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Dit artikel sluit aan op “De Grote Opdracht volgens Lukas”:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/lukas_grote-opdracht.pdf

Christus’ Getuigen
Handelingen 1:1-8
De Grote Opdracht volgens Lukas wordt gevonden in Lukas 24:46-49 (bespreking zie link hierboven) en verder ook in Hand. 1:1-8 (het boek Handelingen is ook geschreven door Lukas, de menselijke schrijver). U zult opmerken dat de grote nadruk niet op getuigenis ligt, maar op EEN GETUIGE ZIJN (zie ons boekje Wat is een getuige?)1. Een getuige is iemand die andere mensen
aan God doet denken. Door LEVEN en door LIPPEN wijst een getuige naar de levende God en
naar de waarheid van Zijn Woord. Pastor Carlton Helgerson zei het op deze manier: "EEN GETUIGE is iemand die zo leeft dat degenen om hem heen gedwongen worden OVER GOD NA TE
DENKEN".
Pastor Parsons heeft het woord "getuige" zorgvuldig gedefinieerd zoals het wordt gevonden in
Jes. 43:10: "Het Hebreeuwse woord voor GETUIGE komt van het werkwoord dat “keer op keer
zeggen” betekent. In Jesaja 43:10 betekent het zelfstandig naamwoord “een getuigenis, bewijs,
getuige, iemand die de uitspraak van een ander versterkt of bevestigt”. “Gods getuigen moeten
voortdurend de heerlijke waarheid versterken en bevestigen dat de Heer de enige God en de enige Verlosser is. (Jes. 43:11; Hand. 4:12).
Hand. 1:1-2: Het
eerste boek heb ik
gemaakt, o Theofilus, over alles wat
Jezus begonnen is
te doen én te onderwijzen, 2 tot op
de dag waarop Hij
opgenomen is, nadat Hij door de Heilige Geest aan de
apostelen, die Hij
uitgekozen had,
opdrachten had gegeven.

Het "eerste boek" is het Evangelie van Lukas, het andere boek dat Lukas
schreef was Handelingen. Het Evangelie van Lukas vermeldt wat Jezus
"deed en onderwees" tot aan de tijd van Zijn hemelvaart (Lukas 24:51). Het
zou redelijk zijn te denken dat het "doen en onderwijzen" van Christus op
aarde ten einde kwam bij Zijn hemelvaart want de hemelvaart markeerde
het einde van Zijn bediening op aarde. Maar Hand. 1:1 geeft de opmerkelijke verklaring dat Jezus’ openbare bediening zoals opgetekend in het Evangelie van Lukas tot aan de hemelvaart slechts het BEGIN was van Zijn bediening op aarde (“over alles wat Jezus begonnen is te doen én te onderwijzen, tot op de dag waarop Hij opgenomen is”). Dit leidt ons tot de onontkoombare conclusie dat de bediening van onze Heer op aarde niet eindigde
ten tijde van de hemelvaart, maar het gaat door! Handelingen verhaalt de
uitwerking van alles wat Jezus bleef doen en onderwijzen!
De Heer Jezus heeft de afgelopen 2000 jaar gewerkt en onderwezen door
Zijn Kerk, door Zijn getuigen op aarde. Ook al is hij in de hemel, Hij continueert Zijn werken en Zijn leren: “de Heer werkte mee” met Zijn gelovigen
(zie Markus 16:19-20 ).
In het licht van Hand. 1:2-3 kunnen we de Grote Opdracht definiëren als de
geboden die de Heer aan Zijn discipelen (apostelen) gaf na Zijn opstanding
en voorafgaand aan Zijn hemelvaart.

