De Handelingen
van de verrezen

Heer Jezus
De belofte van de Vader
De gave van de Heilige Geest

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
Het Koninkrijk van God en de eindtijdgave van de Geest
“Het eerste boek heb ik gemaakt, Theofilus, over alles wat Jezus is begonnen zowel te doen als te leren,
tot op de dag dat Hij werd opgenomen, nadat Hij door de Heilige Geest zijn opdrachten had gegeven
aan de apostelen die Hij had uitverkoren; aan wie Hij Zich ook, nadat Hij had geleden, levend heeft vertoond
met vele duidelijke bewijzen, terwijl Hij gedurende veertig dagen door hen werd gezien en met hen sprak
over de dingen die het Koninkrijk van God betreffen. 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,
die u zei Hij van Mij hebt gehoord. Want Johannes doopte wel met water,
maar uzultmet de Heilige Geest worden gedoopt, niet vele dagen hierna. 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,
zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het einde van de aarde.”
(Hd.1:1-8)

 Lukas kadert het belang van het ‘Pinkstergebeuren’ binnen het ‘40 dagen’ onderwijs
 De ‘komst
komst van de Geest’ is een cruciaal gebeuren in de oprichting v/h Koninkrijk!
 ‘de belofte van de Vader’

aangekondigde ‘eindtijd
eindtijd verwachting’ naar het OT

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
Het Koninkrijk van God en de eindtijdgave van de Geest
“Maar
Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joel: ‘En het zal gebeuren in de laatste dagen, zegt God,
dat Ik van mijn Geest zal uitstorten op alle vlees, en uw zonen en dochters zullen profeteren,
en uw jongemannen zullen gezichten zien en uw ouden zullen dromen dromen. Ja, op mijn slaven
en op mijn slavinnen zal Ik in die dagen van mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren.
profeteren
(Hd.2:16-18)

 Petrus situeert deze ‘profetische uitingen’ nadrukkelijk in het kader van de ‘eindtijd’
“Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van Jahweh
vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels,
en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen. Vele volken zullen gaan en zeggen:
Kom, laten wij opgaan naar de berg van Jahweh, naar het huis van de God van Jakob;
dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen.
Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van Jahweh uit Jeruzalem.”
(Jes.2:2-3)

 Petrus

profetische uitingen’
‘profetische

 Geen detail: citaat

bewijs

‘eindtijd gemeenschap v/d Geest’ & woord

slechts eenmaal in het NT.

100% zeker Jes.2:2 !!!

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
Het Koninkrijk van God en de eindtijdgave van de Geest
“Maar
Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joel: ‘En het zal gebeuren in de laatste dagen, zegt God,
dat Ik van mijn Geest zal uitstorten op alle vlees, en uw zonen en dochters zullen profeteren,
en uw jongemannen zullen gezichten zien en uw ouden zullen dromen dromen. Ja, op mijn slaven
en op mijn slavinnen zal Ik in die dagen van mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren.
profeteren
(Hd.2:16-18)

 Petrus situeert deze ‘profetische uitingen’ nadrukkelijk in het kader van de ‘eindtijd’
“Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van Jahweh
vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels,
en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen. Vele volken zullen gaan en zeggen:
Kom, laten wij opgaan naar de berg van Jahweh, naar het huis van de God van Jakob;
dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen.
Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van Jahweh uit Jeruzalem.”
(Jes.2:2-3)

Hoe verklaren Petrus & Lukas deze gebeurtenis volgens Jesaja 2??

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
Het Koninkrijk van God en de eindtijdgave van de Geest
“Maar
Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joel: ‘En het zal gebeuren in de laatste dagen, zegt God,
dat Ik van mijn Geest zal uitstorten op alle vlees, en uw zonen en dochters zullen profeteren,
en uw jongemannen zullen gezichten zien en uw ouden zullen dromen dromen. Ja, op mijn slaven
en op mijn slavinnen zal Ik in die dagen van mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren.
(Hd.2:16-18)

