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Heer Jezus
Inleidende overdenkingen

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
Welke thema’s voeren het debat richting ‘Handelingen’?

Gemeentewerking
 Gemeentepraktijk & Werking
 Verantwoordelijkheid & Functie Gemeenteleiding
 Evangelisatiemethoden & Zendingsstrategie

Discussieonderwerpen
 Volwassendoop versus kinderdoop
 Doop met de Heilige Geest & 2e zegening
 Spreken in tongen & Genezingen

Populair boek in de zoektocht naar antwoorden…
Geen handboek voor gemeentewerking & zendingswerk !

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
Met welke bedoeling is Lukas aan dit schrijfproject begonnen?
“Aangezien velen ondernomen hebben een verhaal op te stellen
over de zaken die zich onder ons voltrokken hebben,
zoals zij die van het begin af ooggetuigen en dienaren van het woord zijn geweest,
ons hebben overgeleverd, heeft het ook mij goed gedacht,
na alles van voren af aan nauwkeurig onderzocht te hebben,
het in geregelde orde aan u te schrijven, hoogedele Theofilus,
opdat u de zekerheid kent van de dingen waarin u bent onderwezen.” (Lk.1:1-4)

Het wat en waarom van het Lukas evangelie & de Handelingen
 WAT?

Een verhaal over de zaken die zich onder ons voltrokken hebben

 WAAROM?

Opdat u de zekerheid kent van de dingen waarin u bent onderwezen

Lukas’ schrijfproject is tot opbouw van gelovigen en vertelt
hoe Gods plan dat in Jezus in vervulling gaat,
zich verder ontvouwt in de geschiedenis van de vroege kerk.

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
Lukas’ nadruk op de bediening van het Woord & onderwijs
“Aangezien velen ondernomen hebben een verhaal op te stellen
over de zaken die zich onder ons voltrokken hebben,
zoals zij die van het begin af ooggetuigen en dienaren van het woord zijn geweest,
ons hebben overgeleverd
overgeleverd, heeft het ook mij goed gedacht,
na alles van voren af aan nauwkeurig onderzocht te hebben,
het in geregelde orde aan u te schrijven,
schrijven hoogedele Theofilus,
opdat u de zekerheid kent van de dingen waarin u bent onderwezen
onderwezen.”
.” (Lk.1:1-4)
“Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was, …
Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden,…”
verstonden (Lk.24:44)
“Het eerste boek heb ik gemaakt, Theofilus, over alles wat Jezus is begonnen
zowel te doen als te leren,
leren tot op de dag dat Hij werd opgenomen,…” (Hd.1:4)
(Paulus) …ontving allen die bij hem binnenkwamen,
predikte het koninkrijk van God en leerde aangaande de Heer Jezus Christus
met alle vrijmoedigheid, ongehinderd. (Hd.28:31)

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
Lukas’ nadruk op de bediening van het Woord & onderwijs
Een sterk onderschat maar vitaal thema, is de kracht van Gods Woord!
Woord!
 De groei & de sterkte v/d gemeente

dynamische activiteit van Gods Woord

 Prediking & onderwijs is met gebed de hoofdactiviteit van de apostelen
“De twaalf nu riepen de menigte van de discipelen bijeen en zeiden: Het is niet bevredigend
dat wij het woord van God nalaten en de tafels dienen.
Ziet nu uit, broeders, naar zeven mannen uit u, met een goed getuigenis,
vol van de Geest en van wijsheid, die wij over deze taak zullen stellen.
Wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord.”
woord (Hd.6:2-4)
“En het woord van God nam toe en het getal van de discipelen… vermeerderde zeer” (Hd.6:7)
“Toen nu de volken dit hoorden, verblijdden zij zich en verheerlijkten het woord van de Heer
en allen geloofden die tot het eeuwige leven bestemd waren;
en het woord van de Heer werd door het hele land verbreid.” (Hd.13:48,49)
Ook velen van hen die toverkunsten hadden bedreven, brachten hun boeken bijeen en verbrandden ze
in bijzijn van allen; en zij berekenden de waarde daarvan en kwamen op vijftigduizend zilverstukken.
Zo nam het woord van de Heer toe met macht en werd sterker. (Hd.19:19,20)

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
Met welke bedoeling is Lukas aan dit schrijfproject begonnen?
“Aangezien velen ondernomen hebben een verhaal op te stellen
over de zaken die zich onder ons voltrokken hebben,
hebben
zoals zij die van het begin af ooggetuigen en dienaren van het woord zijn geweest,
ons hebben overgeleverd, heeft het ook mij goed gedacht,
na alles van voren af aan nauwkeurig onderzocht te hebben,
het in geregelde orde aan u te schrijven, hoogedele Theofilus,
opdat u de zekerheid kent van de dingen waarin u bent onderwezen
onderwezen.”
.” (Lk.1:1-4)

Het wat en waarom van het Lukas evangelie & de Handelingen
 Passieve omschrijving

GODS WERK

 Theofilus en de overigen geruststellen

GODS REDDINGSPLAN IN ACTIE
de OORSPRONG van de gebeurtenissen

Jezus’ controversiële bediening, dood & opstanding
Jezus is de Messias

volgelingen zijn waarlijk Gods volk

volgelingen, verkondiging, verzet
ondanks harde vervolging!