Hand. 1:3: Hij heeft
Zichzelf, nadat Hij
geleden had, ook
levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewij1

Gedurende de veertig dagen na de opstanding verscheen de Heer op verschillende momenten aan zijn discipelen. Hij bewees niet alleen de realiteit
van Zijn opstanding, maar hij leerde hen ook een belangrijke waarheid. Als
een ouder “kiekeboe” speelt met een baby, leren ze het kind dat ze er nog
steeds zijn, ook al kan hij mama en papa niet zien. Als we het eerbiedig
mogen zeggen, de Heer speelde veertig dagen lang een soort "kiekeboe"

Zie http://www.verhoevenmarc.be/PDF/wat-is-een-getuige.pdf
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zen, veertig dagen
lang, waarbij Hij
door hen gezien
werd en over de
dingen sprak die het
Koninkrijk van God
betreffen.

met Zijn discipelen. Hij zou verschijnen en dan verdwijnen. Ze zouden Hem
zien, maar dan zou Hij weer weg zijn. Door zijn periodieke verschijningen
na de opstanding leerde de Heer hen over zijn blijvende tegenwoordigheid:
"En zie, Ik ben altijd met u [zelfs als u Mij niet ziet] al de dagen, tot de voleinding van de wereld " (Matt. 28:20).

Hand. 1:4-5: En
toen Hij met hen
samen was, beval
Hij hun dat zij niet
uit Jeruzalem weg
zouden gaan, maar
de belofte van de
Vader zouden verwachten, die u, zei
Hij, van Mij gehoord
hebt; 5 want Johannes doopte wel met
water, maar u zult
met de Heilige
Geest gedoopt worden, niet lang na
deze dagen.

De belofte van de Vader (Luk. 24:49) is de vaak herhaalde belofte die
Christus aan de discipelen gaf, dat de Vader de Heilige Geest zou zenden
(Joh. 14:17-18; 14:26; 15:26; 16:7). Net zoals het onmogelijk is om zonder
benzine met een auto te rijden, zo is het ook onmogelijk om het werk van
God te doen zonder de Geest van God (Lukas 24:49). Zonder Hem kunnen
we niets doen. Afgezien van Hem zijn al onze inspanningen tevergeefs. De
discipelen kregen de opdracht om op de Heilige Geest te wachten en hun
werd verteld dat de komst van de Heilige Geest niet veel dagen na de hemelvaart zou plaatsvinden (in feite zou het slechts tien dagen wachten zijn).

Hand. 1:6-7: Zij dan
die samengekomen
waren, vroegen
Hem: Heere, zult U
in deze tijd voor
Israël het Koninkrijk
weer herstellen? 7
En Hij zei tegen
hen: Het komt u niet
toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in
Zijn eigen macht
gesteld heeft.

Andermaal zien we de discipelen anticiperen op het Messiaanse koninkrijk
waarvan alle profeten spreken en waarnaar vurig verlangd werd door elke
godvruchtige Jood. Voor de discipelen leek het nu de tijd dat het zou komen. De Heer had de zondestraf betaald en Hij stond overwinnend op uit
de doden. Wat zou Hem verhinderen om nu op de troon van David te gaan
zitten en de Koning van de aarde te worden?

Hand 1:8: maar u
zult de kracht van
de Heilige Geest
ontvangen, Die over
u komen zal; en u

Gods getuigen zouden door de Geest bekrachtigde mannen en vrouwen
zijn. Mochten we nooit vergeten dat het is "niet door kracht en niet door
geweld, maar door Mijn Geest, zegt de HEERE van de legermachten"
(Zach. 4:6). Jezus beschreef hen als "getuigen voor Mij" of "Mijn getuigen". Het is onze taak om naar Jezus Christus te wijzen, Hem te prediken,