 Petrus situeert deze ‘profetische uitingen’ nadrukkelijk in het kader van de ‘eindtijd’
“Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van Jahweh
vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels,
en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen. Vele volken zullen gaan en zeggen:
Kom, laten wij opgaan naar de berg van Jahweh, naar het huis van de God van Jakob;
dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen.
Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van Jahweh uit Jeruzalem.”
(Jes.2:2-3)

“Nu woonden (verbleven) erin Jeruzalem Joden,
godvrezende mannen uit elk van de volken die er
eronder
onder de hemel zijn.”
zijn (Hd.2:5)

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
Het Koninkrijk van God en de eindtijdgave van de Geest
“Maar
Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joel: ‘En het zal gebeuren in de laatste dagen, zegt God,
dat Ik van mijn Geest zal uitstorten op alle vlees, en uw zonen en dochters zullen profeteren,
en uw jongemannen zullen gezichten zien en uw ouden zullen dromen dromen. Ja, op mijn slaven
en op mijn slavinnen zal Ik in die dagen van mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren.
(Hd.2:16-18)

 Petrus situeert deze ‘profetische uitingen’ nadrukkelijk in het kader van de ‘eindtijd’
“Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van Jahweh
vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels,
en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen. Vele volken zullen gaan en zeggen:
Kom, laten wij opgaan naar de berg van Jahweh, naar het huis van de God van Jakob;
dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen.
Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van Jahweh uit Jeruzalem.”
(Jes.2:2-3)

Gods ‘belofte’ om alle volken te zegenen gaat EINDELIJK in vervulling!
(vgl. Hd.3:13,25!)

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
“Toen nu Petrus dit zag, antwoordde hij het volk: Mannen van Israel, waarom verwondert u zich hierover,

of wat staart u ons aan, alsof wij door eigen kracht of godsvrucht deze hebben doen lopen?
De God van Abraham, Izaak en Jakob, de God van onze vaderen, heeft zijn knecht Jezus verheerlijkt,
verheerlijk
die u hebt overgeleverd en in bijzijn van Pilatus hebt afgewezen, toen deze oordeelde Hem te moeten loslaten.
U hebt echter de Heilige en Rechtvaardige afgewezen en gevraagd dat u een moordenaar zou worden geschonken;
de Vorst van het leven echter hebt u gedood, die God heeft opgewekt uit de doden, van Wie wij getuigen zijn.
En op grond van het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze die u ziet en kent, sterk gemaakt;
en het geloof dat door Hem is, heeft hem deze volledige gezondheid gegeven in tegenwoordigheid van u allen.
En nu, broeders, ik weet dat u het uit onwetendheid hebt gedaan, zoals ook uw oversten;
maar God heeft zo vervuld wat Hij door de mond van alle profeten tevoren had verkondigd, dat zijn Messias zou lijden.
lijden
Hebt dan berouw en bekeert u, opdat uw zonden worden uitgewist, opdat de tijden van verkwikking komen
van het aangezicht van Jahweh en Hij de voor u voorbestemde Messias Jezus zendt, die de hemel moet opnemen tot
(na) de tijd van het herstel van alle dingen, waarvan God heeft gesproken door de mond van zijn heilige profeten
van oudsher. Mozes heeft immers gezegd: ‘Een profeet zal Jahweh uw God doen opstaan uit uw broeders,
gelijk mij: naar Hem zult u horen overeenkomstig alles wat Hij tot u zal spreken; en het zal gebeuren,
dat elke ziel die niet hoort naar die profeet, zal worden uitgeroeid uit het volk’. En ook alle profeten,
van Samuel en zijn opvolgers af, allen die hebben gesproken, hebben ook deze dagen aangekondigd.
U bent de zonen van de profeten en van het verbond dat God met uw vaderen heeft gemaakt,
toen Hij tot Abraham zei: ‘En in uw zaad zullen alle families van de aarde gezegend worden’.
Tot u in de eerste plaats heeft God, na zijn knecht te hebben doen opstaan, Hem gezonden,
gezonden
om u te zegenen door ieder van u af te keren van uw boze wegen.
(Hd.3:12-26)

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
De Heilige Geest; de gave v/d verhoogde opgestane Heer
“ En zie, Ik zend de belofte van mijn Vader op u;
u u echter,
blijft in de stad totdat u wordt bekleed met kracht uit de hoogte.”
(Lukas 24:49)

