ROMEINEN IX
IX--XI
Israëls Geschriften
&

Gods karakter

ROMEINEN IX
IX--XI
‘…zoals ook onze geliefde broeder Paulus
naar de hem gegeven wijsheid u heeft geschreven;
evenals ook in alle brieven, waarin hij over deze dingen spreekt,
waarin sommige dingen moeilijk te begrijpen zijn,
die de onwetenden en onstandvastigen verdraaien,
zoals ook de overige Schriften,…’
2 Petrus 3:153:15-16

ROMEINEN IX
IX--XI
Inleidende opmerkingen
Geschiedenis is een raar beestje…

Prioriteit van geschiedenis over wetenschap & filosofie

WETENSCHAP
• Op zoek achter de constante, wetmatigheden, algemene patronen, onderliggende principes
• Geschiedenis is echter zeer specifiek, valt geen lijn op te trekken (2 revoluties)
• De wetenschappelijke ‘zoektocht’vormt zelf onderdeel van de geschiedenis
• De wetenschapper is ook maar een kind van zijn tijd

(Galileo & zwarte gaten)

ROMEINEN IX
IX--XI
Inleidende opmerkingen
Prioriteit van geschiedenis over wetenschap & filosofie

FILOSOFIE
• Niemand ‘denkt’ zich een weg tot God,
je leert God kennen door gebeurtenissen & ervaringen
• De christelijke ‘geloofsleer’ is bovenal verhalende geschiedenis geen ‘menselijk’ denkbeeld
• Christenen geloven in ‘een
een gekruisigde God
God’ dat is geen bedenksel van mensen…
mensen…
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Inleidende opmerkingen
Prioriteit van geschiedenis over wetenschap & filosofie

FILOSOFIE
‘Want niet als navolgers van vernuftig verzonnen fabels hebben
wij u de kracht en komst van onze Heer Jezus Christus bekend gemaakt,
maar als ooggetuigen van zijn majesteit.’
(2Pt.1:16)
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Inleidende opmerkingen
Jahweh is een ‘persoonlijke’ God
• Israel leerde ‘Jahweh
Jahweh’ kennen door hun ervaringen met Hem in de Exodusgeschiedenis
• God leer je net als mensen ‘kennen’ door Zijn gedrag & reacties te observeren
• Om die reden bestaat de Bijbel voornamelijk uit ‘verhalende geschiedenis’
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Inleidende opmerkingen
Gods karakter
• God openbaart Zijn karakter in de geschiedenis: langs deze weg leer je God ‘kennen
kennen’
• Israëls ‘Godsleer
Godsleer’ is hun geschiedenis
• Israëls geschiedenis

(Gods woorden + daden)

leert WIE Jahweh IS

• Gods karakter is onveranderlijk, maar zijn reactie wordt bepaald door de omstandigheden
• Gods ‘reacties’ zijn ALTIJD een perfecte weerspiegeling van Gods ‘onveranderlijk’ karakter
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Inleidende opmerkingen
Israëls normatieve geschiedenis
• Jahweh is de ene Schepper God, daarom is Israëls geschiedenis, ‘bindende’ geschiedenis
• Jahweh heeft zich aan hen alleen geopenbaard: je kan bij geen enkel ander volk terecht
• Jahweh heeft zich specifiek in de unieke geschiedenis van dit ene volk geopenbaard…
‘Zie, van Jahweh, uw God, is de hemel, ja, de hemel der hemelen, de aarde en alles wat daarop is;
alleen aan uw vaderen heeft Jahweh Zich verbonden en alleen hen heeft Hij liefgehad,
en u, hun nakroost, heeft Hij uit alle volken uitverkoren, zoals dit heden het geval is.’
(Dt.10:14,15)
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Inleidende opmerkingen
Israëls normatieve geschiedenis
• Jahweh is de ene Schepper God, daarom is Israëls geschiedenis, ‘bindende’ geschiedenis
• Jahweh heeft zich aan hen alleen geopenbaard: je kan bij geen enkel ander volk terecht
• Jahweh heeft zich specifiek in de unieke geschiedenis van dit ene volk geopenbaard…
Daarom zijn de NT Geschriften zoals ze zijn = openbaring Gods karakter
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Inleidende opmerkingen
Leer van de apostelen
‘Wat van het begin af was, wat wij gehoord
gehoord, wat wij gezien hebben met onze ogen,
ogen
wat wij aanschouwd en onze handen betast hebben betreffende het woord van het leven;…
wat wij gezien en gehoord hebben,
hebben verkondigen wij ook u,
u opdat ook u met ons gemeenschap hebt.
En onze gemeenschap nu is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus.’ (1Jh.1:1,3)

