
Haod. 15:14ím 18: Volgordqvan Godsplan /wprk(vs. l8):
I eenvolkuit de |rcidenen (vs. 14)
2 herstel vwr (ha koningsclup tn) Israël (vs. 16)

3 eenoverblíjfsel uit de heifunen (vs. 17)

I.o.m. oudtestamentische profeten (vs. 15): gecitccrd: Jen 12:15 + Amos 9:11.

Ilend. 15:14 Volk 1cr.: lao§) uit de heidenea (Gr.: ethnor) aann€rnen.

2Kor. 6:16; Tit. 2:14 (eigen volk); Rom. 9:2425 * Ef. 2:11'22 (in ééÍt li-
chaam verzoe,nd) - Ef, l:2223: het liohaam van Chrigtus = de Gcrneentr.
Door Zijn Naam - Hand. 10:43 (door ha geloof: vergeving van zoaden).

Hmd. 15116 Nó dezen (vs. t4: volkalt de hei&nen amnemeil: voltwiingvot de Gemeente).

zal Ik wederkeÍerl (a),

en wdenopbouwen de taber,nakel ven David. die vervallen is, (b)

en hctgeen daarvan verbrokm is, wedqtopbouuren (c),

en Ik zal denzelven wederoprichen. (d)

(a) Jen 12:15 En het zal geschieden, nadat Ik hen zal uitgenrkt hebbeu, zo eal Ikwc-
derkertn (t), en Mrj hunner ontfermen (2); en Ik zat hen wederbren-
gen (3), een iegeldk tot zijn erfenis, eo een iegelijk tot zijn land.

(l) Ikzal wederkeren:Z:r;h.2:l0,ll + 8:3; (Jes. 2:Z-S);Deut.30:9; Zacb.l4.4.
Q) Mij hunnEr ontfermen: Deut. 30:3; Ps. lO2:14; Jes 30:1&19; Jer. 30:lt; Mi-

cha 7:19.
(3) ft zal wedeórcngeu Jen 23:3-t; Jer. 29:14; lot.32:37;Ezr..34:16 - 12 (in

de dag des HEEREN) ; Bt*^ 39:25.

(b) H€rstel van het koningschap in Israël: Jes. 9:5-?; Jes. I l:1,9-14; Jer. 30:7-10 + 3;

Jer,33:26;Ezn.37:21-25; Hosea 3:5 * 6:l-3 (na 2 dageru op dc 3" dag: 2Petr. 3:8'10 (2

dagen van 1000 jaren verlopen tot de aanvmg van de d4g des Heercn).

(c) Amos 9:11 Te die,u dage zal Ik de ve,r:rralle,n hut van David wpder oprichten,
en Ik zal haar reten vertuinen, co wat aan haat is afgebroken, we-

der oprichterq en zalze bouwe& als in de dagen van ouds;

Vgl. Amos 9:11-15; Jes.6l:4; Jer. 31:4; Ez*.36:27-36.

(d) Jes. 58:12 * 8,9i Hand. l:6; Hand. 3:19-21 (de tijdeu der wederoprichting aller
dingen voor Israël beginnen als Jezus ChÍistus uit de hemel wederkomen zal).

Hand, 15:17 De overblijve,lrde heidenen arllen de Heere rceken. Gelovig overblijfsel uit
alle heidenen iu de dagen van de wedertomst van Clrristus. ,, Amos 9:12.

Opb. 15:4; Opb. 7:9-17 (de grote schare uit de grote verdrukking).

Hand.15:18 Vgl. Jes.46:9,10; Ef, t:ll; Ef.3:11; Hebr.4:3.
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