“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.”
(Hd.2:33)

“bij Mysië gekomen probeerden zij naar Bithynië te gaan, en de Geest van Jezus liet het hun niet toe.”
(Hd.16:7)

 De Heilige Geest is de uitvoerende macht v/d verhoogde Jezus
 Heilige Geest

belofte v/dVader

HERSTEL laatste dagen

Jezus IS de opgestane regerende Davidische Vorst
Vors

Jezus’ heerschappij wordt zichtbaar in het werk van ZIJN Geest…

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
De Heilige Geest verenigt het volk van God onder deHeer
de Heer
“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? En Petrus zei tot hen: Bekeert u, en laat ieder van u gedoopt
worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden,
zonden
en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.
Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn,
zovelen de Heer onze God ertoe zal roepen.” (Hd.2:37-39)
“Toen zij echter Filippus geloofden, die het evangelie aangaande het koninkrijk van God en
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,
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 op niemand
van hen gevallen, maar zij waren alleen gedoopt tot de naam van de Heer Jezus.
Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest.”
(Hd.8:12-17)

 Eenheid
enheid van Gods volk onder de Heer

vergeving van zonden + gave van de Geest

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
De Heilige Geest verenigt het volk van God onder deHeer
de Heer
“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? En Petrus zei tot hen: Bekeert u, en laat ieder van u gedoopt
worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden,
zonden
en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.
Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn,
zovelen de Heer onze God ertoe zal roepen.” (Hd.2:37-39)
“En Hij heeft ons bevolen aan het volk te prediken en te betuigen dat Deze het is
die door God is aangesteld als Rechter van levenden en doden. Van Hem getuigen alle profeten
dat ieder die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangt door zijn naam.
naam
Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden.
En de gelovigen uit de besnijdenis, allen die met Petrus waren meegekomen,
waren buiten zichzelf dat ook op de volken de gave van de Heilige Geest werd uitgestort;
want zij hoorden hen spreken in talen en God grootmaken. ”
(Hd.10:42-46)

 Eenheid
enheid van Gods volk onder de Heer

vergeving van zonden + gave van de Geest

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
De Heilige Geest verenigt het volk van God onder deHeer
de Heer
“Het gebeurde nu,…, dat Paulus,…, in Efeze kwam en er enige discipelen vond; en hij zei tot hen:
Hebt u wel de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam?
Zij echter zeiden tot hem: Wij hebben zelfs niet gehoord of de Heilige Geest er is.
En hij zei: Waartoe bent u dan gedoopt? En zij zeiden: Tot de doop van Johannes.
Paulus echter zei: Johannes doopte met een doop van bekering,
terwijl hij tot het volk zei dat zij moesten geloven in Hem die na hem kwam, dat is in Jezus.
Toen zij nu dit hoorden, werden zij gedoopt tot de naam van de Heer Jezus. En toen Paulus hun de handen
oplegde, kwam de Heilige Geest op hen, en zij spraken in talen en profeteerden.
Het waren nu in het geheel ongeveer twaalf mannen.”
(Hd.19:1-7)

 De 12 zijn ‘discipelen’ van Johannes de doper nu ongeveer 20 jaar na zijn dood!
 Hebben Johannes zijn bediening (Geest?) niet goed begrepen
 Deze mensen zitten gevangen in een ‘tijdsgewricht’
tijdsgewricht’
 Hebben nog nooit het evangelie gehoord

gedoopt door derden?

hoogst uitzonderlijke situatie

gelijkaardige situatie als Cornelius

 De ‘geestesuitingen’ bevestigen dat ook deze ‘discipelen’ nu toegevoegd zijn tot Jezus

