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 ‘de opstanding’‘de opstanding’ is wel ‘universeel’,maarmaar Gods ‘verlossing‘verlossing ininJezus’Jezus’is heel specifiek…

 ‘Opstanding’ + Geest‘Opstanding’ + Geest = vervullingvervulling v/h fundamenteelfundamenteel verbond met  Abraham v/dwereldwereld
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‘Christus heeft ons vrijgekocht… opdat de zegen van Abraham in Christus Jezusde zegen van Abraham in Christus Jezus tot de volken zou komen,
opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof.’ (Gal.3:13,14)

een verbond dat vroeger door God bekrachtigd is, maakt de wet die 430 jaar later is gekomen
niet krachteloos om de belofte te niet te doen. (Gal.3:17)
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het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.’ (2Kor.5:17)
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Gods gerechtigheid is geopenbaard in de opgestane JezusGods gerechtigheid is geopenbaard in de opgestane Jezus
De rechtvaardige zal leven door geloofsvertrouwen in JezusDe rechtvaardige zal leven door geloofsvertrouwen in Jezus

B.B. 1:18-3:20 Bewijs door tegenstelling
Jood & heiden zijn onder de toorn van GodJood & heiden zijn onder de toorn van God ondanks de Torahondanks de Torah

C.C. 3:21-31 Herformulering standpunt
Verlossing & gerechtigheid door geloofsvertrouwenVerlossing & gerechtigheid door geloofsvertrouwen zonder Torahzonder Torah

D.D. 4:1-25 Bewijs door modelvoorbeeld
Abraham werd gerechtvaardigd door geloofAbraham werd gerechtvaardigd door geloof

E.E. 5:1-21 Nadere verklaring standpunt
Het wonder van Gods unieke gave in JezusHet wonder van Gods unieke gave in Jezus-- leven door geloofsvertrouwenleven door geloofsvertrouwen

F.F. 6:1–11:36 Antwoord op mogelijke bezwaren
Wat is de relatie tussen Torah , Geest &  zonde?Wat is de relatie tussen Torah , Geest &  zonde?

De Geest doet wat de Torah niet kon.De Geest doet wat de Torah niet kon. Hoe zit het dan met Israel?Hoe zit het dan met Israel?

G.G. 12–15 Samenleven in de gerechtigheid v/d Geest
Welke gemeenschap horen wij nu te vormen in het licht van dit alles?Welke gemeenschap horen wij nu te vormen in het licht van dit alles?
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Paulus’ evangelieboodschap

‘Paulus, slaaf van Christus Jezus, geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God
dat Hij tevoren had beloofd door zijn profeten in de heilige Schriften

aangaande zijn zoon, die geworden is uit het geslacht van David naar het vlees,
die verklaard is als Gods zoon in kracht naar de Geest van de heiligheid, door dodenopstanding,

Jezus Christus onze Heer’ (Rm.1:1-4)

 Paulus verwijst meteenmeteen naarde Schriften identificeertidentificeert Jezus alsDavidische erfgenaam

‘…Leef ze strikt na, dan toont u wijsheid en inzicht.  Alle volken die dat zien en van deze wetten horen,
zullen zeggen: ‘Wat is dat grote volk wijs en verstandig!’  Want welk volk, hoe groot ook,
heeft goden zo dichtbij als wij, Jahweh onze God, telkens als wij hem om hulp roepen?

En welk volk, hoe groot ook, heeft wetten en regels zo rechtvaardig als het onderricht dat ik u nu geef?’
(Dt.4:6-8)

 Gods volk was in het land geroepen om naar Zijn belofte, een licht voor de volkeneen licht voor de volken te zijn
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bewandelen. Want uit Sion zal ‘de Torah’ uitgaan en het woord van Jahweh uit Jeruzalem.
En Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige natiën.’ (Jes.2:2-4)
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Eeuwige Vader, Vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede opGroot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede opde troon van Davidde troon van David
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van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van Jahweh der legermachten zal dit doen.’ (Jes.9:2,6-7)
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heeft ontvangen van de Vader, heeft Hij dit uitgestort wat u en ziet en hoort.
Want David is niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt zelf:

‘De Heer (Jahweh)heeft tot mijn Heer gezegd:  Zit aan mijn rechterhand,
totdat Ik uw vijanden tot een voetbank voor uw voeten stel’.

