De Here Jezus (beter) leren kennen
Hand. 2:37-47
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De Here Jezus (beter) leren kennen
Hand. 2:37-47

Volharden in:
de leer van de apostelen
de gemeenschap
het breken van het brood
de gebeden

Handelingen 2
37 En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen
Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannenbroeders?
38 En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de
Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van
de Heilige Geest ontvangen. 39 Want voor u is de belofte en voor uw kinderen
en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal.
Jesaja 57:18-19, Joël 2:28-32, Luk. 24:49, Hand. 1:4 40 En met veel meer andere woorden
legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden: Laat u
behouden uit dit verkeerde geslacht! Deut.32:5; Ps.78:8, Luk.9:41; 11:29, Fil. 2:15
41 Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer
drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd.

Handelingen 2
42 En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het
breken van het brood en in de gebeden. 43 En er kwam vrees over iedereen;
en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan.
44 En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen
gemeenschappelijk; 45 en zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en
verdeelden die onder allen, naar dat ieder nodig had. 46 En zij bleven dagelijks
eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood
braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud
van hart; 47 en zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de
Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe.

Handelingen 2
41b …en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen
toegevoegd..
42 En zij volhardden in (1) de leer van de apostelen en in (2) de
gemeenschap, (3) in het breken van het brood en (4) in de gebeden.
43 En er kwam vrees over iedereen; en er werden veel wonderen en tekenen
door de apostelen gedaan.
47b En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente
toe.

Handelingen 2
41b …en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen
toegevoegd..
42 En zij volhardden in (1) de leer van de apostelen en in (2) de
gemeenschap, (3) in het breken van het brood en (4) in de gebeden.
44 En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen
gemeenschappelijk; 45 en zij verkochten hun bezittingen en eigendommen
en verdeelden die onder allen, naar dat ieder nodig had. (2)
47b En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente
toe.

Handelingen 2
41b …en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen
toegevoegd..
42 En zij volhardden in (1) de leer van de apostelen en in (2) de
gemeenschap, (3) in het breken van het brood en (4) in de gebeden.
46 En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij
van huis tot huis brood braken Hand. 20:7, 1 Kor. 10:16; 11:26-28 , namen zij
gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart;(3)
47b En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente
toe.

Handelingen 2
41b …en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen
toegevoegd..
42 En zij volhardden in (1) de leer van de apostelen en in (2) de
gemeenschap, (3) in het breken van het brood en (4) in de gebeden.
47 en zij loofden God (4) en vonden genade bij heel het volk.

47b En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente
toe.

De leer - διδαχή : Jezus Christus en Gods levend Woord
Hand. 2:42 En zij volhardden in
de leer van de apostelen
Hand. 2:43 En er kwam vrees over iedereen;
en er werden veel wonderen en tekenen
door de apostelen gedaan.
Joh. 14:23…Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en
Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem
intrek nemen. 24 Wie Mij niet liefheeft, neemt Mijn woorden niet in acht; en
het woord dat u hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, Die Mij gezonden
heeft.

Volhardden in de leer van de apostelen
Heilige Geest is uitgestort

Jezus Christus kennen zoals Hij is
Leer van de apostelen

Nieuwe prioriteit
(wijnzak)

Gemeenschap
Maaltijd
breken van het brood

Er kwam vrees over iedereen

Koninkrijk: God voegt toe, wonderen en tekenen

Prioriteit leer van de apostelen
doen wat Jezus deed en vraagt
Mat 9:35 En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in
hun synagogen, en Hij predikte het Evangelie van het Koninkrijk en genas
iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. (Lk. 4:43 want daarvoor ben Ik
uitgezonden).
Mat. 28
19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de
Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u
geboden heb, in acht te nemen.
Hand.28:31 Hij predikte het Koninkrijk van God en gaf onderwijs over de
Heere Jezus Christus, met alle vrijmoedigheid, ongehinderd.
Handelingen: 1/3 preken / onderwijs.

Er komt een vijand op je af. …
Welk wapen pak je?

Efeze 6:10-18; Mat. 5:44; Lk. 6:27-29; 35
2 Kor. 10:4-6 e.a.

2 Korintiërs10:4-6
4 De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God,
tot afbraak van bolwerken. 5 Want wij breken valse redeneringen af en elke
hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte
gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus,…
3-5.. Maar ik doe mijn werk niet met menselijke kracht, ik vertrouw op Gods
kracht! God maakt mij sterk. Zo kan ik vechten voor de waarheid! Ik strijd
tegen alles wat mensen beweren. Al hun mooie woorden, hun grote verhalen
en geweldige ideeën. Ik laat zien dat dat allemaal onzin is. Want de kennis
over God is de enige waarheid. En we moeten alleen Jezus Christus
gehoorzamen.

Handelingen 2
41b …en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen
toegevoegd..
42 En zij volhardden in (1) de leer van de apostelen

Ps. 119:105
Hebr. 4:12
2 Tim. 3: 16
Luk. 1:4
Mt. 7:24
Op. 21:5

… een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
… leven en krachtig
… wijsheid, volledig en goed toegerust voor je taak
… absolute zekerheid
… een huis op de rots
… betrouwbaar en waar

47b En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente
toe.

