Tempel en wet hebben afgedaan
Stefanus, Handelingen 6,7
Stephanus: een Grieks-sprekende Jood
Andere Grieks-Talige Joden beschuldigen hemL Hij spreekt tegen deze heilige plaats
(temple, de TOPOS AGIOS) en tegen de wet (NOMOS) (6:13)
‘we hoorden hem zeggen dat Jezus deze plaats zal vernietigen en dat Hij gewoontes van
Mozes zal veranderen’ Vs 14
They stirred up
- people (laos)
- priests (presbyteroi)
- scribes (grammatikoi) Vs 12
VALSE getuigen: vs 13 want dit had Stephanus nooit gezegd???
1 – Jezus zal plaats vernietigen en
2 - wet veranderen – mengsel van leugen en waarheid
Stephanus had kunnen ontkennen dat hij dit gezegd had. Blijkbaar zit er ook
WAARHEID in de aanklachten?
Had kunnen zeggen: tempel is voor ons van enorm belang, en wet heeft blijvende waarde
voor ons. Dat doet hij niet: hij biedt een andere visie op tempel en wet.
1234-

god verscheen in glorie aan Abraham in Mesopotamia
God gaf Abraham geen inheritance in kanaan
God beloofde land aan Abraham toen hij nog geen kind had
Abrahams familie ging 100den jaren naar Egypte om God daar te dienen, en
daarna in Kanaan
5- God gaf Abraham verbond van besnijdenis
6- Abrahams nageslacht werd naar Egypte gebracht – Jacob
7- De boeven verkochten Jozef maar God was met Jozef met favor en wisdom
8- Jacob en familie gingen naar Egypte waar ze stierven.
9- Mozes in Egypte was prachtig voor God. Groeide op als Egyptenaar
10- God zond Mozes als Verlosser naar Israel – Israel begreep er niks van
11- Volk tegen MozesL: wie maakte je tot heerser en rechter over ons?
12- Mozes vlucht naar Midian
13- Engel verscheen in woestijn aan Mozes: God zegt DEZE TOPOS IS AGIOS (IN
HEIDENSE WOESTIJN!)
14- God stuurt Mozes naar Egypte om volk te verlossen – was door God tot heerser
en verlosser aangesteld.
15- Mozes deed tekenen en wonderen in de woestijn
16- Mozes: God zal profeet doen opstaan zoals ik

17- God sprak tot Mozes en de vaderen in de woestijn
18- Volk verwierp Mozes en de levende LOGIA die God gaf (wet)
19- Volk diende afgoden, en God gaf ze over aan afgoderij zodat ze naar Babylon
werden verstrooid. [tempel werd eerst verwoest, om zonden van het volk!]
20- Jarenlang had Israel de tabernakel als TOPOS in de woestijn en in kanaan
21- David vond favor, dus Salomo mocht tempel bouwen
22- MAAR GOD WOONT NIET IN EEN HUIS DOOR MENSEN GEMAAKT
23- Net zoals jullie voorvaders deden, hebben jullie ook de rechtvaardige die God
stuurde vermoord
24- En jullie hadden nog wel de wet, de NOMOS, maar je hield je daar niet aan
Conclusie:
Stephanus zegt:
1. God verscheen in heerlijkheid aan Abraham, Jozef, Mozes
A) BUITEN ISRAEL
B) TOEN ER GEEN TEMPEL WAS
C) TOEN ER GEEN WET WAS
D) EN DE HEILIGE PLAATS – WAS IN WOESTIJN EN TENT
2. God stuurde Mozes met wonderen en tekenen, en Hij gaf zijn NOMOS. Maar
volk verwierp Mozes en de wet. Wet heeft het volk niet tot beter gedrag
gebracht.
3. God woont niet in tempel met handen gemaakt
4. Nu heeft Israel Jezus verworpen, net zoals het vroeger Mozes verwiep, hoewel die
de door God aangestelde verlosser en heerser was.