• De apostelen zijn ‘getuigen & geschiedschrijvers’ GEEN abstracte theologen of filosofen…
• Hun nalatenschap is GEEN verdediging of proefschrift van de ‘christelijke leer’
• De apostelen hebben ‘Jahweh’ persoonlijk leren kennen in hun ervaringen met Jezus
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Inleidende opmerkingen
Leer van de apostelen
• Je hoeft niet te gissen, je leert wie ‘God’ waarlijk is door Jezus te zien & horen
• Het goede nieuws ‘verhaalt’ historische gebeurtenissen: evangeliën
‘Begin van het evangelie van Jezus Christus, zoals geschreven staat in de profeet Jesaja:
‘Zie, ik zend mijn bode voor U uit, die uw weg zal bereiden’;
‘Stem van een roepende in de woestijn: Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht’.
(Markus.1:1-3)

• Markus ‘plaatst ‘ zijn verhaalde gebeurtenissen: ‘Jahweh komt terug tot Sion’
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Inleidende opmerkingen
Leer van de apostelen
• Je hoeft niet te gissen, je leert wie ‘God’ waarlijk is door Jezus te zien & horen
• Het goede nieuws ‘verhaalt’ historische gebeurtenissen: evangeliën
‘Begin van het evangelie van Jezus Christus, zoals geschreven staat in de profeet Jesaja:
‘Zie, ik zend mijn bode voor U uit, die uw weg zal bereiden’;
‘Stem van een roepende in de woestijn: Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht’.
(Markus.1:1-3)

• Jahweh komt nu terug naar Jesaja 40:3 volgens het aangekondigde uitstel in Maleachi 3:1
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Inleidende opmerkingen op Romeinen 9 -11
Israëls Geschriften & Karakter van God?
God?
‘Toch is het niet zo alsof Gods woord gefaald zou hebben.’
(Rm.9:6)

‘Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God?’
God
(Rm.9:14)

Heeft God dan zijn volk verstoten?’
‘Heeft
verstoten
(Rm.11:1)

Op een of ander manier…
staat Gods karakter ter discussie door Paulus’ evangelie?!

ROMEINEN IX
IX--XI
Context en verband:
 Paulus’ evangelie roept héél grote vragen op … over Gods betrouwbaarheid & Woord
 99% van het Joodse volk VERWERPT zijn ‘zogenaamde’ blijde boodschap!
boodschap
Hoe kan God ‘trouw’ zijn aan Zijn Woord als 99% het ‘goede nieuws’ van Jezus niet gelooft?

Heeft Jahweh zijn volk dan opgegeven ?
Is Jahweh & Woord onbetrouwbaar ?
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Achtergrond:
‘Want ik verlang zeer u te zien, om u enige geestelijke genadegave mee te delen tot uw versterking…
Maar ik wil niet dat u onbekend is, broeders, dat ik mij dikwijls voorgenomen heb tot u te komen…’
komen
(Rm.1:11,13)

Maar nu ik in deze streken geen plaats meer heb en sinds vele jaren groot verlangen heb tot u te komen,
komen
zal ik komen wanneer ik naar Spanje reis. Want ik hoop op de doorreis u te zien en door u
daarheen voortgeholpen te worden,
worden wanneer ik eerst enigermate van u genoten heb.
Maar nu reis ik naar Jeruzalem ten dienste van de heiligen… Want Macedonië en Achaje
hebben goed gevonden een zekere bijdrage te doen voor de armen onder de heiligen die in Jeruzalem zijn;
Nadat ik dan dit volbracht en hun deze opbrengst afgedragen heb, zal ik via u naar Spanje gaan.
(Rm.15:23-26,28)

 Paulus zoekt hun steun om zijn ‘gemeentestichtend werk’ in het Westen verder te zetten
 In het Oosten was Antiochië zijn uitvalsbasis en werd hij ondersteund door de Fillipenzen
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Achtergrond:
 Paulus’ “Torah - vrij evangelie”
evangelie” lokt overal vijandigheden uit in de Joodse gemeenschap
‘Als nu de waarheid van God door mijn leugen overvloediger is geworden tot zijn heerlijkheid,
waarom word ik dan nog als zondaar geoordeeld? En waarom niet, zoals van ons gelasterd wordt,
wordt
en zoals sommigen beweren dat wij zeggen:
zeggen Laten wij het kwade doen, opdat het goede eruit voortkomt?’
(Rm.3:7,8)

