ROMEINEN IX
IX--XI
Israëls Geschriften
&

Gods karakter

ROMEINEN IX
IX--XI
Even de context recapituleren
 Paulus zoekt steun om na zijn bezoek in het westen nieuwe gebieden op te zoeken
 Paulus’ ‘Torah-vrij’ evangelie lokt overal hevige tegenstand en vijandigheden uit
 Paulus is via vrienden op de hoogte van de onderlinge spanningen in Rome
 Paulus schrijft hun aan om zijn evangelie te verdedigen en nader te verklaren
 Paulus hoopt zo de spanningen te verhelpen en hun volledige steun te verkrijgen
 Rm
Rm.. 99-11 is Paulus’ antwoord om Gods trouw & Israëls verwerping te verzoenen

ROMEINEN IX
IX--XI
Opbouw & structuur van Paulus’ 3 ledig antwoord
• Gods roeping en ‘samenstelling’ van Israel
a)
b)

niet elke Israëliet maakt deel uit van Israel (de natie Israel/ Israel van God)
Gods relatie met Israel is op grond van onverdiende barmhartigheid en niet gerechtigheid

• Israëls reactie op het evangelie
a)
b)
c)

(9:1-29)

(9:30-10:21)

Israëls misplaatst jagen naar gerechtigheid
Christus overstijgt de goede gave van de Torah
Het probleem is niet Gods gebrek aan duidelijkheid maar Israëls verzet

• De prioriteit v/h Israel van God - in Christus en niet Torah - blijft behouden

(11:1-36)

a) God heeft zijn belofte om een overblijfsel te redden niet opgegeven
b) Israëls prioriteit in Gods reddingsplan blijft behouden

• Dank & aanbidding voor Gods ondoorgrondelijke wijsheid

(11:25-36)

ROMEINEN IX
IX--XI
‘Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet, terwijl mijn geweten mee getuigt door de Heilige Geest,
dat ik grote droefheid heb en een onophoudelijke smart in mijn hart.
Want zelf heb ik gewenst door een vloek gescheiden te zijn van Christus ter wille van mijn broeders,
mijn verwanten naar het vlees. Israëlieten zijn zij, van hen is het zoonschap, de heerlijkheid,
de verbonden, de wetgeving, de eredienst en de beloften; tot hen behoren de vaderen,
en uit hen is naar het vlees de Christus, die God is over alles, gezegend tot in eeuwigheid. Amen.
Toch is het niet zo alsof Gods woord gefaald zou hebben. Want niet allen zijn Israel die uit Israel zijn;
evenmin, omdat zij Abrahams nageslacht zijn, zijn zij allen kinderen; maar
‘in Izaak zal uw nageslacht worden genoemd’; dat is: niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God,
maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend. Want dit is het woord van de belofte:
‘Omstreeks deze tijd zal Ik komen en Sara zal een zoon hebben’. En niet alleen zij,
maar ook Rebecca die zwanger was van een (gemeenschapsdaad): onze vader Izaak;
zelfs toen de kinderen nog niet geboren waren en niets goeds of kwaads bedreven hadden,
opdat het voornemen van God naar verkiezing zou blijven, niet op grond van werken,
maar uit Hem die roept, werd tot haar gezegd: ‘De oudste zal de jongste dienen’;
zoals geschreven staat: ‘Jakob heb Ik liefgehad, maar Ezau heb ik gehaat’.’
(Romeinen 9:1-13)
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Gods roeping en ‘samenstelling’ van Israel
‘Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet, terwijl mijn geweten mee getuigt door de Heilige Geest,
dat ik grote droefheid heb en een onophoudelijke smart in mijn hart.
Want zelf heb ik gewenst door een vloek gescheiden te zijn van Christus ter wille van mijn broeders,
mijn verwanten naar het vlees. Israëlieten zijn zij, van hen is het zoonschap, de heerlijkheid,
de verbonden, de wetgeving, de eredienst en de beloften; tot hen behoren de vaderen,
en uit hen is naar het vlees de Christus, die God is over alles, gezegend tot in eeuwigheid. Amen.’
(Rm.9:1-5)

 Paulus’ diep persoonlijke, intense betrokkenheid in heel deze kwestie…
 Schrijft niet vanuit een superioriteitsgevoel, een ‘misplaatst
misplaatst roemen’
roemen in het kruis
 Nederige reactie in pijn & droefheid voor dit drama, uit eerbied & ontzag voor Gods reputatie