Laat het hele huis van Israel dan zeker weten, dat God HemLaat het hele huis van Israel dan zeker weten, dat God Hem zowel tot Heer als tot Christuszowel tot Heer als tot Christus heeft gemaaktheeft gemaakt,
deze Jezus die u hebt gekruisigd.’ (Hd.2:33-36)

Paulus’ evangelieboodschap

‘Paulus, slaaf van Christus Jezus, geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God
dat Hij tevoren had beloofd door zijn profeten in de heilige Schriften

aangaande zijn zoon, die geworden is uit het geslacht van David naar het vlees,
die verklaard is als Gods zoon in kracht naar de Geest van de heiligheid, door dodenopstanding,

Jezus Christus onze Heer’ (Rm.1:1-4)

 Verklaard alsGods zoon in krachtGods zoon in krachtdoor dodenopstanding naarde Geest van de heiligheid
‘Nu Hij dan door de rechterhand van God is verhoogd en de belofte van de Heilige Geest

heeft ontvangen van de Vader, heeft Hij dit uitgestort wat u en ziet en hoort.
Want David is niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt zelf:

‘De Heer (Jahweh)heeft tot mijn Heer gezegd:  Zit aan mijn rechterhand,
totdat Ik uw vijanden tot een voetbank voor uw voeten stel’.

Laat het hele huis van Israel dan zeker weten, dat God HemLaat het hele huis van Israel dan zeker weten, dat God Hem zowel tot Heer als tot Christuszowel tot Heer als tot Christus heeft gemaaktheeft gemaakt,
deze Jezus die u hebt gekruisigd.’ (Hd.2:33-36)
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Paulus’ evangelieboodschap

‘Paulus, slaaf van Christus Jezus, geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God
dat Hij tevoren had beloofd door zijn de profeten in heilige Schriften

aangaande zijn zoon, die geworden is uit het geslacht van David naar het vlees,
die verklaard is als Gods zoon in kracht naar de Geest van de heiligheid, door dodenopstanding,

Jezus Christus onze Heer’ (Rm.1:1-4)

 Verklaard alsGods zoon in krachtGods zoon in krachtdoor dodenopstanding naarde Geest van de heiligheid

 JezusJezusbezitde Geest, die werktwat de Torah niet kon bewerkenwat de Torah niet kon bewerken: levenleven enenheiligheidheiligheid

 Alleen deGeestGeest ‘vormt’ degevallenmensheidopnieuw naarGods beeld & karakterGods beeld & karakter

 Godswarewarekinderen, ‘het Israel van God’wordt geheiligd: ‘Wees heilig, want Ik benIk ben heilig’

‘Want allen die door de Geest van God geleid worden, die zijn zonenzonen (& dochters)van Godvan God.’
‘…als iemand de Geest van ChristusGeest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe.’ (Rm.8:9,14)

Paulus’ evangelieboodschap

‘Paulus, slaaf van Christus Jezus, geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God
dat Hij tevoren had beloofd door zijn de profeten in heilige Schriften

aangaande zijn zoon, die geworden is uit het geslacht van David naar het vlees,
die verklaard is als Gods zoon in kracht naar de Geest van de heiligheid, door dodenopstanding,

Jezus Christus onze Heer’ (Rm.1:1-4)

 Verklaard alsGods zoon in krachtGods zoon in krachtdoor dodenopstanding naarde Geest van de heiligheid

