De Handelingen
van de verrezen

Heer Jezus
Het einde van een tijdsvak:
Het tempelsysteem en zijn leiders

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
Mozes’ verwerping - Israëls afgoderij & oordeel
‘Dit is degene die in de bijeenvergadering in de woestijn met de engel was, die tot hem sprak
op de berg Sinaï, en met onze vaderen; die levende woorden ontving om ze ons te geven.
En onze vaderen wilden hem niet gehoorzaam worden, maar zij stootten hem van zich en wendden zich
in hun harten naar Egypte en zeiden tot Aaron: ‘Maak ons goden, die voor ons zullen uitgaan;
want deze Mozes die ons uit Egypteland heeft geleid, -wij weten niet wat er met hem gebeurd is’.
En zij maakten een kalf in die dagen en brachten offerande aan de afgod en verheugden zich in de werken
van hun handen. En God wendde Zich af en gaf hen over om de machten van de hemel te dienen,
zoals geschreven staat in het boek van de profeten: ‘Hebt u Mij soms offerdieren en slachtoffers
geofferd gedurende veertig jaar in de woestijn, huis van Israel? U hebt zelfs de tent van Moloch
opgenomen en de ster van uw God Raifan, de afbeeldingen die u hebt gemaakt om die te aanbidden.
En Ik zal u brengen tot voorbij Babylon’.’
(Hd.7:38-43)

 Van de Sinaï af heeft Israel, verlost om Jahweh te dienen,
dienen, gerebelleerd in afgoderij…
 Als Jahweh hen overgaf aan hun afgoderij bij de 1e Exodus
 Nu de profeet als Mozes

2e maal bekend heeft gemaakt

NIEUWE EXODUS ??
VERWERPING ??

‘…en het zal gebeuren, dat elke ziel die niet hoort naar die profeet,
profeet zal worden uitgeroeid uit het volk’.
(Hd.3:23)

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
Mozes’ verwerping - Israëls afgoderij & oordeel
‘Dit is degene die in de bijeenvergadering in de woestijn met de engel was, die tot hem sprak
op de berg Sinaï, en met onze vaderen; die levende woorden ontving om ze ons te geven.
En onze vaderen wilden hem niet gehoorzaam worden, maar zij stootten hem van zich en wendden zich
in hun harten naar Egypte en zeiden tot Aaron: ‘Maak ons goden, die voor ons zullen uitgaan;
want deze Mozes die ons uit Egypteland heeft geleid, -wij weten niet wat er met hem gebeurd is’.
En zij maakten een kalf in die dagen en brachten offerande aan de afgod en verheugden zich in de werken
van hun handen. En God wendde Zich af en gaf hen over om de machten van de hemel te dienen,
zoals geschreven staat in het boek van de profeten: ‘Hebt u Mij soms offerdieren en slachtoffers
geofferd gedurende veertig jaar in de woestijn, huis van Israel? U hebt zelfs de tent van Moloch
opgenomen en de ster van uw God Raifan, de afbeeldingen die u hebt gemaakt om die te aanbidden.
En Ik zal u brengen tot voorbij Babylon’.’
(Hd.7:38-43)

 Van de Sinaï af heeft Israel, verlost om Jahweh te dienen,
dienen, gerebelleerd in afgoderij…
 Als Jahweh hen overgaf aan hun afgoderij bij de 1e Exodus
 Nu de profeet als Mozes

2e maal bekend heeft gemaakt

NIEUWE EXODUS ??
VERWERPING ??

Zal Jahweh hen opnieuw overgeven aan hun afgoderij bij de nieuwe Exodus?