ROMEINEN IX
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Gods roeping en ‘samenstelling’ van Israel
‘Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet, terwijl mijn geweten mee getuigt door de Heilige Geest,
dat ik grote droefheid heb en een onophoudelijke smart in mijn hart.
Want zelf heb ik gewenst door een vloek gescheiden te zijn van Christus ter wille van mijn broeders,
mijn verwanten naar het vlees. Israëlieten zijn zij, van hen is het zoonschap, de heerlijkheid,
de verbonden, de wetgeving, de eredienst en de beloften; tot hen behoren de vaderen,
en uit hen is naar het vlees de Christus, die God is over alles, gezegend tot in eeuwigheid. Amen.’
(Rm.9:1-5)

 Paulus geeft ondanks alles de hoop voor zijn volksgenoten niet op, integendeel…
‘Zeker, ik ben een apostel voor de heidenen, maar ik schat mijn taak juist dáárom zo hoog
omdat ik hoop afgunst bij mijn volksgenoten op te wekken en een deel van hen te redden.’
(Rm.11:13b,14 NBV)

 Paulus’ ijverige activiteit

Gods werk onderdevolken naar de profeten

provocatie
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Gods roeping en ‘samenstelling’ van Israel
‘Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet, terwijl mijn geweten mee getuigt door de Heilige Geest,
dat ik grote droefheid heb en een onophoudelijke smart in mijn hart.
Want zelf heb ik gewenst door een vloek gescheiden te zijn van Christus ter wille van mijn broeders,
mijn verwanten naar het vlees. Israëlieten zijn zij, van hen is het zoonschap, de heerlijkheid,
de verbonden, de wetgeving, de eredienst en de beloften; tot hen behoren de vaderen,
en uit hen is naar het vlees de Christus, die God is over alles, gezegend tot in eeuwigheid. Amen.’
(Rm.9:1-5)

 Paulus geeft ondanks alles de hoop voor zijn volksgenoten niet op, integendeel…
‘Zeker, ik ben een apostel voor de heidenen, maar ik schat mijn taak juist dáárom zo hoog
omdat ik hoop afgunst bij mijn volksgenoten op te wekken en een deel van hen te redden.’
(Rm.11:13b,14 NBV)

 Paulus laat ook de geschiedenis van zijn volk niet los voor iets nieuws! waarom?
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Gods roeping en ‘samenstelling’ van Israel
‘Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet, terwijl mijn geweten mee getuigt door de Heilige Geest,
dat ik grote droefheid heb en een onophoudelijke smart in mijn hart.
Want zelf heb ik gewenst door een vloek gescheiden te zijn van Christus ter wille van mijn broeders,
mijn verwanten naar het vlees. Israëlieten zijn zij, van hen is het zoonschap, de heerlijkheid,
de verbonden, de wetgeving, de eredienst en de beloften; tot hen behoren de vaderen,
en uit hen is naar het vlees de Christus, die God is over alles, gezegend tot in eeuwigheid. Amen.’
(Rm.9:1-5)

 Paulus is zich bewust van de centrale rol die Israel in Gods heilsplan is toebedeeld
 Israëls’ centrale rol blijft behouden ondanks hun huidige reactie op het evangelie
 MAAR... Ondanks dit alles kan Israel van zijn kant op Jahweh geen beslag leggen!
leggen
 Hamvraag: Wat is dan de aard en het karakter van de relatie tussen Jahweh & Israel?

ROMEINEN IX
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Gods roeping en ‘samenstelling’ van Israel
‘Toch is het niet zo alsof Gods woord gefaald zou hebben. Want niet allen zijn Israel die uit Israel zijn;
evenmin, omdat zij Abrahams nageslacht zijn, zijn zij allen kinderen; maar
‘in Izaak zal uw nageslacht worden genoemd’; dat is: niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God,
maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend. ’
(Rm.9:6-8)

