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Analyse van Handelingen 3:19
Door mijn jarenlange bestudering van de volgorde der gebeurtenissen
ben ik tot de stellige overtuiging gekomen dat het eerste wat op aarde
zal plaatsvinden, een periode van goddelijke heerschappij zal zijn. Die
gaat vooraf aan de wederkomst van Christus en het millennium van Zijn
parousia, of persoonlijke aanwezigheid. Deze periode wordt het
koninkrijk van God genoemd. Ik geloof dat ‘koninkrijk’ de betekenis heeft
van ‘heerschappij’ en dat het de heerschappij van God is waar mensen
om vragen als zij bidden: ‘Uw koninkrijk kome.’ Die opvatting over de
toekomst is door velen met vreugde omarmd en door behoorlijk wat
anderen schamper afgewezen.
Talloze argumenten zijn genoemd voor de onmogelijkheid van een
periode van goddelijke heerschappij die voorafgaat aan de wederkomst
van Jezus Christus, maar ik beweer dat ik aan de meeste protesten die
gehoord worden al lang voordat ik dit publiekelijk ben gaan onderwijzen
uitgebreid aandacht heb besteed en ze uit de weg heb geruimd.
Een van de regelmatig herhaalde argumenten tegen mijn opvatting is
gebaseerd op een verkeerde interpretatie van een gedeelte in
Handelingen 3:19-21. In dit gedeelte heeft de Statenvertaling:
Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist
worden; wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn
van het aangezicht des Heeren, En Hij gezonden zal hebben
Jezus Christus, Die u tevoren gepredikt is; Welken de hemel
moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen,
die God gesproken heeft door den mond van al Zijn heilige
profeten van alle eeuw.

Mensen die dit gedeelte gebruiken als argument tegen mijn opvatting,
beweren dat in deze woorden de belofte gevonden wordt dat als Israël
zich tot God zal bekeren, Hij direct de Here Jezus Christus terug zal
zenden; daarom kan er dus niets bestaan dat voorafgaat aan Zijn
wederkomst, met uitzondering van de bekering van Israël. Een
briefschrijver verklaarde: ‘als Israël zich had bekeerd bij de prediking van
Petrus, zou de Here direct zijn afgedaald. Als er dus in de Schrift een
gezegende periode voorzegd zou zijn die aan de wederkomst van de
Heer vooraf gaat, zou die voorspelling niet zijn uitgekomen en zou Gods
Woord zou zijn gebroken.’
Als antwoord hierop zou ik willen zeggen dat hetzelfde geldt voor vele
andere dingen waarvan de Schrift duidelijk heeft voorzegd dat zij aan
Zijn wederkomst vooraf moeten gaan. Het namelijk zo dat als Israël zich
had bekeerd en Christus dan gekomen zou zijn, zoals velen denken dat
hier beloofd wordt, Christus hier al zou zijn vóór de antichrist. Hij zou
hier dan ook al geweest zijn vóór Elia van wie Christus gezegd heeft dat
hij eerst moet komen om alles te herstellen (Matt. 17:11).
In Handelingen 3:19-21 staat niet de belofte dat als Israël zich zou
bekeren God ogenblikkelijk Jezus Christus zou terugzenden. Men kan
alleen tot zo’n conclusie komen als het hart uit dit gedeelte wordt
gehaald, zoals een schrijver vrijpostig heeft verklaard: ‘Komt dan tot
bekering… en Hij zal Jezus Christus zenden… Dit is het hart van de
boodschap van Petrus in Handelingen 3:19-21.’ Door dus het echte hart
van de boodschap uit de woorden van Petrus te halen en er drie puntjes
voor in de plaats te zetten, krijgt hij de kans een ander hart te
transplanteren. Wie deze boodschap zorgvuldig bestudeert, zal zien wat
er is weggelaten. En dat zullen we nu doen.