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
De tent en de tempel
‘Onze vaderen hadden de tent van het getuigenis in de woestijn, zoals Hij bevolen had die tot Mozes zei,
dat hij die moest maken naar het voorbeeld dat hij had gezien. En onze vaderen,
na die te hebben ontvangen, brachten haar binnen met Jozua bij de inbezitneming van het land
van de volken die God van voor onze vaderen uitdreef; tot op de dagen van David,
die genade vond voor God, en vroeg een ‘tent – oord’ te mogen vinden voor de God van Jakob.
Salomo echter bouwde Hem een huis. Maar de Allerhoogste woont niet in met handen gemaakte tempels,
zoals de profeet zegt: ‘De hemel is Mij een troon en de aarde een voetbank voor mijn voeten.
Wat voor huis zult u Mij bouwen, zegt de Heer, of wat is de plaats van mijn rust?
Heeft niet mijn hand dit alles gemaakt?’’
(Hd.7:44-50)

 Beknopt overzicht intocht & inname

BELOFTE

‘…uittrekken en Mij dienen op deze plaats’

 De ‘tent’ is verbonden met het getuigenis dat Jahweh aangaande zichzelf had gegeven!
 De ‘tent’ van het getuigenis was enkel een kopie van het voorbeeld dat Mozes had gezien
‘Dezen (de priesters) dienen een zinnebeeld en schaduw van de hemelse dingen,
dingen
zoals Mozes een Goddelijke aanwijzing ontving toen hij de tabernakel zou vervaardigen; want:
‘Zie erop toe’, zegt Hij, ‘dat u alles maakt naar het voorbeeld dat u op de berg getoond is’.
(Hb.8:5)

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
De tent en de tempel
‘Onze vaderen hadden de tent van het getuigenis in de woestijn, zoals Hij bevolen had die tot Mozes zei,
dat hij die moest maken naar het voorbeeld dat hij had gezien. En onze vaderen,
na die te hebben ontvangen, brachten haar binnen met Jozua bij de inbezitneming van het land
van de volken die God van voor onze vaderen uitdreef; tot op de dagen van David,
die genade vond voor God, en vroeg een ‘tent – oord’ te mogen vinden voor de God van Jakob.
Salomo echter bouwde Hem een huis. Maar de Allerhoogste woont niet in met handen gemaakte tempels,
zoals de profeet zegt: ‘De hemel is Mij een troon en de aarde een voetbank voor mijn voeten.
Wat voor huis zult u Mij bouwen, zegt de Heer, of wat is de plaats van mijn rust?
Heeft niet mijn hand dit alles gemaakt?’’
(Hd.7:44-50)

 De ‘transporteerbare versie’

Gods aanwezigheid

‘de plaats’ is ondergeschikt

 Let op de bewoording: David, niet Jahweh, vroeg om een ‘verblijfplaats’ (skenoma)te vinden…
 Jahweh zit niet op een vaste stek te wachten

Salomo, niet David bouwde een huis!

 Het doel van de roeping van Abraham & nageslacht

een volk van ‘Godlovers
‘Godlovers’’ zijn
zijn!!

 Het doel van de roeping van Abraham & nageslacht

‘‘tempelcomplex
tempelcomplex’’ bouwen

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
De tent en de tempel
‘Onze vaderen hadden de tent van het getuigenis in de woestijn, zoals Hij bevolen had die tot Mozes zei,
dat hij die moest maken naar het voorbeeld dat hij had gezien. En onze vaderen,
na die te hebben ontvangen, brachten haar binnen met Jozua bij de inbezitneming van het land
van de volken die God van voor onze vaderen uitdreef; tot op de dagen van David,
die genade vond voor God, en vroeg een ‘tent – oord’ te mogen vinden voor de God van Jakob.
Salomo echter bouwde Hem een huis. Maar de Allerhoogste woont niet in met handen gemaakte tempels,
zoals de profeet zegt: ‘De hemel is Mij een troon en de aarde een voetbank voor mijn voeten.
Wat voor huis zult u Mij bouwen, zegt de Heer, of wat is de plaats van mijn rust?
Heeft niet mijn hand dit alles gemaakt?’’
(Hd.7:44-50)

 De ‘thuis’ van Jahweh

geen ‘huis’

maar ‘zijn volk’ dat Hem dient
dient!!