 Paulus’ basisuitgangspunt: Gods woord heeft niet gefaald – niet allen zijn Israel!
 Geen onbekend gegeven: niet iedereen gaat ‘Gods eindtijdkoninkrijk’ binnen (partijen)
‘Plotseling zal naar Zijn tempel komen de Heer die u aan het zoeken bent, de engel van het verbond,
waarin u uw vreugde vindt, zie, hij komt, zegt Jahweh van de legermachten. Maar wie zal de dag van zijn
komst verdragen? Wie zal bij zijn verschijning standhouden? Ik zal naar u toekomen voor het oordeel…’
oordeel…
(Maleachi 3:1-5 selectie)
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Gods roeping en ‘samenstelling’ van Israel
‘Toch is het niet zo alsof Gods woord gefaald zou hebben. Want niet allen zijn Israel die uit Israel zijn;
evenmin, omdat zij Abrahams nageslacht zijn, zijn zij allen kinderen; maar
‘in Izaak zal uw nageslacht worden genoemd’; dat is: niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God,
maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend. ’
(Rm.9:6-8)

 Paulus’ basisuitgangspunt: Gods woord heeft niet gefaald – niet allen zijn Israel!
 Geen onbekend gegeven: niet iedereen gaat ‘Gods eindtijdkoninkrijk’ binnen (partijen)
‘Denk aan de wet van Mozes, Mijn dienaar, die Ik hem geboden heb op Horeb
voor heel Israël, aan de verordeningen en de bepalingen.
Zie, Ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van Jahweh komt, die grote en ontzagwekkende dag
dag.
Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders,
opdat Ik niet zal komen en het land met de vloek zal slaan.’
(Maleachi 4:4-6)
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Gods roeping en ‘samenstelling’ van Israel
‘Toch is het niet zo alsof Gods woord gefaald zou hebben. Want niet allen zijn Israel die uit Israel zijn;
evenmin, omdat zij Abrahams nageslacht zijn, zijn zij allen kinderen; maar
‘in Izaak zal uw nageslacht worden genoemd’; dat is: niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God,
maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend. ’
(Rm.9:6-8)

 Paulus’ basisuitgangspunt: Gods woord heeft niet gefaald – niet allen zijn Israel!
 Geen onbekend gegeven: niet iedereen gaat ‘Gods eindtijdkoninkrijk’ binnen (partijen)
‘Plotseling zal naar Zijn tempel komen de Heer die u aan het zoeken bent, de engel van het verbond,
waarin u uw vreugde vindt, zie, hij komt, zegt Jahweh van de legermachten. Maar wie zal de dag van zijn
komst verdragen? Wie zal bij zijn verschijning standhouden? Ik zal naar u toekomen voor het oordeel…’
oordeel…
(Maleachi 3:1-5 selectie)

‘En Jesaja roept over Israel uit: ‘Al was het getal van de zonen van Israel als het zand van de zee,
het overblijfsel zal behouden worden.’
worden (Rm.9:27)
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Gods roeping en ‘samenstelling’ van Israel
‘Toch is het niet zo alsof Gods woord gefaald zou hebben. Want niet allen zijn Israel die uit Israel zijn;
evenmin, omdat zij Abrahams nageslacht zijn, zijn zij allen kinderen; maar
‘in Izaak zal uw nageslacht worden genoemd’; dat is: niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God,
maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend. ’
(Rm.9:6-8)

 Paulus’ basisuitgangspunt: Gods woord heeft niet gefaald – niet allen zijn Israel!
 Geen onbekend gegeven: niet iedereen gaat ‘Gods eindtijdkoninkrijk’ binnen (partijen)
 ‘Saulus’ verwachtte ‘gerechtvaardigd’ te worden omwille van zijn onberispelijke wandel
‘ Als iemand anders meent op vlees te kunnen vertrouwen, ik nog meer:
…wat de gerechtigheid betreft die in de wet is, onberispelijk.’
(Fil.3:4,6)

 OT belofte om ‘getrouwen
getrouwen’onder het volk te verlossen in een glorierijke nieuwe schepping
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Gods roeping en ‘samenstelling’ van Israel
‘Toch is het niet zo alsof Gods woord gefaald zou hebben. Want niet allen zijn Israel die uit Israel zijn;
evenmin, omdat zij Abrahams nageslacht zijn, zijn zij allen kinderen; maar
‘in Izaak zal uw nageslacht worden genoemd’; dat is: niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God,
maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend. ’
(Rm.9:6-8)

 Paulus’ basisuitgangspunt: Gods woord heeft niet gefaald – niet allen zijn Israel!
 Terugblik in de geschiedenis: van bij het begin is er altijd onderscheid geweest…
 Elke Jood