Gedurende deze 40 dagen gaf de Heer zijn discipelen ook instructies over
het koninkrijk van God. Het beloofde koninkrijk van Israël was vooral in de
gedachten van de discipelen, zoals blijkt uit hun vraag in Hand 1:6. Ze waren zeer bekend met de talrijke profetieën die spraken over Gods regering
op aarde en ze keken uit naar de vervulling van al deze beloften. Wat ze op
dit punt niet zo goed begrepen, was dat God op het punt stond een nieuw
programma in te luiden waarbij zowel joden als heidenen betrokken zouden
zijn, verenigd in een uniek organisme. Na verloop van tijd zouden ze begrijpen dat Gods nieuwe programma 1. het bouwen van Zijn Gemeente zou
inhouden (Mattheüs 16:18); 2. het bezoeken van de naties om uit hen een
volk uit te roepen voor Zijn Naam (Handelingen 15:14); 3. dagelijks toevoegen aan dit lichaam van gelovigen die gered zouden moeten worden (Hand.
2:47); 4. geleidelijk het volledige aantal heidenen in dit nieuwe organisme
brengen (Rom. 11:25); 5. het opwekken van niet-geredde Joden tot jaloezie
(Rom. 11:11-14), opdat ze de spirituele voordelen zien die geredde heidenen hebben in tegenstelling tot de spirituele voordelen die de Joden zouden
kunnen en zouden moeten hebben als ze maar wilden geloven.

Jezus Christus zou hen dopen of onderdompelen met de Heilige Geest en
dit werd vervuld op de Pinksterdag (Hand. 2). Het was toen dat deze gelovigen in het lichaam van Christus werden geplaatst, Gods unieke levende
organisme. Het was toen dat ze werden bewoond door de Heilige Geest
(vergelijk Joh. 14:17) en dat ze de dynamische kracht kregen (Hand. 1:8)
om Christus op de juiste manier in de wereld te vertegenwoordigen en door
te gaan met zijn "handelingen en leringen".

De Heer Jezus ontkende niet de realiteit van dat komende koninkrijk (zoals
amillennialisten doen), maar Hij gaf alleen aan dat het nog niet aan de discipelen zou worden geopenbaard wanneer de tijd van dat koninkrijk zou
aanbreken. Hij zou inderdaad het koninkrijk aan Israël herstellen, maar nog
niet nu (in tegenstelling tot de leringen van Progressieve Dispensationalisten en anderen die volhouden dat Christus het Messiaanse / Davidische
koninkrijk in Hand. 2 heeft gevestigd). In de tussentijd zal Christus Zijn getuigen de wereld in zenden.
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zult Mijn getuigen
zijn, zowel in Jeruzalem als in heel
Judea en Samaria
en tot aan het uiterste van de aarde.

Hem te weerspiegelen, Hem te eren, Hem groot te maken, Hem te verhogen, Hem te verheerlijken. Hij is onze boodschap; Hij is onze drijfveer; Hij is
onze bediening; en Hij is onze missie. Wij vertegenwoordigen Hem in deze
wereld (2 Kor. 5:20) zoals Hij ons vertegenwoordigt in de hemel (Rom.
8:34). Wij brengen niet onze eigen boodschap, maar Zijn boodschap (Matt.
28:19: "hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen"). Wij
brengen niet óns goede nieuws, maar Zijn goede nieuws (Mark. 16:15). Wij
mogen niet onze eigen boodschap verkondigen, maar de boodschap van
de Koning! Wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus, onze Heer (2
Kor. 4:5). Ik ben gewoon een niemand die iedereen vertelt over Iemand die
iemand kan redden.
Onder het oudtestamentische beheer was Jeruzalem het middelpunt; onder het nieuwe beheer is Jeruzalem slechts het beginpunt (vergelijk Lukas
24:47: "te beginnen in Jeruzalem"). Hier op onze plaatselijke vergadering
in Connecticut kunnen we er als volgt over denken: "Jeruzalem" (onze
thuisbasis - Middletown); "Judea" (ons lokale gebied - Connecticut); "Samaria" (omringend land - New England en de Verenigde Staten); "tot het uiterste van de aarde" (wereldwijd).

Lees ook:
o “De Grote Opdracht volgens Lukas”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/lukas_grote-opdracht.pdf
o “De Grote Opdracht volgens Johannes”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Joh20vs21.pdf
o “Wat is een Getuige?”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/wat-is-een-getuige.pdf
o “Wat de Grote Opdracht NIET is”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/GroteOpdracht.pdf
o “Politiek en Sociaal Activisme”: http://www.verhoevenmarc.be/politiek.htm
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