Betert u dan, en bekeert u. Deze woorden zijn gericht tot de
‘Israëlieten’ (vers 12). Zij worden opgeroepen zich te onderwerpen, dat
is wat het woord betekent dat is vertaald met ‘beteren’ (zie Seed &
Bread 107). Zij waren ongewoon halsstarrig geweest ten opzichte van
het feit dat de mens Jezus in werkelijkheid Israëls langbeloofde Messias
was. Bekeren betekent zich keren tot God.
Opdat uw zonden mogen uitgewist worden. Noch in het Grieks, noch
in het Nederlands wordt hier beweerd dat hun zonden worden vernietigd
als zij zich onderwerpen. Zij moeten zich onderwerpen en tot God keren
met dat doel voor ogen. Onderwerping en bekering kon zelfs niet de
minste van hun zonden wegnemen, laat staan de grotere zonde van het
doden van de Levensvorst. Aangezien er zonder bloedstorting geen
vergeving van zonden bestaat, moesten deze hoorders komen tot

identificatie met de gekruisigde Christus. Deze oproep van Petrus aan
Israël kan worden vergeleken met een moeder die haar zoon roept om in
huis te komen om zijn handen te wassen voor het eten. Het huis
binnengaan zal zijn handen niet schoonmaken, maar hem wel op de
juiste plaats brengen om dat voor elkaar te krijgen.
Deze toehoorders van Petrus hadden het bloed van Christus nodig. Hun
schuld is groot in de ogen van God. Maar Zijn bloed heeft voor hen geen
zin zolang zij volharden in hun tegenstand en halsstarrigheid, met hun
gezicht van God afgewend. ‘Onderwerp je en wordt tot God gekeerd,
met het oog op het uitwissen van jullie zonden,’ is Gods boodschap door
Petrus aan hen.
Wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het
aangezicht des Heeren. Dit is een heel zwakke vertaling. Er zou
moeten staan, in verband met de voorgaande tekst: ‘opdat de tijden van
verkoeling zouden mogen komen van het aangezicht des Heren.’ Deze
woorden spreken over het resultaat van hun onderwerping en het
uitwissen van hun zonden. Deze dingen moeten werkelijkheid zijn
geworden voor er ooit sprake kan zijn van ‘tijden van verkoeling van het
aangezicht des Heren’ (Yahweh). Het is zoals Petrus later heeft
verklaard dat ‘het aangezicht des Heren tegen hen is, die het kwade
doen’ (I Petr. 3:12). ‘Van het aangezicht’ betekent direct van de Heer.
‘Tijden van verkoeling’ hebben te maken met de zegeningen die er voor
Israël zullen zijn, voorafgaand aan de wederkomst van Christus. En als
Israël wordt gezegend, zullen ook de natiën worden gezegend.
‘Verkoeling’ heeft te maken met een bekend klimatologisch verschijnsel
langs de Middellandse-Zeekust, waar, na de brandende hitte van de
dag, bij zonsondergang de luchtcirculatie plotseling verandert, waardoor
er koele lucht vanaf de zee binnenstroomt. Petrus gebruikt dit
verschijnsel om er ten dele de beloofde zegeningen voor Israël na de
lange periode waarin zij de hete adem van vervolging hebben ervaren,
mee aan te geven.
En Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die u tevoren
gepredikt is. Het woord ‘zenden’ is hier APOSTELL , dat ‘aanstellen’
betekent, in de zin van iemand autoriseren en opdracht geven om een
bepaalde taak uit te voeren. Zie Seed & Bread 5. Er zou, in verband met
het voorgaande, moeten staan: ‘opdat Hij Degene die voor u is
uitgekozen, Christus Jezus, moge aanstellen.’ Deze tekst heeft helemaal
niets te maken met de wederkomst van de Here Jezus. Het gaat erover
dat God een aanstelling, die al lang geleden heeft plaatsgevonden, maar
die ten gevolge van Israëls zonde is uitgesteld, zal activeren. De
activering van deze aanstelling is afhankelijk van het feit of Israël zal
doen wat God hier van hen verlangt.