Israel van God

Elk lid van Abrahams’ bloedlijn

familielijn v/d belofte

 In Paulus’ Joodse traditie citeert men geen ‘Torah teksten’als
teksten’ ‘geïsoleerde slagzinnen’
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Gods roeping en ‘samenstelling’ van Israel
‘Toch is het niet zo alsof Gods woord gefaald zou hebben. Want niet allen zijn Israel die uit Israel zijn;
evenmin, omdat zij Abrahams nageslacht zijn, zijn zij allen kinderen; maar
‘in Izaak zal uw nageslacht worden genoemd’; dat is: niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God,
maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend. ’
(Rm.9:6-8)

Paul citeert veelvuldig Torah teksten omdat deze
verwijzen naar kritieke momenten in Gods zelfopenbarende relatie met Israel

Ze drukken heel precies, zoals het toen gebeurde,
het relevante punt uit in elke stap van de argumentatie.
Samengenomen tonen zij aan dat Jahweh trouw is geweest aan zijn woord.
woord
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Gods roeping en ‘samenstelling’ van Israel
‘Toch is het niet zo alsof Gods woord gefaald zou hebben. Want niet allen zijn Israel die uit Israel zijn;
evenmin, omdat zij Abrahams nageslacht zijn, zijn zij allen kinderen; maar
‘in Izaak zal uw nageslacht worden genoemd’; dat is: niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God,
maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend. ’
(Rm.9:6-8)

 Paulus’ basisuitgangspunt: Gods woord heeft niet gefaald – niet allen zijn Israel!
 De begunstigden van Gods uitverkiezing

‘Goddelijke tussenkomst’ en Gods keuze

 Al van bij de aanvang van Abrahams’ bloedlijn was er onderscheid
‘Maar God zei tot Abraham: Laat dit niet kwaad zijn in uw ogen, om de jongen en om uw slavin; in alles
wat Sara tot u zegt, moet gij naar haar luisteren, want door Izaak zal men van uw nageslacht spreken.’
spreken
(Gen.21:12)
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Gods roeping en ‘samenstelling’ van Israel
‘Toch is het niet zo alsof Gods woord gefaald zou hebben. Want niet allen zijn Israel die uit Israel zijn;
evenmin, omdat zij Abrahams nageslacht zijn, zijn zij allen kinderen; maar
‘in Izaak zal uw nageslacht worden genoemd’; dat is: niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God,
maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend. ’
(Rm.9:6-8)

 Paulus’ basisuitgangspunt: Gods woord heeft niet gefaald – niet allen zijn Israel!
 de ‘kinderen
kinderen van de belofte’
belofte komen niet door ‘menselijke inspanning’!
 Ismaël werd zeer gezegend en kon evenzeer deel krijgen aan de zegen van de belofte!
‘Toen opende God haar ogen, en zij zag een waterput; zij ging de zak met water vullen
en liet de jongen drinken. En God was met de jongen en hij groeide op;
hij ging in de woestijn wonen en werd een boogschutter.’
(Gen.21:18-19)
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Gods roeping en ‘samenstelling’ van Israel
‘Toch is het niet zo alsof Gods woord gefaald zou hebben. Want niet allen zijn Israel die uit Israel zijn;
evenmin, omdat zij Abrahams nageslacht zijn, zijn zij allen kinderen; maar
‘in Izaak zal uw nageslacht worden genoemd’; dat is: niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God,
maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend. ’
(Rm.9:6-8)

 Paulus’ basisuitgangspunt: Gods woord heeft niet gefaald – niet allen zijn Israel!
 Niet allen uit Abrahams’ bloedlijn behoren tot de familielijn van de belofte
 Het gaat hier niet om ‘individuele behoudenis’maar
behoudenis’
om de erfgenaam van de belofte!
 Uitverkiezing ter wille van de (verwachte) belofte mogen we niet verwarren met de behoudenis!
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Gods roeping en ‘samenstelling’ van Israel
‘Want dit is het woord van de belofte:
belofte ‘Omstreeks deze tijd zal Ik komen en Sara zal een zoon hebben’.
En niet alleen zij, maar ook Rebecca die zwanger was van een (gemeenschapsdaad) : onze vader Izaak;
zelfs toen de kinderen nog niet geboren waren en niets goeds of kwaads bedreven hadden,
opdat het voornemen van God naar verkiezing zou blijven, niet op grond van werken,
maar uit Hem die roept, werd tot haar gezegd: ‘De oudste zal de jongste dienen’…’
(Rm.9:9-12)