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
Met welke bedoeling is Lukas aan dit schrijfproject begonnen?
“Aangezien velen ondernomen hebben een verhaal op te stellen
over de zaken die zich onder ons voltrokken hebben,
zoals zij die van het begin af ooggetuigen en dienaren van het woord zijn geweest,
ons hebben overgeleverd,heeft het ook mij goed gedacht,
na alles van voren af aan nauwkeurig onderzocht te hebben,
het in geregelde orde aan u te schrijven, hoogedele Theofilus,
opdat u de zekerheid kent van de dingen waarin u bent onderwezen.” (Lk.1:1-4)

Het wat en waarom van het Lukas evangelie & de Handelingen
 De familiekenmerken van OT. geschiedschrijving
 Herhaling: 3 gebeurtenissen

taal, stijl en thema’s

Uitstorting H. Geest,
Geest bekering Cornelius & Paulus

 Lukas’ schrijfproject is bedoeld als ‘historische
historische’’ Bijbelse geschiedschrijving
 Lukas zet de vertelling van Israëls historische verhaal verder waar het gestopt was
 Duidelijke illustrerende voorbeelden: Handelingen 7 (Stefanus’ rede) en 13 (Paulus ‘ preek)

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
Met welke bedoeling is Lukas aan dit schrijfproject begonnen?
“Aangezien velen ondernomen hebben een verhaal op te stellen over
de zaken die zich onder ons voltrokken hebben,
zoals zij die van het begin af ooggetuigen en dienaren van het woord zijn geweest,
ons hebben overgeleverd,
heeft het ook mij goed gedacht, na alles van voren af aan nauwkeurig onderzocht te hebben,
het in geregelde orde aan u te schrijven, hoogedele Theofilus,
opdat u de zekerheid kent van de dingen waarin u bent onderwezen.” (Lk.1:1-4)

Het wat en waarom van het Lukas evangelie & de Handelingen
 Hd.13
Hd.13:: Het patroon

Gods voorzienigheid & trouw aan zijn volk

 Kent nu zijn vervulling in Jezus’ dood & opstanding + aanneming van ‘heiden’ gelovigen
 Hd.7: Het patroon

Verwerping & vervolging van Gods boodschappers

Lukas ‘plant’ zijn lezerspubliek op deze manier middenin Gods Heilsverhaal

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
De historische lijn binnen het vervolgverhaal
 Lukas 1:1

“de zaken die zich onder ons vervuld hebben”

 Lukas 4:19, 21

‘het aangename jaar van de Heer’
‘Heden is dit Schriftwoord in uw oren vervuld.’

 Lukas 24:44-47
‘alles moest worden vervuld
wat over Mij geschreven staat in de wet van Mozes …profeten …psalmen.’
‘dat de Christus moest lijden en uit de doden opstaan op de derde dag,’
‘en in zijn naam bekering tot vergeving van zonden moest worden gepredikt aan alle volken,’
 Handelingen 1:1,8
‘Het eerste boek heb ik gemaakt,…
over alles wat Jezus is begonnen zowel te doen als te leren,’
‘…u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria
en tot aan het einde van de aarde.’
OT
LUKAS
HANDELINGEN

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
Hoe moeten wij het boek de Handelingen benaderen?
 Handelingen is geschreven om een christenpubliek te bevestigen
 Handelingen is ‘historische’
historische’ Bijbelse geschiedschrijving
 Handelingen beschrijft zoals het OT., Gods plannen & daden in de geschiedenis
 Handelingen plaatst ons middenin het grote verhaal van Gods reddingsplan
 Handelingen leert ons wat God doet in de geschiedenis, zodat wij Hem grootmaken!
grootmaken
 Handelingen leert ons dat ons geloof gegrond is in Gods daden in de geschiedenis
 Handelingen leert ons dat de boodschap die wij geloven van God gezonden is

Het vervolgverhaal van Gods grote reddingsplannen
Wie zijn wij? Wat is onze identiteit?
Hoe moet het nu verder met Gods opgerichte Koninkrijk op aarde?
Jezus regeert en is opgenomen in de Hemel??

Het vervolgverhaal van Gods reddingsplannen
Een overzicht in vogelvlucht: leven in spannende tijden!
 Leven tussen vroeger & wat komen gaat: Het Koninkrijk van God
 De hoop van Israël: De opstanding & de laatste dagen
 Israël & heidenen: Het Koninkrijk en Gods herstelbeloften
 De belofte van de Vader: De gave van de Heilige Geest
 Het einde van een tijdsvak: Het tempelsysteem en zijn leiders
 Het einde van een tijdsvak: De Wet oefent niet langer het
rechtstreekse gezag uit over Gods volk

De Handelingen
van de verrezen

Heer Jezus
Excursus:: Handelingen 13:14Excursus
13:14-43

