Wat is het evangelie vandaag de dag?
Rechtvaardiging door God
Gods soevereiniteit in redden van jood en heiden
Romeinen 9-11
ZBSH 17 februari 2018

Voorafgaande
Rm 1:1-18
Introductie
– 1-7
boodschap van het evangelie
– 8-15 hoorders van het evangelie
– 16-17 kracht van het evangelie
Het is Gods kracht tot behoudenis voor ieder die gelooft.
Gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard.
Maar de rechtvaardige zal op grond van geloof leven.

(1)

Voorafgaande

(2)

Rm 1:18-3:20
De rechtvaardigheid van God in de wet
– De rechtvaardigheid uitgelegd (1:18-32)
– De rechtvaardigheid weersproken: hoe met de Jood? ( 2:1-3:8)
– De rechtvaardigheid in praktijk: de hele wereld doemwaardig
(3:9-19)

Er is geen rechtvaardige, ook niet één;
de hele wereld ligt onder het oordeel.
Wet doet zonde kennen.
Op grond van werken der wet
wordt geen mens gerechtvaardigd

Voorafgaande

(3)

Rm 3:21-5:11
Het evangelie van God
– Beginsel van rechtvaardiging: alleen door geloof
(3 : 21-31)

– Abraham en David als voorbeeld van rechtvaardiging
(4 : 1-25)
– Zegeningen (resultaten) van rechtvaardiging
(5 : 1-11)
– Grondslag van de rechtvaardigmaking Romeinen 5:11-21
Verschillende resultaten Eerste en Tweede Mens.

Voorafgaande

(4)

Rm 6:1-8:39
Voorzienigheid van God
Voorziening mbt de zekerheid van redding
Geheiligd en bevrijd van
• De macht van de zonde (6:1-23)
• De macht van de wet (7:1-25)
– En de strijd tegen mijn eigen IK

Geheiligd en verzekerd van
• Eeuwig leven (8:1-39)
Want ik ben verzekerd dat dood noch leven, noch engelen, noch overheden, noch
tegenwoordige noch toekomstige dingen, noch machten, noch hoogte noch diepte,
noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die is in
Christus Jezus onze Heer.

Tussengedeelte

Voorafgaande was de leer, nu de praktijk?
Immers
– Hoofdstuk 1-8 redding van individuen (jood en
heiden)
– Hoofdstuk 12-16 praktijk van geloofsleven

Waarom nu tussengedeelte 9-11?

Tussengedeelte
Beschouwing over het evangelie:
Gods kracht tot behoudenis van ieder die gelooft, eerst voor
de Jood en ook voor de Griek.
- Niet zonder verleden, heden en toekomst van Israel
•
•
•
•

Heel OT: vanaf Gen 12 (Abraham)/Gen 32 spreekt van Israel
Deel van NT: Evang en Hand en verschillende brieven
Gods verbond met Israel
Komt God Zijn beloften aan Israel niet meer na?

-Paulus’liefde voor Israel

Overzicht
9:1-5
9:6-29
9:30-10:21
11:1- 11:29
11:30-11:36

Intro:Paulus bezorgdheid mbt Israel
Gods soevereiniteit over Jood en heiden
Verantwoordelijkheid van de mens
(Jood en heiden)
Gods plan met Israel (in relatie tot de heidenen)
Conclusie: Gods plan met de hele mensheid

Sleutelwoorden:

Verkiezing 9:11; 11:5,7 28;
Erbarming, ontferming, barmhartigheid,
genade, goedertierenheid 9:15,6,18,23 en
11:5,6,22,29,30,31,32)

9:1-5 Intro
Voorrechten van joden
– Zoonschap
– De heerlijkheid
– De verbonden

Ex 4:22/Hos 11:1
Ex 40:34-35

–
–
–
–

Gen 12:1-3; 15: 18
Ex 19:3-25
2Sam 7:16; 1 Kron 17:7
Jer. 31:31-34

–
–
–
–
–
–

Met Abraham
Met Mozes
Met David
Nieuwe Verbond

De wetgeving
De dienst
De beloften
De vaderen
Christus
De Woorden van God

Ex. 19:16-20:1
Hb 9,10
Rom 4:13
Jes 51:1-2; Rom 4:1
Rom 1:3
Rom 3:2

9:6-29 Gods Soevereiniteit
• God verkiest tot behoud, tot dienst
– Zowel Jood als heiden

9:6-8

• Voorbeelden soevereine verkiezing:
– Abraham twee zoons:
– Izak twee zoons

Ismael
Izak
Ezau
Jakob

9:9
9:10-13

• Gods voornemen (verkiezing)
– niet op grond van werken
– uit Hem die roept
– Opdat Hij zijn (oordelende) macht zou tonen

9:11a,16
9:11b
9:17

– Verhardt God?
– Eeuwige verwerping?