‘Maar U bent heilig, U troont op de lofzangen van Israel.’
Israel

(Ps.22:4)

‘En ik hoorde een luide stem vanuit de troon zeggen: Zie, Gods woning is onder de mensen
en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn, hun God.’ (Opb.21:3)
‘Want zo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont en Wiens Naam heilig is:
Ik woon in de hoge hemel en in het heilige, en bij de verbrijzelde en nederige van geest,
geest,
om levend te maken de geest van de nederigen, en om levend te maken het hart van de verbrijzelden’
(Jes.57:15)

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
De tent en de tempel
‘Onze vaderen hadden de tent van het getuigenis in de woestijn, zoals Hij bevolen had die tot Mozes zei,
dat hij die moest maken naar het voorbeeld dat hij had gezien. En onze vaderen,
na die te hebben ontvangen, brachten haar binnen met Jozua bij de inbezitneming van het land
van de volken die God van voor onze vaderen uitdreef; tot op de dagen van David,
die genade vond voor God, en vroeg een ‘tent – oord’ te mogen vinden voor de God van Jakob.
Salomo echter bouwde Hem een huis. Maar de Allerhoogste woont niet in met handen gemaakte tempels,
zoals de profeet zegt: ‘De hemel is Mij een troon en de aarde een voetbank voor mijn voeten.
Wat voor huis zult u Mij bouwen, zegt de Heer, of wat is de plaats van mijn rust?
Heeft niet mijn hand dit alles gemaakt?’’
(Hd.7:44-50)

 ‘Salomo…bouwde Hem een huis’

einde Exodus–verhaal

Climax historisch overzicht

‘Het gebeurde nu in het 480e jaar na de uittocht van de Israëlieten uit het land Egypte,
Egypte
in het 4e jaar van het koningschap van Salomo over Israël, in de maand Ziv (dat is de tweede maand),
dat hij het huis van Jahweh bouwde.’ (1Kon.6:1)
‘Maar
Maar zou God werkelijk op de aarde wonen?
wonen? Zie, de hemel, ja, de allerhoogste hemel,
kan U niet bevatten, hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb! …
En U, luister in Uw woonplaats, in de hemel, ja luister, en vergeef.’ (1 Kon.8:27, 30)

 Salomo beseft de paradox

God wil bij mensen wonen

de hemel is zelfs te klein!

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
De tent en de tempel
‘Onze vaderen hadden de tent van het getuigenis in de woestijn, zoals Hij bevolen had die tot Mozes zei,
dat hij die moest maken naar het voorbeeld dat hij had gezien. En onze vaderen,
na die te hebben ontvangen, brachten haar binnen met Jozua bij de inbezitneming van het land
van de volken die God van voor onze vaderen uitdreef; tot op de dagen van David,
die genade vond voor God, en vroeg een ‘tent – oord’ te mogen vinden voor de God van Jakob.
Salomo echter bouwde Hem een huis. Maar de Allerhoogste woont niet in met handen gemaakte tempels,
zoals de profeet zegt: ‘De hemel is Mij een troon en de aarde een voetbank voor mijn voeten.
Wat voor huis zult u Mij bouwen, zegt de Heer, of wat is de plaats van mijn rust?
Heeft niet mijn hand dit alles gemaakt?’’
(Hd.7:44-50)

 CONTRAST
 Salomo

waarachtig

‘foutief’ denken aangaande Gods aanwezigheid

permanente ‘woonplaats
woonplaats’’

 ontmoetingsplaats
 krachtige veroordeling

‘ONTMOETINGSPLAATS’

om te naderen tot God die de hemel & aarde niet kan bevatten!
Allerhoogste God kan niet opgesloten worden

 afgoden ‘wonen
wonen’ echter in ‘met
met handen gemaakte’ tempels
 Aanklacht Stefanus

vereren het werk van hun handen

‘heiligdom’

Grieks OT. (afgoderij)
de vaderen het stierkalf?

