deur van geloof had geopend.”
geopend (Hd.14:27)

Moeten heidenen besnedenworden om ‘volwaardig lid’ te zijn van Gods volk?
“En sommigen die waren gekomen van Judea, leerden de broeders:
Als u niet wordt besneden naar het gebruik van Mozes, kunt u niet behouden worden.”
worden (Hd.15:1)

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
De tent van David wordt weder opgericht!
“De hele menigte nu zweeg; en zij hoorden Barnabas en Paulus verhalen
welke grote tekenen en wonderen God door hen onder de volken had gedaan.
En nadat dezen zwegen, antwoordde Jakobus en zei: Mannen broeders, hoort naar mij.
Simon (Petrus)heeft verhaald hoe God in het eerst erop heeft toegezien uit de volken een volk aan te nemen
voor zijn naam. En hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen, zoals geschreven staat:
‘Daarna zal Ik terugkeren en de tent van David weer opbouwen die vervallen is;
en wat daarvan is omvergehaald, zal Ik weer opbouwen en Ik zal haar weer oprichten,
opdat de overigen van de mensen de Heer zoeken, en alle volken waarover mijn naam is uitgeroepen,
zegt de Heer die deze dingen doet’, die van eeuwigheid af bekend zijn.”
(Hd.15:12-18)

 Petrus

God maakt geen onderscheid

Heilige Geest door geloof i/h evangelie

 Let erop hoe Jakobus de uitstorting v/d Geest over Jood + heiden interpreteert!
“want gij zijt een volk, dat Jahweh, uw God, heilig is, en u heeft Jahweh uitverkoren
om Hem een eigen volk te zijn uit al de volken, die op de aardbodem wonen.”
wonen (Dt.14:2)

 Zoals Jahweh eertijds Israel apart zette uit de volken

‘heidenen’ voor zijn naam

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
De tent van David wordt weder opgericht!
“De hele menigte nu zweeg; en zij hoorden Barnabas en Paulus verhalen
welke grote tekenen en wonderen God door hen onder de volken had gedaan.
En nadat dezen zwegen, antwoordde Jakobus en zei: Mannen broeders, hoort naar mij.
Simon (Petrus)heeft verhaald hoe God in het eerst erop heeft toegezien uit de volken een volk aan te nemen
voor zijn naam. En hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen, zoals geschreven staat:
‘Daarna zal Ik terugkeren en de tent van David weer opbouwen die vervallen is;
en wat daarvan is omvergehaald, zal Ik weer opbouwen en Ik zal haar weer oprichten,
opdat de overigen van de mensen de Heer zoeken, en alle volken waarover mijn naam is uitgeroepen,
zegt de Heer die deze dingen doet’, die van eeuwigheid af bekend zijn.”
(Hd.15:12-18)

 Buiten Amos wordt ‘waarover
waarover mijn naam is uitgeroepen’
uitgeroepen enkel en alleen voor Israel gebruikt
 Gods aanneming van een volk uit de volken is een ‘wijdverbreid’ profetisch perspectief
 De ‘bewuste’ keuze om Amos 9:11-12 te citeren is subliem en toont een volgorde…
volgorde
 Davidische troon & koninkrijk

alle volken waarover mijn naam is uitgeroepen

 De bedoeling van de wederoprichting van Davids troon

velen zullen de Heer zoeken!

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
De tent van David wordt weder opgericht!
“De hele menigte nu zweeg; en zij hoorden Barnabas en Paulus verhalen
welke grote tekenen en wonderen God door hen onder de volken had gedaan.
En nadat dezen zwegen, antwoordde Jakobus en zei: Mannen broeders, hoort naar mij.
Simon (Petrus)heeft verhaald hoe God in het eerst erop heeft toegezien uit de volken een volk aan te nemen
voor zijn naam. En hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen, zoals geschreven staat:
‘Daarna zal Ik terugkeren en de tent van David weer opbouwen die vervallen is;
en wat daarvan is omvergehaald, zal Ik weer opbouwen en Ik zal haar weer oprichten,
opdat de overigen van de mensen de Heer zoeken, en alle volken waarover mijn naam is uitgeroepen,
zegt de Heer die deze dingen doet’, die van eeuwigheid af bekend zijn.”
(Hd.15:12-18)

 Interpretatie volgens de bedelingenleer… (Kramer 2003 Handelingen deel 2 pagina 67)
In het citaat van Amos is sprake van 2 gebeurtenissen:
o Het toekomstig herstel van de Davidsregeringin
in Israel na een periode van oordeel
o De toekomstige bekering van de volken tot de Heer
“Jakobus zei niet dat beide feiten inmiddels hadden plaatsgevonden. Wat hij door de profetie van
Amos te citeren wel liet zien, is dat daarvan inmiddelseen
een voorvervulling plaatsvond..”
plaatsvond

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
De tent van David wordt weder opgericht!
“De hele menigte nu zweeg; en zij hoorden Barnabas en Paulus verhalen
welke grote tekenen en wonderen God door hen onder de volken had gedaan.
En nadat dezen zwegen, antwoordde Jakobus en zei: Mannen broeders, hoort naar mij.
Simon (Petrus)heeft verhaald hoe God in het eerst erop heeft toegezien uit de volken een volk aan te nemen
voor zijn naam. En hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen, zoals geschreven staat:
‘Daarna zal Ik terugkeren en de tent van David weer opbouwen die vervallen is;
en wat daarvan is omvergehaald, zal Ik weer opbouwen en Ik zal haar weer oprichten,
opdat de overigen van de mensen de Heer zoeken, en alle volken waarover mijn naam is uitgeroepen,
zegt de Heer die deze dingen doet’, die van eeuwigheid af bekend zijn.”
(Hd.15:12-18)

 Interpretatie volgens de bedelingenleer…
Een andere variant bestaat erin ‘de oprichting van de tent van David’te
te verklaren als de opstanding
van de Heer Jezus,
Jezus omdat het Griekse woord voor ‘oprichten ‘eerder in handelingen gebruikt wordt
om de opstanding aan te duiden…

 Beide visies geven blijk geen besef te hebben hoe belangrijk de theologische
onderbouwing is van het standpunt dat de moederkerk te Jeruzalem gaat innemen

De Handelingen
van de verrezen

Heer Jezus
Israel & heidenen
Het koninkrijk en Gods herstelbeloften