9:18
9:22

9:6-29 Gods Soevereiniteit
Gods macht (dunamis) in Romeinen-brief
–
–
–
–

Scheppingskracht (1:20)
Kracht van Christus’ opstanding (1:4)
Kracht tot behoud door het evangelie (1:16)
Gods oordelende macht /kracht (9:17)

God als pottenbakker
Vaten tot eer tegenover vaten tot oneer
– met oog op doel

9:21

Vaten van de barmhartigheid tegenover
vaten van de toorn
– met oog op eindbestemming

9:22,23

9:30-10:21
Menselijke verantwoordelijkheid
9:30-10:4
• Heidenen:

(hadden geen zorg over al dan niet rechtvaardig t.o. God) :

• Israel :

(streefde naar gerechtigheid; was vol ijver)

gerechtvaardigd t.o. God

niet gerechtvaardigd!
Reden:

9:30

9:31

Niet uitverkoren?
Onvoldoende werken?
Geen geloof!
Onvoldoende oog voor Christus: het einde van de
wet
Gestoten aan de steen des aanstoots, rots der ergenis

10:5-10:21
Menselijke verantwoordelijkheid
Gerechtigheid van de wet: Doe dit en leef...
Nadat de wet is verbroken (Dt30)
wijst Mozes al een Nieuwe weg:

10:5
10:6

Gerechtigheid op grond van woord van geloof!
• Woord is dichtbij:

10:8

– In de mond van hen die Hem belijden
– In het hart van hen die in Hem geloven

Paulus’boodschap
• Met de mond Jezus als Heer belijden
10:9
evangelie van het Koninkrijk
• Met hart geloven dat God Hem uit de doden heeft opgewekt
evangelie van Gods genade (Jezus als Heiland)
10:10

10:5-10:21
Menselijke verantwoordelijkheid
Wat ging er mis met Israel?
– Ongehoorzaam aan het evangelie
– Tegensprekend
– Zelfs: Rm 11 :verhard

God is / blijft barmhartig

11:1-29 Gods plan met Israel
Israel verstoten?
-Paulus en Elia
-OT profeten voorspellen

ongehoorzaamheid aan de wet
en verwerping van de Messias,

-Niet onverwacht dus.
Verwerping niet volledig,niet definitief
Overblijfsel nu (11: 5)
Herstel van heel Israel straks (11: 12-13,25-26)
In deze tijd werkt God een plan uit, dat er altijd al was..
dat zegen brengt voor de volken
dat uiteindelijk ook zegen brengt aan Israel
Maar was Israels val Gods opzet?

11:1-29 Gods plan met Israel
Israels herstel
Eerstelingen maken hele deeg heilig

11:1,5,7,14

Hefoffer; eerstelingen van de oogst (Numeri 15)

Olijfboom : Wortel heilig, dan ook de takken

11:16-24

Zegeningen en beloften aan Abraham gedaan (gn 12:3b; 22:18; Rm4
Heilige Geest: werkt in Israel en in de volken
Gemeente: geestelijke kinderen van Abraham (door geloof in Christus)

Gelovigen nu
Door wortel gedragen
-door geloof : onze menselijke kant
-door genade : Gods kant
-Niet verheffen boven Israel; het is niet onze verdienste

11:18

11:21

11:1-29 Gods plan met Israel
Verborgenheid:

11:25

Verharding over deel van Israel tot volheid van de volken is ingegaan
Wat evangelie betreft zijn zij vijanden(?) - terwille van u(ons)
Wat verkiezing betreft geliefden -terwille van de vaderen
11:28
Genadegaven en roeping van God zijn onberouwelijk

11:29

Want God heeft allen onder het ongeloof besloten, opdat Hij aan
allen barmhartigheid zou bewijzen
11:32

11:30-36 Gods plan met de mens
Romeinen 11:33-36

'O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe
ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk
zijn wegen! Want: wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie
is Hem tot raadsman geweest? Of wie heeft Hem eerst iets
gegeven, waarvoor hij vergoeding ontvangen moet? Want uit
Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de
heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen.'

Vragen
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Denkt u dat Paulus echt door een vloek van Christus gescheiden zou willen zijn?
9:3
Wat bedoeld Paulus met de voorrechten van de joden: Zoonschap, De heerlijkheid, De dienst, De beloften
9:4-5
Hoe verhouden zich Gods soevereiniteit (verkiezing) en de menselijke verantwoordelijkheid.
Verwerpt God? : bereidt God vaten tot verderf? 9:22; verhardt God?
9:18
Vindt u Gods verkiezing beangstigend of bemoedigend?
Wat betekent de naam van God : Heer Zebaoth, waarom juist hier gebruikt?
9:29
Waarom bidt Paulus om behoud van Israel; hij heeft zojuist Gods plan uit de doeken gedaan!
10 :1
Wat betekent Christus: het einde van de wet?
10: 4
En de wet van Christus dan? Gl 6:2; 1Ko 9:20
Wat is de betekenis van 10:6-7 : -De gerechtigheid die op grond van geloof is, spreekt?
–in het hart zeggen: wie zal in de hemel opklimmen (dat is Christus doen afdalen) of:
- wie zal in de afgrond neerdalen (dat is Christus uit de doden doen opkomen)
Betekenis van : Hun geluid is uitgegaan over de gehele aarde...
10:18
Wat stelt de olijfboom voor?
11:17
Israel: Is Gemeente ingelijfd in Israel of Gemeente voorzetting van Israel ?
Waarom vraagt David om hun tafel een valstrik te laten worden?
11:9
Waarin gaat de volheid van de volken?
11:25
Is val van Israel Gods opzet?
Hoe is vijandigheid van christenen tov joden verklaarbaar? :denk aan : Vervangingstheorie Inquisitie ,
Progroms, Holocaust