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
De tent en de tempel
‘Onze vaderen hadden de tent van het getuigenis in de woestijn, zoals Hij bevolen had die tot Mozes zei,
dat hij die moest maken naar het voorbeeld dat hij had gezien. En onze vaderen,
na die te hebben ontvangen, brachten haar binnen met Jozua bij de inbezitneming van het land
van de volken die God van voor onze vaderen uitdreef; tot op de dagen van David,
die genade vond voor God, en vroeg een ‘tent – oord’ te mogen vinden voor de God van Jakob.
Salomo echter bouwde Hem een huis. Maar de Allerhoogste woont niet in met handen gemaakte tempels,
zoals de profeet zegt: ‘De hemel is Mij een troon en de aarde een voetbank voor mijn voeten.
Wat voor huis zult u Mij bouwen, zegt de Heer, of wat is de plaats van mijn rust?
Heeft niet mijn hand dit alles gemaakt?’’
(Hd.7:44-50)

 CONTRAST
 Salomo

waarachtig

‘foutief’ denken aangaande Gods aanwezigheid

permanente ‘woonplaats
woonplaats’’

 ontmoetingsplaats

‘ONTMOETINGSPLAATS’

om te naderen tot God die de hemel & aarde niet kan bevatten!

‘…ik zag Jahweh, gezeten op een hoogverheven troon. De zoom van zijn gewaad vulde de hele tempel.
tempel
Boven hem stonden serafs. …Zij riepen elkaar toe: ‘Heilig, heilig, Zij riepen heilig is Jahweh der hemelse
machten. ‘De
De volheid van de aarde is Zijn heerlijkheid!’
heerlijkheid! (Jes.6:1-3)

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
Citaat uit Jesaja in context
‘Zo zegt Jahweh: De hemel is Mijn troon en de aarde de voetbank van Mijn voeten.
Waar zou dan het huis zijn dat u voor Mij zou willen bouwen en waar de plaats van Mijn rust?
Want Mijn hand heeft al die dingen gemaakt, en daardoor bestaan al die dingen, spreekt Jahweh.
Maar Ik zal zien op deze, op de ellendige en verslagenen van geest, en wie voor Mijn woord beeft.
Wie een rund slacht, slaat een man neer, wie een lam offert, breekt een hond de nek,
wie een graanoffer offert, offert varkensbloed, wie wierook brandt als gedenkoffer, looft daarmee een afgod.
Zoals zij ook hun eigen wegen gekozen hebben en hun ziel vreugde vindt in hun afschuwelijke afgoden,
zo zal Ik het loon voor hun handelingen kiezen en zal Ik over hen doen komen wat zij vrezen,
omdat Ik riep, maar niemand antwoord gaf, Ik sprak, maar zij niet luisterden.
Zij deden wat slecht is in Mijn ogen en zij kozen wat Mij niet behaagt.
Hoor het woord van Jahweh, u die beeft voor Zijn woord:
Uw broeders die u haten, die u verstoten vanwege Mijn Naam, zeggen:
Laat Jahweh verheerlijkt worden! Maar Hij zal verschijnen tot uw blijdschap, zij daarentegen
zullen beschaamd worden. Een geluid van rumoer uit de stad, een geluid uit de tempel,
de stem van Jahweh! Hij vergeldt Zijn vijanden naar wat zij verdienen.’ (Jes.66:1-6)

 1Kon.8:27

Jes.66:1-3

Gods ‘ware’ rustplaats

Gods volk in NH & NA

Ik woon in de hoge hemel en in het heilige, en bij de verbrijzelde en nederige van geest,’
‘…Ik
geest,’
(Jes.57:15)