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
De Heilige Geest verenigt het volk van God onder deHeer
de Heer
“Het gebeurde nu,…, dat Paulus,…, in Efeze kwam en er enige discipelen vond; en hij zei tot hen:
Hebt u wel de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam?
Zij echter zeiden tot hem: Wij hebben zelfs niet gehoord of de Heilige Geest er is.
En hij zei: Waartoe bent u dan gedoopt? En zij zeiden: Tot de doop van Johannes.
Paulus echter zei: Johannes doopte met een doop van bekering,
terwijl hij tot het volk zei dat zij moesten geloven in Hem die na hem kwam, dat is in Jezus.
Toen zij nu dit hoorden, werden zij gedoopt tot de naam van de Heer Jezus. En toen Paulus hun de handen
oplegde, kwam de Heilige Geest op hen, en zij spraken in talen en profeteerden.
Het waren nu in het geheel ongeveer twaalf mannen.”
(Hd.19:1-7)

 Lukas’ focus

profetisch aangekondigd herstel, aanbreken laatste dagen, heilsplan

 Handelingen 2,8, 1010-11 en 19 vormen ABSOLUUT geen normatief patroon
 Hd.2 belicht een uniek heilshistorisch gebeuren: het tijdperk van de Geest/herstel
 Hd.8 belicht de toevoeging van Samaria als groep: Israel herenigd onder Jezus
 Hd.10-11 belicht de toevoeging van de heidenen: Messias Jezus is Heer!
 Hd.19 belicht de toevoeging van discipelen van Johannes: Messias Jezus is Heer!

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
De doop met de eindtijdgave van de Geest is gekomen!
“Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest worden gedoopt,
niet vele dagen hierna.” (Hd.1:5)
“En ik herinnerde mij het woord van de Heer, hoe Hij zei: Johannes doopte wel met water,
maar u zult met de Heilige Geest worden gedoopt.” (Hd.11:16)

 2 enige malen dat ‘bap
bap--tid
tid’’-zo’ gebruikt wordt in het hele boek…
 7 verschillende woorden

4 unieke ‘doop’ gebeurtenissen

Hd.2,8,10,19

“En de gelovigen uit de besnijdenis, allen die met Petrus waren meegekomen,
waren buiten zichzelf dat ook op de volken de gave van de Heilige Geest werd uitgestort…”
(10:46) ‘uitstorten’

“En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de Heilige Geest op hen,
en zij spraken in talen en profeteerden.” (19:6) ‘komen’
“Maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt,…” (1:8) ‘komen over of op’

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
De doop met de eindtijdgave van de Geest is gekomen!
“Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest worden gedoopt,
niet vele dagen hierna.” (Hd.1:5)
“En ik herinnerde mij het woord van de Heer, hoe Hij zei: Johannes doopte wel met water,
maar u zult met de Heilige Geest worden gedoopt.” (Hd.11:16)

 2 enige malen dat ‘bap
bap--tid
tid’’-zo’ gebruikt wordt in het hele boek…
 7 verschillende woorden

4 unieke ‘doop’ gebeurtenissen

Hd.2,8,10,19

“En wij zijn getuigen van deze dingen, en ook de Heilige Geest,
Geest
die God heeft gegeven aan wie Hem gehoorzamen.” (5:32) ‘geven’
want Hij was nog op niemand van hen gevallen
“want
gevallen, maar zij waren alleen gedoopt
tot de naam van de Heer Jezus.” (8:16) ‘vallen op’
“Nu Hij dan door de rechterhand van God is verhoogd en de belofte
van de Heilige Geest heeft ontvangen van de Vader,” (2:33) ‘ontvangen’

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
De doop met de eindtijdgave van de Geest is gekomen!
“Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest worden gedoopt,
niet vele dagen hierna.” (Hd.1:5)
“En ik herinnerde mij het woord van de Heer, hoe Hij zei: Johannes doopte wel met water,
maar u zult met de Heilige Geest worden gedoopt.” (Hd.11:16)

 Lukas portretteert ‘de Geestesdoop’ na Jezus verhoging als vervuld op de Pinksterdag
 ‘de
de Geestesdoop’
Geestesdoop

telkens collectieve gebeurtenis

‘gelovig/Godvrezend’

 Deze 7 aanduidingen worden NIET gebruikt om bekering/geloof te bevestigen
 Lukas verhaalt 15 bekeringen

‘Geestesdoop’

(vgl. Hd.2:38Hd.2:38-39 en 2:41!)