 JezusJezusbezitde Geest, die werktwat de Torah niet kon bewerkenwat de Torah niet kon bewerken: levenleven enenheiligheidheiligheid

 Alleen deGeestGeest ‘vormt’ degevallenmensheidopnieuw naarGods beeld & karakterGods beeld & karakter

 Godswarewarekinderen, ‘het Israel van God’wordt geheiligd: ‘Wees heilig, want Ik benIk ben heilig’

‘Want allen die door de Geest van God geleid worden, die zijn zonenzonen (& dochters)van Godvan God.’
‘…als iemand de Geest van ChristusGeest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe.’ (Rm.8:9,14)
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Paulus’ evangelieboodschap

‘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.

Want gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard op grond van geloof tot geloof,
zoals geschreven staat: ‘Maar de rechtvaardige zal op grond van geloof leven’.’

(Rm.1:16-17)

‘‘De gerechtigheid van GodDe gerechtigheid van God’ volgens Paulus:’ volgens Paulus:

Jahweh, trouw aan zijn verbondsbeloften heeft een weg voorzien:
- omJood&heiden,éénvolktemaken
- dietoegangverleenttothetwarelevenindeGeest

door het ‘geloof’ waardig werk van Christus Jezus in gehoorzaamheid

Paulus’ evangelieboodschap

‘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.

Want gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard op grond van geloof tot geloof,
zoals geschreven staat: ‘Maar de rechtvaardige zal op grond van geloof leven’.’

(Rm.1:16-17)

‘‘De gerechtigheid van GodDe gerechtigheid van God’ volgens Paulus:’ volgens Paulus:

Jahweh, trouw aan zijn verbondsbeloften heeft een weg voorzien:
- omJood&heiden,éénvolktemaken
- dietoegangverleenttothetwarelevenindeGeest

door het ‘geloof’ waardig werk van Christus Jezus in gehoorzaamheid
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Paulus’ evangelieboodschap

 ‘Individuele’ rechtvaardiging voor God: op grond van ‘geloofgeloof’ ennietop grond van ‘werkenwerken’?

 ‘‘rechtvaardigingrechtvaardiging’  is’  isgeengeen ‘juridische’ aanduiding,‘juridische’ aanduiding, geen ‘vrijspraak’ of ‘kwijtschelding’ in OT

 Heeft inderdaad de dimensie vanverlossing & ontkomingverlossing & ontkomingaanGods eindtijdoordeel
 OT belofteom ‘getrouwengetrouwen’ onder het volk te verlossen ineen glorierijke nieuwe scheppingeen glorierijke nieuwe schepping

Deel krijgen aan Gods‘nieuwe scheppingsbeloftennieuwe scheppingsbeloften’als ware kinderen van  Abrahamals ware kinderen van  Abraham

 Geestvervulde ‘eindtijdGeestvervulde ‘eindtijd ––verzoening’verzoening’en leven in een ‘vriendschapsrelatie’ met God
 Resulteert in een ‘nieuwe levenswandelnieuwe levenswandel’ door de Geest in gerechtigheid

‘Want het koninkrijk van God bestaat niet in (koosjer)eten en drinken, maar rechtvaardigheid;
vrede en blijdschap in de Heilige Geest.’ (Rm.14:17)

 Gods ‘eindtijdkinderen’zonen&dochters door de Geest die ‘sjalom’ en blijdschap kennen

Paulus’ evangelieboodschap
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 ‘‘rechtvaardigingrechtvaardiging’  is’  isgeengeen ‘juridische’ aanduiding,‘juridische’ aanduiding, geen ‘vrijspraak’ of ‘kwijtschelding’ in OT

 Heeft inderdaad de dimensie vanverlossing & ontkomingverlossing & ontkomingaanGods eindtijdoordeel
 OT belofteom ‘getrouwengetrouwen’ onder het volk te verlossen ineen glorierijke nieuwe scheppingeen glorierijke nieuwe schepping