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
Citaat uit Jesaja in context
‘Zo zegt Jahweh: De hemel is Mijn troon en de aarde de voetbank van Mijn voeten.
Waar zou dan het huis zijn dat u voor Mij zou willen bouwen en waar de plaats van Mijn rust?
Want Mijn hand heeft al die dingen gemaakt, en daardoor bestaan al die dingen, spreekt Jahweh.
Maar Ik zal zien op deze, op de ellendige en verslagenen van geest, en wie voor Mijn woord beeft.
Wie een rund slacht, slaat een man neer, wie een lam offert, breekt een hond de nek,
wie een graanoffer offert, offert varkensbloed, wie wierook brandt als gedenkoffer, looft daarmee een afgod.
Zoals zij ook hun eigen wegen gekozen hebben en hun ziel vreugde vindt in hun afschuwelijke afgoden,
zo zal Ik het loon voor hun handelingen kiezen en zal Ik over hen doen komen wat zij vrezen,
omdat Ik riep, maar niemand antwoord gaf, Ik sprak, maar zij niet luisterden.
Zij deden wat slecht is in Mijn ogen en zij kozen wat Mij niet behaagt.
Hoor het woord van Jahweh, u die beeft voor Zijn woord:
Uw broeders die u haten, die u verstoten vanwege Mijn Naam, zeggen:
Laat Jahweh verheerlijkt worden! Maar Hij zal verschijnen tot uw blijdschap, zij daarentegen
zullen beschaamd worden. Een geluid van rumoer uit de stad, een geluid uit de tempel,
de stem van Jahweh! Hij vergeldt Zijn vijanden naar wat zij verdienen.’ (Jes.66:1-6)

 WIE ?

gebroken beelddragers
beelddragers, besef van onwaardigheid,
onwaardigheid lege handen voor God
vol ontzag voor Gods woord,
woord intens verlangen om Jahweh te gehoorzamen

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
Citaat uit Jesaja in context
‘Zo zegt Jahweh: De hemel is Mijn troon en de aarde de voetbank van Mijn voeten.
Waar zou dan het huis zijn dat u voor Mij zou willen bouwen en waar de plaats van Mijn rust?
Want Mijn hand heeft al die dingen gemaakt, en daardoor bestaan al die dingen, spreekt Jahweh.
Maar Ik zal zien op deze, op de ellendige en verslagenen van geest, en wie voor Mijn woord beeft.
Wie een rund slacht, slaat een man neer, wie een lam offert, breekt een hond de nek,
wie een graanoffer offert, offert varkensbloed, wie wierook brandt als gedenkoffer, looft daarmee een afgod.
afgod
Zoals zij ook hun eigen wegen gekozen hebben en hun ziel vreugde vindt in hun afschuwelijke afgoden
afgoden,
zo zal Ik het loon voor hun handelingen kiezen en zal Ik over hen doen komen wat zij vrezen,
omdat Ik riep, maar niemand antwoord gaf, Ik sprak, maar zij niet luisterden.
Zij deden wat slecht is in Mijn ogen en zij kozen wat Mij niet behaagt.
Hoor het woord van Jahweh, u die beeft voor Zijn woord:
Uw broeders die u haten, die u verstoten vanwege Mijn Naam,
Naam zeggen:
Laat Jahweh verheerlijkt worden! Maar Hij zal verschijnen tot uw blijdschap, zij daarentegen
zullen beschaamd worden. Een geluid van rumoer uit de stad, een geluid uit de tempel,
de stem van Jahweh! Hij vergeldt Zijn vijanden naar wat zij verdienen.’ (Jes.66:1-6)

 TEGENSTANDERS ?

ongehoorzaam, verkiezen eigen wegen, plegen afgoderij
eredienst is verwerpelijk,
verwerpelijk, een ‘heidense gruwel’ voor Jahweh
haten & verstoten wie Jahweh gehoorzamen & eren…
eren…

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
Citaat uit Jesaja in context
‘Zo zegt Jahweh: De hemel is Mijn troon en de aarde de voetbank van Mijn voeten.
Waar zou dan het huis zijn dat u voor Mij zou willen bouwen en waar de plaats van Mijn rust?
Want Mijn hand heeft al die dingen gemaakt, en daardoor bestaan al die dingen, spreekt Jahweh.
Maar Ik zal zien op deze, op de ellendige en verslagenen van geest, en wie voor Mijn woord beeft.
Wie een rund slacht, slaat een man neer, wie een lam offert, breekt een hond de nek,
wie een graanoffer offert, offert varkensbloed, wie wierook brandt als gedenkoffer, looft daarmee een afgod.
Zoals zij ook hun eigen wegen gekozen hebben en hun ziel vreugde vindt in hun afschuwelijke afgoden,
zo zal Ik het loon voor hun handelingen kiezen en zal Ik over hen doen komen wat zij vrezen,
omdat Ik riep, maar niemand antwoord gaf, Ik sprak, maar zij niet luisterden.
Zij deden wat slecht is in Mijn ogen en zij kozen wat Mij niet behaagt.
Hoor het woord van Jahweh, u die beeft voor Zijn woord:
Uw broeders die u haten, die u verstoten vanwege Mijn Naam, zeggen:
Laat Jahweh verheerlijkt worden! Maar Hij zal verschijnen tot uw blijdschap, zij daarentegen
zullen beschaamd worden. Een geluid van rumoer uit de stad, een geluid uit de tempel,
de stem van Jahweh! Hij vergeldt Zijn vijanden naar wat zij verdienen.’ (Jes.66:1-6)