 God alleen bepaald de ‘familielijn’

zegen v/d belofte in deze wereld zal komen

 God ‘roept’ , ‘verwekt’
‘verwekt’en ‘verkiest’ Abraham, Izaak en Jakob als drager van de belofte!
 Izaak komt er naarGods belofte door Gods tussenkomst niet door menselijke inspanning
 Rebecca haar 2 zonen =Gods keuze nietdooreerstgeboorterecht
eerstgeboorterecht of gepleegde daden
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Gods roeping en ‘samenstelling’ van Israel
‘Want dit is het woord van de belofte:
belofte ‘Omstreeks deze tijd zal Ik komen en Sara zal een zoon hebben’.
En niet alleen zij, maar ook Rebecca die zwanger was van een (gemeenschapsdaad) : onze vader Izaak;
zelfs toen de kinderen nog niet geboren waren en niets goeds of kwaads bedreven hadden,
opdat het voornemen van God naar verkiezing zou blijven, niet op grond van werken,
maar uit Hem die roept, werd tot haar gezegd: ‘De oudste zal de jongste dienen’…’
(Rm.9:9-12)

 Alleen Gods roeping bepaalde de komst van de belofte,
belofte niet afkomst, geboorte,verdienste
 Evenzo de ‘zegen’ van de belofte: niet op grond van uw afkomst, geboorte of verdienste
 Enkel en alleen door Gods roeping via het evangelie dat in de hele wereld weerklinkt!
weerklinkt
‘Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek, want dezelfde Heer van allen is rijk jegens allen
die Hem aanroepen: want ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, zal behouden worden’.
(Rm.10:12-13)
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Gods roeping en ‘samenstelling’ van Israel
‘Want dit is het woord van de belofte:
belofte ‘Omstreeks deze tijd zal Ik komen en Sara zal een zoon hebben’.
En niet alleen zij, maar ook Rebecca die zwanger was van een (gemeenschapsdaad) : onze vader Izaak;
zelfs toen de kinderen nog niet geboren waren en niets goeds of kwaads bedreven hadden,
opdat het voornemen van God naar verkiezing zou blijven, niet op grond van werken,
maar uit Hem die roept, werd tot haar gezegd: ‘De oudste zal de jongste dienen’…’
(Rm.9:9-12)

 Alleen Gods roeping bepaalde de komst van de belofte,
belofte niet afkomst, geboorte,verdienste
 Evenzo de ‘zegen’ van de belofte: niet op grond van uw afkomst, geboorte of verdienste
 Enkel en alleen door Gods roeping via het evangelie dat in de hele wereld weerklinkt!
weerklinkt
‘Maar allen die Hem hebben aangenomen, hun gaf Hij het recht kinderen van God te worden,
hun die in zijn naam geloven;
geloven die niet uit bloed, niet uit de wil van het vlees, niet uit de wil van een man,
maar uit God geboren zijn.’ (Jh.1:12,13)
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Gods roeping en ‘samenstelling’ van Israel
‘Want dit is het woord van de belofte:
belofte ‘Omstreeks deze tijd zal Ik komen en Sara zal een zoon hebben’.
En niet alleen zij, maar ook Rebecca die zwanger was van een (gemeenschapsdaad) : onze vader Izaak;
zelfs toen de kinderen nog niet geboren waren en niets goeds of kwaads bedreven hadden,
opdat het voornemen van God naar verkiezing zou blijven, niet op grond van werken,
maar uit Hem die roept, werd tot haar gezegd: ‘De oudste zal de jongste dienen’…’
(Rm.9:9-12)

Gezien de manier waarop deze gedeelten al 100en jaren gelezen worden…
 Abraham, Izaak en Jakob zijn de enigen die ‘individueel’ uitverkoren zijn ‘naar de belofte’
 algemene conclusies: uitredding/verdoemenis voorindividuen/volkeren = totaal ongegrond!
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Gods roeping en ‘samenstelling’ van Israel
‘Want dit is het woord van de belofte:
belofte ‘Omstreeks deze tijd zal Ik komen en Sara zal een zoon hebben’.
En niet alleen zij, maar ook Rebecca die zwanger was van een (gemeenschapsdaad) : onze vader Izaak;
zelfs toen de kinderen nog niet geboren waren en niets goeds of kwaads bedreven hadden,
opdat het voornemen van God naar verkiezing zou blijven, niet op grond van werken,
maar uit Hem die roept, werd tot haar gezegd: ‘De oudste zal de jongste dienen’…’
(Rm.9:9-12)