Deel krijgen aan Gods‘nieuwe scheppingsbeloftennieuwe scheppingsbeloften’als ware kinderen van  Abrahamals ware kinderen van  Abraham

 Geestvervulde ‘eindtijdGeestvervulde ‘eindtijd ––verzoening’verzoening’en leven in een ‘vriendschapsrelatie’ met God
 Resulteert in een ‘nieuwe levenswandelnieuwe levenswandel’ door de Geest in gerechtigheid

‘Want het koninkrijk van God bestaat niet in (koosjer)eten en drinken, maar rechtvaardigheid;
vrede en blijdschap in de Heilige Geest.’ (Rm.14:17)

 Gods ‘eindtijdkinderen’zonen&dochters door de Geest die ‘sjalom’ en blijdschap kennen
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Paulus’ evangelieboodschap

 ‘Individuele’ rechtvaardiging voor God: op grond van ‘geloofgeloof’ ennietop grond van ‘werkenwerken’?

 Deel krijgen aan Gods ‘nieuwe scheppingsbeloftennieuwe scheppingsbeloften’ als ware kinderen van  Abrahamals ware kinderen van  Abraham

‘Toen daalde Jahweh neder op de berg Sinaï, op de bergtop, en Jahweh riep Mozes naar de bergtop,
en Mozes klom naar boven. Daarna sprak Jahweh tot Mozes: Daal af, waarschuw het volk,

dat zij niet doordringen tot Jahweh om iets te zien; dan zouden velen van hen vallen.
En ook de priesters die tot Jahweh naderen, zullen zich heiligen, opdat Jahweh niet tegen hen losbreektopdat Jahweh niet tegen hen losbreekt.

Toen sprak Mozes tot Jahweh: Het volk kan de berg Sinaï niet bestijgen, want Gij hebt ons gewaarschuwd:
zet de berg af en heilig hemzet de berg af en heilig hem. Daarop sprak Jahweh tot hem: Ga, daal af en klim met Aaron naar boven;

maar de priesters en het volk mogen niet doordringen om tot Jahweh op te klimmenmaar de priesters en het volk mogen niet doordringen om tot Jahweh op te klimmen,
opdat Hij nietopdat Hij niet tegen hen losbreekttegen hen losbreekt (in toorn).’ (Ex.19:20-24)

 Alleen Mozes & Aaron (vorst + hogepriester) kunnen tot Jahweh naderen opde ‘heilige berg’

Paulus’ evangelieboodschap

 ‘Individuele’ rechtvaardiging voor God: op grond van ‘geloofgeloof’ ennietop grond van ‘werkenwerken’?

 Deel krijgen aan Gods ‘nieuwe scheppingsbeloftennieuwe scheppingsbeloften’ als ware kinderen van  Abrahamals ware kinderen van  Abraham

‘Toen daalde Jahweh neder op de berg Sinaï, op de bergtop, en Jahweh riep Mozes naar de bergtop,
en Mozes klom naar boven. Daarna sprak Jahweh tot Mozes: Daal af, waarschuw het volk,

dat zij niet doordringen tot Jahweh om iets te zien; dan zouden velen van hen vallen.
En ook de priesters die tot Jahweh naderen, zullen zich heiligen, opdat Jahweh niet tegen hen losbreektopdat Jahweh niet tegen hen losbreekt.

Toen sprak Mozes tot Jahweh: Het volk kan de berg Sinaï niet bestijgen, want Gij hebt ons gewaarschuwd:
zet de berg af en heilig hemzet de berg af en heilig hem. Daarop sprak Jahweh tot hem: Ga, daal af en klim met Aaron naar boven;

maar de priesters en het volk mogen niet doordringen om tot Jahweh op te klimmenmaar de priesters en het volk mogen niet doordringen om tot Jahweh op te klimmen,
opdat Hij nietopdat Hij niet tegen hen losbreekttegen hen losbreekt (in toorn).’ (Ex.19:20-24)

 Alleen Mozes & Aaron (vorst + hogepriester) kunnen tot Jahweh naderen opde ‘heilige berg’



RROMEINENOMEINEN IXIX--XIXIRROMEINENOMEINEN IXIX--XIXI

Paulus’ evangelieboodschap

 ‘Individuele’ rechtvaardiging voor God: op grond van ‘geloofgeloof’ ennietop grond van ‘werkenwerken’?