Welken de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting
aller dingen. Deze uitspraak alleen al is het bewijs dat er geen belofte
gegeven wordt dat Christus terug zal komen als Israël zich zou bekeren.
In Marcus 16:19 wordt ons gezegd dat de Heer opgenomen werd in de
hemel waar Hij gezeten is in de rechten van God. En hier wordt ons
gezegd dat de hemel Hem ook werkelijk moest opnemen, tot de tijden
van het herstel van alle dingen. Als het voor de hemel noodzakelijk is
Hem te ontvangen totdat bepaalde omstandigheden zijn gerealiseerd,
zal Hij niet terugkomen voordat die omstandigheden zijn gerealiseerd.
Deze omstandigheden zijn niet de bekering van Israël, het zijn de tijden
van het herstel van alles wat God heeft voorzegd door Zijn heilige
profeten. Dat betekent niet dat wanneer de tijd van het herstel van alle
dingen aanbreekt, Hij de hemel zal verlaten en naar de aarde komen om
het herstelwerk te doen. De ‘tijden van wederoprichting’ moeten een
voldongen feit zijn voordat de Here Jezus Zijn plaats in de hemel zal
verlaten. Elia zal werkelijk eerst komen om alle dingen te herstellen
(Matt. 17:11).
Op ten minste zeven plaatsen in de Bijbel wordt ons gezegd dat Jezus
Christus gezeten zal zijn in de rechten van God totdat Zijn vijanden Zijn
voetbank zijn geworden. In één tekst (I Cor. 15:25) wordt ons gezegd dat
Hij moet regeren totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd.
De wereld is nog niet klaar voor de persoonlijke aanwezigheid van
Christus. Elia heeft zijn grote werk nog niet gedaan. De tijden van
wederoprichting zijn nog niet geweest. Zijn vijanden zijn Hem nog niet
onderworpen.
Ik ga ervan uit dat Handelingen 3:19-21 een positieve bevestiging is van
mijn onderwijs dat er een lange periode zal komen van goddelijke
zegening voor Israël en voor de wereld onder goddelijke heerschappij,
voorafgaand aan de wederkomst en het millennium van Zijn persoonlijke
aanwezigheid. Mensen die zich sterk maken voor de theorie dat de
wederkomst ‘ieder moment’ kan plaatsvinden, zien het feit over het
hoofd dat de Geest van God de ‘tijden van wederoprichting’ heeft
geplaatst vóór de aanstelling van Jezus voor de tijd van Zijn persoonlijke
aanwezigheid. Zij negeren het feit dat de Heer nooit Zijn huidige positie
in de hemelen zal verlaten voordat Zijn vijanden Hem volkomen
onderworpen zullen zijn.
De profeet Jesaja heeft verklaard: ‘de hemel is mijn troon en de aarde
de voetbank mijner voeten’ (Jes. 66:1). David zegt: ‘de HERE heeft zijn
troon in de hemel gevestigd’ (Ps. 103:19).
Het is volkomen redelijk te beweren dat wanneer God de aarde regeert,
wanneer het koninkrijk van God werkelijkheid is geworden, Hij zal
heersen vanaf de troon en niet vanaf de voetbank.

Mijn vertaling van het Grieks in Handelingen 3:19-21 luidt als volgt:
Onderwerp u daarom en keer u om met de bedoeling dat uw
zonden worden uitgewist, opdat de tijden van verkoeling mogen
komen van het aangezicht van de Heer en Hij Degene die voor u
is uitgekozen mag aanstellen, Christus Jezus. Die de hemel
daadwerkelijk moet ontvangen tot de tijden van het herstel van
alle dingen waarover God spreekt door de mond van Zijn heilige
profeten komende uit de aioon.