 TEGENSTANDERS ?

spotten met de hoopvolle verwachting van de getrouwen

‘De verschijning van Jahweh in heerlijkheid om te oordelen’

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
Citaat uit Jesaja in context
‘Zo zegt Jahweh: De hemel is Mijn troon en de aarde de voetbank van Mijn voeten.
Waar zou dan het huis zijn dat u voor Mij zou willen bouwen en waar de plaats van Mijn rust?
Want Mijn hand heeft al die dingen gemaakt, en daardoor bestaan al die dingen, spreekt Jahweh.
Maar Ik zal zien op deze, op de ellendige en verslagenen van geest, en wie voor Mijn woord beeft.
Wie een rund slacht, slaat een man neer, wie een lam offert, breekt een hond de nek,
wie een graanoffer offert, offert varkensbloed, wie wierook brandt als gedenkoffer, looft daarmee een afgod.
Zoals zij ook hun eigen wegen gekozen hebben en hun ziel vreugde vindt in hun afschuwelijke afgoden,
zo zal Ik het loon voor hun handelingen kiezen en zal Ik over hen doen komen wat zij vrezen,
omdat Ik riep, maar niemand antwoord gaf, Ik sprak, maar zij niet luisterden.
Zij deden wat slecht is in Mijn ogen en zij kozen wat Mij niet behaagt.
Hoor het woord van Jahweh, u die beeft voor Zijn woord:
Uw broeders die u haten, die u verstoten vanwege Mijn Naam, zeggen:
Laat Jahweh verheerlijkt worden! Maar Hij zal verschijnen tot uw blijdschap, zij daarentegen
zullen beschaamd worden. Een geluid van rumoer uit de stad, een geluid uit de tempel,
de stem van Jahweh! Hij vergeldt Zijn vijanden naar wat zij verdienen.’ (Jes.66:1-6)
‘Weet dit eerst, dat er in het laatst van de dagen spotters met spotternij zullen komen,
die naar hun eigen begeerten wandelen en zeggen: Waar is de belofte van zijn komst?
Want sinds de vaderen zijn ontslapen, blijft alles zo als van het begin van de schepping.’ (2Pt.3:3)

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
Citaat uit Jesaja in context
‘Zo zegt Jahweh: De hemel is Mijn troon en de aarde de voetbank van Mijn voeten.
Waar zou dan het huis zijn dat u voor Mij zou willen bouwen en waar de plaats van Mijn rust?
Want Mijn hand heeft al die dingen gemaakt, en daardoor bestaan al die dingen, spreekt Jahweh.
Maar Ik zal zien op deze, op de ellendige en verslagenen van geest, en wie voor Mijn woord beeft.
Wie een rund slacht, slaat een man neer, wie een lam offert, breekt een hond de nek,
wie een graanoffer offert, offert varkensbloed, wie wierook brandt als gedenkoffer, looft daarmee een afgod.
Zoals zij ook hun eigen wegen gekozen hebben en hun ziel vreugde vindt in hun afschuwelijke afgoden,
zo zal Ik het loon voor hun handelingen kiezen en zal Ik over hen doen komen wat zij vrezen,
omdat Ik riep, maar niemand antwoord gaf, Ik sprak, maar zij niet luisterden.
Zij deden wat slecht is in Mijn ogen en zij kozen wat Mij niet behaagt.
Hoor het woord van Jahweh, u die beeft voor Zijn woord:
Uw broeders die u haten, die u verstoten vanwege Mijn Naam, zeggen:
Laat Jahweh verheerlijkt worden! Maar Hij zal verschijnen tot uw blijdschap, zij daarentegen
zullen beschaamd worden. Een geluid van rumoer uit de stad, een geluid uit de tempel,
de stem van Jahweh! Hij vergeldt Zijn vijanden naar wat zij verdienen.’ (Jes.66:1-6)