De leer - διδαχή - van de apostelen
het onderwijs en prediking van Jezus Christus en het Woord van God
2 Timotheüs 3
14 Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u
weet van wie u het geleerd hebt, 15 en u van jongs af de heilige Schriften kent,
die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is.
16 Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te
onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de
rechtvaardigheid, 17 opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot
elk goed werk volkomen toegerust.
(Zie ook Joh 14:26; 15:26; 16:12; Ef. 6:17, 2 Petr. 1:19-21)

Verkondiging en onderwijs in het Oude Testament
➢verkondiging
Bashar een blijde boodschap verkondigen

Ps. 40:10; Jes. 61:1; Jes. 52:7

Qarah een belangrijke boodschap aankondigen, proclameren, Gods Woord
verkondigen
Neh. 6:7; Jona 3:2
➢Onderwijs
Lamad leren, onderwijzen, oefenen in, Gods Woord horen en onderhouden
Doel leven zoals God het wil. Deut. 31:12-13
De praktijk toepassing en vermenigvuldiging leer je binnen een gemeenschap
(discipelschap).

Verkondiging en onderwijs in het Nieuwe Testament
➢verkondiging
Euangelizo een blijde boodschap verkondigen Lk. 4:19 (Jes. 61:1), Rom. 1:15
Kerusso prediken / verkondigen
Luk. 4:19, Rom. 6:25
Kerux “heraut”, die een last kerugma “de boodschap zelf” draagt. Prediking
van het Koninkrijk gebaseerd op Gods kracht Mt. 4:12-17 ,1 Kor. 1:21
➢Onderwijs
Didasko: informeren, uitleggen en instrueren (gericht op de praktijk),
demonstreren (voorbeeld leraar).(“= lamad”)
Mk. 1:22.
Later: onderwijzen en verdedigen van de leer
Tit. 1:7,9
Manthano = leren stam mathes = discipel.
Joh. 6:45

Vraag: Welke tegenstand (toen en nu) kunnen jullie noemen?

Volharden in de leer:

Onderwijs, studie,
stille tijd …
= prioriteit

“Tegenstand / bolwerken”

Tegenstand: bolwerken 2 Kor. 10:3-6 tegen onderwijs /leer
➢Vervolging (toen en nu) Hand. 4:1-2, 18, 5:21, 25, 28, 42…
➢ Ontkenning absolute waarheid & ontbreken geestelijk onderscheid
➢ Norm = eigen denken, voelen en ervaren
➢ Eigen behoeften, mijn levensstijl …
➢Weerstand tegen gezag… geen ontzag voor God
➢“Te” druk, stress … vlucht naar oosterse religies yoga, mindfulness …
➢Geen leven en kracht in onderwijs en prediking
➢Geschiedenis van dwaalleer
➢Toehoorders i.p.v. discipelen die horen én doen
➢

Hand. 2
2 Kor. 5:15

Voorbeeld vervolging toen …
Handelingen 4
1 En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van
de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af,
2 geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de
doden verkondigden.
18 En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer
te spreken of te onderwijzen in de Naam van Jezus.
Etc…

Bijv.: Toehoorders i.p.v. discipelen die horen én doen
Lukas 8
16 En niemand die een lamp aansteekt, plaatst er een vat overheen of zet
hem onder een bed 2 Kor. 4:1-6, maar hij zet hem op een standaard Op. 1:12-20,
opdat zij die binnenkomen, het licht kunnen zien.
17 Want er is niets verborgen wat niet openbaar zal worden; en er is niets
geheim wat niet bekend zal worden en in de openbaarheid komen.
18 Let er dan op hoe u luistert, want wie heeft, aan hem zal gegeven worden;
en wie niet heeft, ook wat hij denkt te hebben, zal van hem afgenomen
worden.

Geestelijke strijd: breder dan alleen demonen

➢Het vlees (sarks) Efeze 2:3
De slechte verlangens en gedachten die tegen Jezus wil ingaan
➢De duivel en handlangers Efeze 2:2
Die geestelijke macht (bovennatuurlijk) uitoefent tegen Christus,
tegen wie God liefhebben en de naaste!

wapenrusting

➢De wereld (kosmos), het wereldsysteem Efeze 2:1-2
De cultuur rondom ons in zijn antichristelijk vorm (materialisme,
afgoderij, ik gerichtheid, trots, status, geldzucht, eerzucht …. )

De Nieuwe mens
Denken!

We kunnen niet zonder Gods Woord

De Bijbel is Gods Woord = het zwaard van de Geest
2 Tim. 3:16; Ef. 6:17; 2 Petr. 1:20-21.

Verkondiging & Onderwijs
Wie

Interpretatie

gevolg

Levend /
openbaart

Jezus Christus kennen

Menselijke kennis
óf
Vernieuwd denken?

Verschillende
methoden
Gedateerd of
actueel
Verleiding
manipulatie

Leerstellingen, weten
over God
Dood of levend, onwaar
of waar
Leugen

Satan

Innerlijk
uiterlijk woord

Bijbel

De Heilige Geest

De Here Jezus (beter) leren kennen
Hand. 2:37-47
Joh. 14 6 Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Joh. 14 17; 15:26, 16:13 de Geest van de waarheid
Joh. 17 17 Uw woord is de waarheid. (Ef. 1:13)

Joh. 8 44b …De duivel is een leugenaar en de vader van de leugen.
deepfake
Rafaël Goes, 8 september 2019