2:41, 47; 4:4; 5:14; 6:7; 8:12-13, 36-37; 9:35, 42; 13:48; 16:5, 14, 31-34; 17:11-12; 18:8

 De 4 ‘Geestesdopen’
 ‘profetische’ uitingen

extatische & dramatische gebeurtenissen
Gods bevestiging

Eindtijdgave

Gods heilsplan in Christus vervuld!

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
De doop met de eindtijdgave van de Geest is gekomen!
“En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en ze begonnen in andere talen te spreken,
zoals de Geest hun gaf uit te spreken.
… wij horen hen in onze talen over de grote daden van God spreken.”
(Hd.2:4, 11)

“Petrus echter stond op met de elf, verhief zijn stem en sprak hen toe: ”
(Hd.2:14)

 2x zelfde woord i/d grondtekst

inhoud van het gesprokene

 ‘profetische’ genade om te spreken namens God

o.l.v. GEEST

Gods wil wordt verkondigd

“Maar
Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joel: ‘En het zal gebeuren in de laatste dagen, zegt God,
dat Ik van mijn Geest zal uitstorten op alle vlees, en uw zonen en dochters zullen profeteren,
profeteren
en uw jongemannen zullen gezichten zien en uw ouden zullen dromen dromen. Ja, op mijn slaven
en op mijn slavinnen zal Ik in die dagen van mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren.”
profeteren
(Hd.2:16-18)

 “en
en zij zullen profeteren”
profeteren”

maakt oorspronkelijk geen deel uit van Joel 2

NADRUK

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
Vervuld met de Geest tot geïnspireerde verkondiging
“En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en ze begonnen in andere talen te spreken,
zoals de Geest hun gaf uit te spreken.”
(Hd.2:4)

“Toen zei Petrus, (opnieuw…) vervuld met de Heilige Geest, tot hen:…
En terwijl zij baden, werd de plaats waar zij waren vergaderd, bewogen; en zij werden allen
vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid.”
(Hd.4:8,31)

“Saul, broeder, de Heer heeft mij gezonden, Jezus, die u verschenen is op de weg waarlangs u kwam,
opdat u weer kunt zien en met de Heilige Geest vervuld wordt.
…En terstond predikte hij in de synagogen Jezus, dat Deze de Zoon van God is.”
(Hd.9:13,20)

 ‘buitengewoon
buitengewoonkrachtige
krachtige verschijnselen’
 ‘tijdelijke vervulling’

profetische uitingen, geïnspireerde prediking, …

zichtbare & hoorbare demonstratie

Goddelijke bevestiging

“Toen de Joden echter de menigten zagen, werden zij met jaloersheid vervuld
en spraken dat wat door Paulus werd gesproken, lasterend tegen.” (Hd.13:45)

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
Vervuld met de Geest tot geïnspireerde verkondiging
“En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en ze begonnen in andere talen te spreken,
zoals de Geest hun gaf uit te spreken.”
(Hd.2:4)

“Toen zei Petrus, (opnieuw…) vervuld met de Heilige Geest, tot hen:…
En terwijl zij baden, werd de plaats waar zij waren vergaderd, bewogen; en zij werden allen
vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid.”
(Hd.4:8,31)

“Saul, broeder, de Heer heeft mij gezonden, Jezus, die u verschenen is op de weg waarlangs u kwam,
opdat u weer kunt zien en met de Heilige Geest vervuld wordt.
…En terstond predikte hij in de synagogen Jezus, dat Deze de Zoon van God is.”
(Hd.13:9,20)

 Nagenoeg alle gevallen doen ons terugdenken aan Jezus’ belofte:
“Wanneer zij u brengen voor de synagogen en voor de overheden en de machthebbers,
maakt u niet bezorgd, hoe of wat gij ter verdediging moet spreken.
Want de Heilige Geest zal u op het eigen ogenblik leren,
leren wat gij zeggen moet.”
moet
(Lk.12:11,12)

Diagram met de punten van overlapping

‘komen’
‘komen op’

‘uitstorting’

‘doop’