‘Zo ben ik dan, wat mij betreft, bereid ook aan u die in Rome bent, het evangelie te verkondigen.
Want ik schaam mij niet voor het evangelie; want het is Gods kracht tot behoudenis
voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek.
(Rm.1:15-16)

 Paulus, schaam je, beweren dat je het evangelie van de rechtvaardige God verkondigt!
 Jouw ‘boodschap’ wordt algemeen afgewezen door hen voor wie het bedoeld is!
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Achtergrond:
 Paulus’ “Torah - vrij evangelie”
evangelie” lokt overal vijandigheden uit in de Joodse gemeenschap
‘Als nu de waarheid van God door mijn leugen overvloediger is geworden tot zijn heerlijkheid,
waarom word ik dan nog als zondaar geoordeeld? En waarom niet, zoals van ons gelasterd wordt,
wordt
en zoals sommigen beweren dat wij zeggen:
zeggen Laten wij het kwade doen, opdat het goede eruit voortkomt?’
(Rm.3:7,8)

‘Zo ben ik dan, wat mij betreft, bereid ook aan u die in Rome bent, het evangelie te verkondigen.
Want ik schaam mij niet voor het evangelie; want het is Gods kracht tot behoudenis
voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek.
(Rm.1:15-16)

 Gods ‘trouwe’ vervulling? Uw boodschap is een lasterlijke schande v/d naam van Jahweh!
 Door zijn vrienden is hij op de hoogte van ‘de
de spanningen’ in de Romeinse gemeenschap
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‘vriendenlijst’ ondersteuning Rome?
Groet Prisca en Aquila, mijn medearbeiders in Christus Jezus.. en de gemeente in hun huis.
Groet Epenetus, mijn geliefde, die de eersteling van Asia is voor Christus.
Groet Maria, die veel voor u gearbeid heeft.
Groet Andronicus en Junias, mijn verwanten en medegevangenen, …
Groet Ampliatus, mijn geliefde in de Heer.
Groet Urbanus, onze medearbeider in Christus, en Stachys, mijn geliefde.
Groet Apelles, de beproefde in Christus.
Groet hen die tot de huisgenoten van Aristobulus behoren.
Groet Herodion, mijn verwant.
Groet hen die de huisgenoten van Narcissus in de Heer zijn.
Groet Tryfena en Tryfosa, die in de Heer arbeiden.
Groet Persis, de geliefde, die veel gearbeid heeft in de Heer.
Groet Rufus, de uitverkorene in de Heer, en zijn moeder en de mijne.
Groet Asyncritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas, en de broeders bij hen.
Groet Filologus en Julias, Nereus en zijn zuster, en Olympas, en al de heiligen bij hen.
(Rm.16:3-15)
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Achtergrond:
 Paulus schrijft hen aan om zijn ‘Torah
Torah – vrij evangelie’ nader te verklaren en te verdedigen
‘Zo ben ik dan, wat mij betreft, bereid ook aan u die in Rome bent, het evangelie te verkondigen.’
verkondigen

 Paulus’ uitleg kan ook hun onderlinge spanningen verhelpen zodat zij Paulus gaan steunen
 Hfdst. 9-11 verklaren hoe Gods trouw verzoend wordt met Israëls verwerping v/h evangelie
 uiteenzetting is een ‘Joods debat’: Jezus plaats & betekenis voor Gods trouw aan Israël
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Paulus’ evangelieboodschap
 ‘Individuele’ rechtvaardiging voor God: op grond van ‘geloof
geloof’ en niet op grond van ‘werken
werken’?
De vlag dekt de lading niet:
niet: het is specifieker en veel groter dan dat!
 ‘werken
werken’’ zijn geen algemene goede daden maar heel specifiek de werken van de Torah
 ‘God
God’ is geen ‘naamloos Opperwezen’maar Jahweh, Israëls unieke Schepper God
 ‘Ik ben die Ik ben’= Hij openbaart Zichzelf = wij kunnen niet dicteren hoe God hoort te zijn!
 ‘geloof
geloof’’ nietzomaar
niet zomaar geloof, zelfsnietin Jahweh, maar specifiek in Jezus de opgestane Heer
 De gekruisigde Christus,
Christus bevestigd in kracht door opstanding als zoon van God en Heer!
Heer