 Deel krijgen aan Gods ‘nieuwe scheppingsbeloftennieuwe scheppingsbeloften’ als ware kinderen van  Abrahamals ware kinderen van  Abraham

‘Toen nam Mozes het bloed en sprengde het op het volk en hij sprak:
Zie, het bloed van het verbond dat de Jahweh met u sluit, op grond van al deze woorden.
En Mozes klom op met Aaron, Nadab enAbihu en zeventig van de oudsten van Israel.

En zij zagen de God van Israel en het was alsof onder zijn voeten een plaveisel lag van lazuur,
als de hemel zelf in klaarheid. Maar tot de vooraanstaanden der IsraëlietenMaar tot de vooraanstaanden der Israëlieten strekte Hij zijn hand niet uitstrekte Hij zijn hand niet uit;

zij aanschouwden God en zij aten en dronken.’
(Ex.24:8-11)

 Israëls ideaalbeeldIsraëls ideaalbeeld ‘rechtvaardiging’: vriendschappelijke tafelgemeenschapvriendschappelijke tafelgemeenschap met Jahweh

Paulus’ evangelieboodschap

 ‘Individuele’ rechtvaardiging voor God: op grond van ‘geloofgeloof’ ennietop grond van ‘werkenwerken’?

 Deel krijgen aan Gods ‘nieuwe scheppingsbeloftennieuwe scheppingsbeloften’ als ware kinderen van  Abrahamals ware kinderen van  Abraham

‘Toen nam Mozes het bloed en sprengde het op het volk en hij sprak:
Zie, het bloed van het verbond dat de Jahweh met u sluit, op grond van al deze woorden.
En Mozes klom op met Aaron, Nadab enAbihu en zeventig van de oudsten van Israel.

En zij zagen de God van Israel en het was alsof onder zijn voeten een plaveisel lag van lazuur,
als de hemel zelf in klaarheid. Maar tot de vooraanstaanden der IsraëlietenMaar tot de vooraanstaanden der Israëlieten strekte Hij zijn hand niet uitstrekte Hij zijn hand niet uit;

zij aanschouwden God en zij aten en dronken.’
(Ex.24:8-11)

 Israëls ideaalbeeldIsraëls ideaalbeeld ‘rechtvaardiging’: vriendschappelijke tafelgemeenschapvriendschappelijke tafelgemeenschap met Jahweh
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Paulus’ evangelieboodschap

 ‘Individuele’ rechtvaardiging voor God: op grond van ‘geloofgeloof’ ennietop grond van ‘werkenwerken’?

 Deel krijgen aan Gods ‘nieuwe scheppingsbeloftennieuwe scheppingsbeloften’ als ware kinderen van  Abrahamals ware kinderen van  Abraham

‘En Jahweh der legermachten zal op deze berg voor alle volken een feestmaal van vette spijzen aanrichtenJahweh der legermachten zal op deze berg voor alle volken een feestmaal van vette spijzen aanrichten,
een feestmaal van belegen wijnen: van mergrijke, vette spijzen, van gezuiverde, belegen wijnen.

En Hij zal op deze berg de sluier vernietigen, die alle natiën omsluiert, en de bedekking, waar alle volken
mee bedekt zijn. Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen, en Jahweh de Heer zal de tranen van alle

aangezichten afwissen en de smaad van zijn volk zal Hij van de gehele aarde verwijderen, want Jahweh
heeft het gesproken. En men zal te dien dage zeggen: Zie, deze is onze God, van wie wij hoopten,

dat Hij ons zou verlossen; dit is Jahweh, op wie wij hoopten;
laten wij juichen en ons verblijden over de verlossing die Hij geeft.’

