PR. Heilige Geest - noodzaak
Evangelie - Jezus
Jezus voor en na doop n HG
In een vijandige omgeving ging Jezus rond in de kracht van de Heilige
Geest.
Romeinse bezetting, andere godsdienst mocht, maar geen ‘koning’ etc.
Executie door dit ‘dreigement’ van de Joden.
Joodse religieuze leiders die hem voortdurend naar het leven stonden.
Veroordeling op grond van ‘godslastering’, dat Jezus zei dat hij God was.
Evangelie - de gelovigen (12 en de 70 en nog anderen die het
gewoon deden)

Handelingen vóór de uitstorting
Handelingen 1:8
Acts 1:8 (HSV)
“maar u zult
de kracht (dynamis) van de Heilige Geest ontvangen (lambánō - take/
nemen, ONMB / TPT je zult kracht grijpen/door kracht gegrepen worden /
ik geloof beide),
Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als
in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.”
Hij zegt ook nog: vers 5 “(NBG1951) maar gij zult met (IN) de heilige
Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze.” letterlijk
ondergedompeld worden IN - baptízō
– Een tijd van actief verwachten.
– v1 terugverwijzing naar wat gevestigd is door Jezus
– V2 zijn bevelen zijn gegeven
– V3 opstandingskracht van Jezus + zijn onderwijs over/focus op

KONINKRIJK VAN GOD = ook orde in het Lichaam van Christus /
bediening etc.
– V4-5, 8 De belofte staat vast. MAAR:

–

Acts 1:4 (HSV) 4 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;
– luister naar zijn bevelen
– VERwacht ACTIEF op de belofte die zeker en vast is.

Het is een verwachten waarbij EENHEID gezocht wordt
het is een verwachten waarbij gebeden wordt met aanhoudend gebed.
Acts 1:14 (NBG1951) “Deze allen bleven eendrachtig volharden in
het gebed, met enige vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en
met zijn broeders.”
– De TIMING is in Gods eigen hand V6-7
– Orde wordt geschapen in leiderschap, door de Heer (v 16-26

blijkbaar 11 verzen nodig)
– Vanochtend kwam weer zo duidelijk naar voren de

‘TWEE HOPEN’
ONMIDDELLIJK NADAT JEZUS, HUN EERSTE HELPER, HUN HOOP OP
AARDE, VERTROKKEN WAS GEBEURT DIT:
Acts 1:10-11 (NBG1951) “En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij
henenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, 11 die
ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de
hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op
dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen.”

Handelingen 1 biedt precies wat we nu zo nodig hebben:
– De eeuwige hoop van Jezus’ wederkomst, om ons te halen
(individueel als je sterft, collectief bij wederkomst):
– De tijdelijke-op-aarde hoop: de uitstorting van de Heilige Geest
OP en onderdompeling en vervulling met —> tot opwekking/
wonderen/tekenen/krachten

—> PRAKTISCH
BETREK DE HG
je gaat iets doen: (getuigen, solliciteren, bidden, wvk, etc., MOEILIJK
GESPREK, je werk) en je vraagt heel bewust HG om het te doen door je
heen.