 Ontvangen het oordeel dat zij vrezen

verwoesting tempel & stad ? (vers 6)

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
Stefanus’ aanklacht + reactie
‘Hardnekkigen en onbesnedenen van harten en oren, u weerstaat altijd de Heilige Geest,
zoals uw vaderen, zo ook u. Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd?
En zij hebben hen gedood die tevoren de komst van de Rechtvaardige aankondigden,
van Wie u nu de verraders en moordenaars bent geworden,
u die de wet door beschikking van engelen hebt ontvangen en niet gehouden!
Toen zij nu dit hoorden, barstten zij uit in woede en knarsten de tanden tegen hem.’
(Hd.7:51-54)

 Stefanus’ OORDEEL kan niet mis begrepen worden

‘ZO DE VADEREN ZO DE ZONEN’

‘Want Ik zal in uw midden niet optrekken, daar gij een hardnekkig volk zijt,
en Ik u anders onderweg zou vernietigen.’ (Ex.33:3)
‘Zie, de dagen komen, luidt het woord van Jahweh, dat Ik bezoeking zal doen over alle besnedenen
die toch de voorhuid hebben;
hebben …want alle volkeren zijn onbesneden, maar het gehele huis van Israel
bestaat uit onbesnedenen van hart.’ (Jer.9:25,26)
‘Tegen wie zal ik spreken, en wie zal ik waarschuwen dat zij zullen luisteren?
Zie, onbesneden is hun oor, zodat ze niet in staat zijn om er acht op te slaan,
zie, het woord van Jahweh is hun tot smaad, ze vinden er geen vreugde in.’ (Jer.6:10)

 Verbond v/d besnijdenis bewerkte geen innerlijke verandering noch gehoorzaamheid

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
Stefanus’ aanklacht + reactie
‘Hardnekkigen en onbesnedenen van harten en oren, u weerstaat altijd de Heilige Geest,
zoals uw vaderen, zo ook u. Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd?
En zij hebben hen gedood die tevoren de komst van de Rechtvaardige aankondigden,
van Wie u nu de verraders en moordenaars bent geworden,
u die de wet door beschikking van engelen hebt ontvangen en niet gehouden!
Toen zij nu dit hoorden, barstten zij uit in woede en knarsten de tanden tegen hem.’
(Hd.7:51-54)

 Stefanus’ OORDEEL kan niet mis begrepen worden

‘ZO DE VADEREN ZO DE ZONEN’

‘Want Ik zal in uw midden niet optrekken, daar gij een hardnekkig volk zijt,
en Ik u anders onderweg zou vernietigen.’ (Ex.33:3)
‘Zie, de dagen komen, luidt het woord van Jahweh, dat Ik bezoeking zal doen over alle besnedenen
die toch de voorhuid hebben;
hebben …want alle volkeren zijn onbesneden, maar het gehele huis van Israel
bestaat uit onbesnedenen van hart.’ (Jer.9:25,26)
‘Tegen wie zal ik spreken, en wie zal ik waarschuwen dat zij zullen luisteren?
Zie, onbesneden is hun oor, zodat ze niet in staat zijn om er acht op te slaan,
zie, het woord van Jahweh is hun tot smaad, ze vinden er geen vreugde in.’ (Jer.6:10)

verantwoordelijkheid is veel groter dan die van ‘onbesneden’ heidenen

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
Stefanus’ aanklacht + reactie
‘Hardnekkigen en onbesnedenen van harten en oren, u weerstaat altijd de Heilige Geest,
zoals uw vaderen, zo ook u. Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd?
En zij hebben hen gedood die tevoren de komst van de Rechtvaardige aankondigden,
van Wie u nu de verraders en moordenaars bent geworden,
u die de wet door beschikking van engelen hebt ontvangen en niet gehouden!
Toen zij nu dit hoorden, barstten zij uit in woede en knarsten de tanden tegen hem.’
(Hd.7:51-54)