voorlopige conclusie:
Als niet elke nakomeling van Abraham behoort tot de familielijn van de belofte
…en niet elke Jood een ware Israëliet is,
mag het ons ook helemaal niet verbazen…
dat niet allen die ‘Jood’ genoemd worden
de vervulling van de belofte in Christus aannemen!
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Gods roeping en ‘samenstelling’ van Israel
‘Want dit is het woord van de belofte:
belofte ‘Omstreeks deze tijd zal Ik komen en Sara zal een zoon hebben’.
En niet alleen zij, maar ook Rebecca die zwanger was van een (gemeenschapsdaad) : onze vader Izaak;
zelfs toen de kinderen nog niet geboren waren en niets goeds of kwaads bedreven hadden,
opdat het voornemen van God naar verkiezing zou blijven, niet op grond van werken,
maar uit Hem die roept, werd tot haar gezegd: ‘De oudste zal de jongste dienen’;
zoals geschreven staat: ‘Jakob heb Ik liefgehad, maar Ezau heb ik gehaat’.
(Rm.9:9-13)

‘En Jahweh sprak tot haar: Twee volken zijn in uw schoot, en twee naties zullen zich scheiden
uit uw lichaam; de ene natie zal sterker zijn dan de andere, en de oudste zal de jongste dienen.’
dienen
(Gen.25:23)

‘Ik heb u liefgehad, zegt Jahweh. En dan zegt gij: Waarin hebt Gij ons uw liefde betoond?
Was niet Esau Jakobs broeder? luidt het woord van Jahweh.
Toch heb Ik Jakob liefgehad, maar Esau heb Ik gehaat…’
gehaat
(Mal.1:2,3)
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Maleachi, een situatieschets…
‘Een godsspraak. Het woord van Jahweh aan Israel door de dienst van Maleachi.
Ik heb u liefgehad, zegt Jahweh. En dan zegt gij: Waarin hebt Gij ons uw liefde betoond?
Was niet Esau Jakobs broeder? luidt het woord van Jahweh.
Toch heb Ik Jakob liefgehad, maar Esau heb Ik gehaat; Ik heb zijn bergen tot een woestenij gemaakt
en zijn erfdeel aan de jakhalzen der woestijn prijsgegeven.
Wanneer Edom zegt: Wij zijn verwoest, doch wij zullen de puinhopen weer opbouwen;
Zo zegt Jahweh van de hemelse machten: Laten zij bouwen, maar Ik zal afbreken;
men zal het noemen: gebied der goddeloosheid, en: het volk waarop Jahweh voor eeuwig toornt.
Als uw ogen het zien, zult gij zeggen: Groot is Jahweh, ook buiten Israëls gebied.’
gebied
(Mal.1:1-5)

 Jahweh wil zijn volk overtuigen van Zijn ‘verbondstrouw’ ondanks hun twijfel…
 Let op uw broedervolk ‘Esau/Edom’ wat is hun situatie, de toestand van hun land?
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Obadja, de achtergrondgeschiedenis…
‘Je hebt je tegen het volk van Jakob gekeerd, je eigen broeder geweld aangedaan.
Daarom zul je met schande worden overdekt en voor altijd worden uitgeroeid.
Op de dag dat je toekeek hoe andere volken de bezittingen van je broeder wegsleepten,
hoe vreemdelingen de stadspoorten binnengingen en het lot wierpen over Jeruzalem, toen was jij zoals zij.
zij
Die dag had je je niet mogen verlustigen in de rampspoed die je broeder trof,
je had je niet mogen verheugen over de ondergang van het volk van Juda,
Juda
en op die dag van angst had je hen niet mogen bespotten.
Die dag had je de poorten van de stad niet binnen mogen gaan,
je had je op die dag van onheil niet mogen verlustigen in het kwaad dat mijn volk werd aangedaan,
en op die dag van ongeluk had je je niet mogen vergrijpen aan hun bezittingen.
Op die dag van angst had je de mensen die vluchtten de weg niet mogen versperren om ze te doden,
en hen die ontkomen waren niet mogen uitleveren.
Maar de dag van Jahweh is nabij voor alle volken; dan zal met jou gedaan worden
wat jij met hen gedaan hebt, dan zullen je daden op je eigen hoofd neerkomen.’
(Obadja 10-15)