(Jes.25:6-9)

 Israëls ideaalbeeldIsraëls ideaalbeeld ‘rechtvaardiging’: vriendschappelijke tafelgemeenschapvriendschappelijke tafelgemeenschap met Jahweh

Paulus’ evangelieboodschap

 ‘Individuele’ rechtvaardiging voor God: op grond van ‘geloofgeloof’ ennietop grond van ‘werkenwerken’?

 Deel krijgen aan Gods ‘nieuwe scheppingsbeloftennieuwe scheppingsbeloften’ als ware kinderen van  Abrahamals ware kinderen van  Abraham

‘En Jahweh der legermachten zal op deze berg voor alle volken een feestmaal van vette spijzen aanrichtenJahweh der legermachten zal op deze berg voor alle volken een feestmaal van vette spijzen aanrichten,
een feestmaal van belegen wijnen: van mergrijke, vette spijzen, van gezuiverde, belegen wijnen.

En Hij zal op deze berg de sluier vernietigen, die alle natiën omsluiert, en de bedekking, waar alle volken
mee bedekt zijn. Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen, en Jahweh de Heer zal de tranen van alle

aangezichten afwissen en de smaad van zijn volk zal Hij van de gehele aarde verwijderen, want Jahweh
heeft het gesproken. En men zal te dien dage zeggen: Zie, deze is onze God, van wie wij hoopten,

dat Hij ons zou verlossen; dit is Jahweh, op wie wij hoopten;
laten wij juichen en ons verblijden over de verlossing die Hij geeft.’

(Jes.25:6-9)

 Israëls ideaalbeeldIsraëls ideaalbeeld ‘rechtvaardiging’: vriendschappelijke tafelgemeenschapvriendschappelijke tafelgemeenschap met Jahweh
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Paulus’ evangelieboodschap

 ‘Individuele’ rechtvaardiging voor God: op grond van ‘geloofgeloof’ ennietop grond van ‘werkenwerken’?

 Deel krijgen aan Gods ‘nieuwe scheppingsbeloftennieuwe scheppingsbeloften’ als ware kinderen van  Abrahamals ware kinderen van  Abraham

‘…Voorwaar, Ik zeg u, bij niemand heb Ik zo’n groot geloof in Israel gevonden.
Ik zeg u echter, dat velen zullen komen van oost en west enIk zeg u echter, dat velen zullen komen van oost en west enmet Abraham, Izaak en Jakob zullen aanliggenmet Abraham, Izaak en Jakob zullen aanliggen

in het koninkrijk der hemelen; de zonen van het koninkrijk echter zullen worden uitgeworpen
in de buitenste duisternis; daar zal het geween zijn en het tandengeknars.’ (Mt.8:11,12)

‘Gelukkig die slaven die de heer, als hij komt, wakend zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u,
dat hij zich zal omgorden, hen zal doen aanliggenhen zal doen aanliggen en zal nader komen om hen te dienen.’ (Lk.12:37)

‘Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop; als iemand mijn stem hoort en de deur opent,
zal Ik ook bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem houden en hij met Mij.’ (Opb.3:20)

 Israëls ideaalbeeldIsraëls ideaalbeeld ‘rechtvaardiging’: vriendschappelijke tafelgemeenschapvriendschappelijke tafelgemeenschap met Jahweh

Paulus’ evangelieboodschap

 ‘Individuele’ rechtvaardiging voor God: op grond van ‘geloofgeloof’ ennietop grond van ‘werkenwerken’?

 Deel krijgen aan Gods ‘nieuwe scheppingsbeloftennieuwe scheppingsbeloften’ als ware kinderen van  Abrahamals ware kinderen van  Abraham
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