2:17-18;
2:1710:45

1:5;
11:16

‘vallen op’
8:16; 10:44;
11:15

1:8; 19:6

“vervulling” 2:4

‘vervulling(en)
4:8,31;
9:17; 13:9

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
Het ‘normale’ karakter van het christenleven in de Geest
“En wij zijn getuigen van deze dingen, en ook de Heilige Geest,
die God heeft gegeven aan wie Hem gehoorzamen.”
(Hd.5:32)

“De gemeente dan door heel Judea, Galilea en Samaria had vrede, terwijl zij werd opgebouwd en
wandelde in de vrees van de Heer, en zij vermeerderde door de vertroosting van de Heilige Geest.”
(Hd.9:31)

“En de discipelen werden vervuld (vol) met blijdschap en met de Heilige Geest.”
(Hd.13:52)

 Gehoorzaamheid

Geest

 woorden ‘vol/vervuld’

wandelen in ontzag

karakteristiek/kenmerkend

groei in maturiteit & kwantiteit
dagelijks leven,vrucht
leven, vrucht v. Geest

“Nu was er te Joppe een discipelin, genaamd Tabitha, wat vertaald wil zeggen: Dorkas.
Deze was overvloedig in goede werken en weldaden die zij deed.” (Hd.9:36)
“(Elymas) jij, vol van alle bedrog en alle schurkerij, zoon van de duivel, vijand van alle gerechtigheid,
zul je niet ophouden de rechte wegen van de Heer te verdraaien?” (Hd.13:10)

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
Het ‘normale’ karakter van het christenleven in de Geest
“En wij zijn getuigen van deze dingen, en ook de Heilige Geest,
die God heeft gegeven aan wie Hem gehoorzamen.”
(Hd.5:32)

“De gemeente dan door heel Judea, Galilea en Samaria had vrede, terwijl zij werd opgebouwd en
wandelde in de vrees van de Heer, en zij vermeerderde door de vertroosting van de Heilige Geest.”
(Hd.9:31)

“En de discipelen werden vervuld (vol) met blijdschap en met de Heilige Geest.”
(Hd.13:52)

 Gehoorzaamheid

Geest

 woorden ‘vol/vervuld’

wandelen in ontzag

karakteristiek/kenmerkend

groei in maturiteit & kwantiteit
dagelijks leven,vrucht
leven, vrucht v. Geest

“Ziet nu uit, broeders, naar zeven mannen uit u, met een goed getuigenis,
getuigenis, vol van de Geest
en van wijsheid,
wijsheid … en zij kozen Stefanus, een man vol van geloof en van de Heilige Geest,”
Geest (Hd.6:3,5)
“(Barnabas) Toen hij daar aankwam en de genade van God zag, verblijdde hij zich
en vermaande allen met het voornemen van hun hart bij de Heer te blijven.
Want hij was een goed man en vol van de Heilige Geest en van geloof;”
geloof (Hd.11:23,24)

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
Het ‘normale’ karakter van het christenleven in de Geest
“En wij zijn getuigen van deze dingen, en ook de Heilige Geest,
die God heeft gegeven aan wie Hem gehoorzamen.”
(Hd.5:32)

“De gemeente dan door heel Judea, Galilea en Samaria had vrede, terwijl zij werd opgebouwd en
wandelde in de vrees van de Heer, en zij vermeerderde door de vertroosting van de Heilige Geest.”
(Hd.9:31)

“En de discipelen werden vervuld (vol) met blijdschap en met de Heilige Geest.”
(Hd.13:52)

 Gehoorzaamheid

Geest

 woorden ‘vol/vervuld’

wandelen in ontzag

karakteristiek/kenmerkend

groei in maturiteit & kwantiteit
dagelijks leven,vrucht
leven, vrucht v. Geest

“…wordt vervuld (vol) met de Geest, en spreekt tot elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke
liederen, zingend en jubelend in uw hart tot de Heer, en dankt te allen tijde voor alles de God en Vader
in de naam van onze Heer Jezus Christus, en weest elkaar onderdanig in de vrees van Christus.”
(Ef.5:19-21)

De Handelingen
van de verrezen

Heer Jezus
De belofte van de Vader
De gave van de Heilige Geest