ROMEINEN IX
IX--XI
Maleachi, een situatieschets…
‘Een godsspraak. Het woord van Jahweh Israel door de dienst van Maleachi.
Ik heb u liefgehad, zegt Jahweh. En dan zegt gij: Waarin hebt Gij ons uw liefde betoond?
Was niet Esau Jakobs broeder? luidt het woord van Jahweh.
Toch heb Ik Jakob liefgehad, maar Esau heb Ik gehaat; Ik heb zijn bergen tot een woestenij gemaakt
en zijn erfdeel aan de jakhalzen der woestijn prijsgegeven.
Wanneer Edom zegt: Wij zijn verwoest, doch wij zullen de puinhopen weer opbouwen;
Zo zegt Jahweh van de hemelse machten: Laten zij bouwen, maar Ik zal afbreken;
men zal het noemen: gebied der goddeloosheid, en: het volk waarop Jahweh voor eeuwig toornt.
Als uw ogen het zien, zult gij zeggen: Groot is Jahweh, ook buiten Israëls gebied.’
gebied
(Mal.1:1-5)

 Ik heb jullie niet lief? Wablief? Wie is hier wie ontrouw Israel??
 Zelfs in hun wegvoering, had Jahweh Israel lief en oordeelde Hij Esau/Edom…

ROMEINEN IX
IX--XI
Gods roeping en ‘samenstelling’ van Israel
‘Want dit is het woord van de belofte:
belofte ‘Omstreeks deze tijd zal Ik komen en Sara zal een zoon hebben’.
En niet alleen zij, maar ook Rebecca die zwanger was van een (gemeenschapsdaad) : onze vader Izaak;
zelfs toen de kinderen nog niet geboren waren en niets goeds of kwaads bedreven hadden,
opdat het voornemen van God naar verkiezing zou blijven, niet op grond van werken,
maar uit Hem die roept, werd tot haar gezegd: ‘De oudste zal de jongste dienen’;
zoals geschreven staat: ‘Jakob heb Ik liefgehad, maar Ezau heb ik gehaat’.
(Rm.9:9-13)

Waarom maakt Paulus nu ineens de stap naar Maleachi?
Van Genesis – Maleachi: doorheen de hele geschiedenis,
zelfs na de ballingschap is God aanhoudend trouw gebleven
aan zijn uitverkiezende liefde voor Jakob/Israel omwille van de belofte!
en dat ondanks hun aanhoudende afvalligheid/rebellie…

ROMEINEN IX
IX--XI
Gods roeping en ‘samenstelling’ van Israel
‘Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Volstrekt niet! Want tot Mozes zegt Hij:
‘Ik
Ik zal Mij erbarmen over wie ik Mij erbarm en Mij ontfermen over wie Ik Mij ontferm’
ontferm.
Zo ligt het dan niet aan de wil van een mens, noch aan de inspanningen van een mens,
maar aan de Zich erbarmende God.
God
Want de Schrift zegt tot Farao: ‘Juist hiertoe heb Ik u doen opstaan, opdat Ik in u mijn macht betoon
en opdat mijn naam verkondigd wordt op de hele aarde’.
Daarom dan, Hij erbarmt Zich over wie Hij wil en Hij verhardt wie Hij wil.’
wil .
(Rm.9:14-18)

Is Jahweh niet onrechtvaardig gezien Israëls geschiedenis ?
Gods trouwe verbondsliefde

Israëls aanhoudende ontrouw

ROMEINEN IX
IX--XI
Gods roeping en ‘samenstelling’ van Israel
‘Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Volstrekt niet! Want tot Mozes zegt Hij:
‘Ik
Ik zal Mij erbarmen over wie ik Mij erbarm en Mij ontfermen over wie Ik Mij ontferm’
ontferm.
Zo ligt het dan niet aan de wil van een mens, noch aan de inspanningen van een mens,
maar aan de Zich erbarmende God.
God
Want de Schrift zegt tot Farao: ‘Juist hiertoe heb Ik u doen opstaan, opdat Ik in u mijn macht betoon
en opdat mijn naam verkondigd wordt op de hele aarde’.
Daarom dan, Hij erbarmt Zich over wie Hij wil en Hij verhardt wie Hij wil.’
wil .
(Rm.9:14-18)

Hoe kan een ‘rechtvaardig’ God…
die Edom onverbiddelijk oordeelt…
Israel‘liefhebben’ dat volhardt in rebellie en afgoderij??

ROMEINEN IX
IX--XI
Israëls Geschriften
&

Gods karakter