 Stefanus’ OORDEEL kan niet mis begrepen worden

‘ZO DE VADEREN ZO DE ZONEN’

‘Door Zijn liefde en door Zijn genade heeft Hij hen bevrijd; Hij hief hen op en droeg hen al de dagen
van weleer. Zij daarentegen waren opstandig en hebben Zijn Heilige Geest bedroefd.’
(Jes.63:9,10)

 Deze unieke Schrifttekst rechtvaardigt Stefanus’ overtuiging

kopie van hun vaderen

‘Maar zij zijn ongehoorzaam geworden, en hebben tegen U gerebelleerd,
gerebelleerd en Uw wet verworpen,
en Uw profeten gedood die tegen hen betuigden, om hen te doen terugkeren tot U;
en maakten zich schuldig aan grove godslasteringen.’
godslasteringen (Nehemia 9:26 mijn vert.)

 Opnieuw gaan zij de droevige reputatie van hun voorouders alle eer aan doen…

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
Stefanus’ aanklacht + reactie
‘Hardnekkigen en onbesnedenen van harten en oren, u weerstaat altijd de Heilige Geest,
zoals uw vaderen, zo ook u. Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd?
En zij hebben hen gedood die tevoren de komst van de Rechtvaardige aankondigden,
van Wie u nu de verraders en moordenaars bent geworden,
u die de wet door beschikking van engelen hebt ontvangen en niet gehouden!
Toen zij nu dit hoorden, barstten zij uit in woede en knarsten de tanden tegen hem.’
(Hd.7:51-54)

 Stefanus denkt hier voornamelijk aan Jesaja, gedood door Manasse

Jes.66!

‘En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd zal mij ontbreken als ik vertel van Gideon, Barak, Simson,
Jefta, David, Samuel en de profeten, … Zij werden gestenigd, in stukken gezaagd,
gezaagd verzocht,
met het zwaard vermoord,…’ (Hb.11:32,37)

 Stefanus legt nu de volle verantwoordelijkheid voor het verraad & moord bij de leiders
‘U hebt echter de Heilige en Rechtvaardige verloochend en gevraagd dat u een moordenaar
zou worden geschonken; de Vorst van het leven echter hebt u gedood, …
En nu, broeders, ik weet dat u het uit onwetendheid hebt gedaan, zoals ook uw oversten..’
oversten
 Stefanus’ aanklacht

(Hd.3:14,15,17)

‘wetteloze’ onbesneden heidenen

onschuldig bloed vergoten

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
Stefanus’ aanklacht + reactie
‘Hardnekkigen en onbesnedenen van harten en oren, u weerstaat altijd de Heilige Geest,
zoals uw vaderen, zo ook u. Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd?
En zij hebben hen gedood die tevoren de komst van de Rechtvaardige aankondigden,
van Wie u nu de verraders en moordenaars bent geworden,
u die de wet door beschikking van engelen hebt ontvangen en niet gehouden!
Toen zij nu dit hoorden, barstten zij uit in woede en knarsten de tanden tegen hem.’
(Hd.7:51-54)

 Vol van de Geest heeft ‘de profeet’ de leiders nu volledig ontmaskerd & veroordeeld
De goddeloze smeedt boze plannen tegen de rechtvaardige en knarst de tanden tegen hem…’
‘De
(Ps.37:12)

 De haat &woede van ‘goddeloze
goddeloze’’ leiders richt zich nu tegen de ‘rechtvaardige’ Stefanus
‘Hij echter, vol van de Heilige Geest, staarde naar de hemel en zag de heerlijkheid van God,
en Jezus, staande aan Gods rechterhand,
rechterhand en zei:
Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande aan Gods rechterhand.’
(Hd.7:55,56)

 Jahweh die in heerlijkheid aan Abraham verscheen

openbaart zich nu aan Stefanus!

