ROMEINEN IX-XI
Israëls Geschriften
&

Gods karakter

ROMEINEN 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-XI
Even recapituleren…
Hoe is het mogelijk dat Israel massaal het evangelie verwerpt?
Heeft Gods Woord dan niet gefaald?
 Neen, als je maar goed beseft dat nationaal / etnisch Israel
 De aartsvaders

het Israel van God

God openbaart zijn bedoelingen van bij het begin

‘…opdat het voornemen van God naar verkiezing zou blijven,…’

(vers 11)

 God roept de familielijn van de belofte waardoor de zegen in de wereld zal komen
 Niet naar afkomst, sociale status of reputatie maar naar zijn roeping!

 Punt: niet alle afstammelingen van Abraham maken deel uit v/h Israel naar de belofte!
Naar de bloedlijn, heeft Israel geen enkel recht om ook maar iets voor zichzelf te claimen!

ROMEINEN IX-XI
Even recapituleren…
Hoe is het mogelijk dat Israel massaal het evangelie verwerpt?
Heeft Gods Woord dan niet gefaald?
 Maleachi
 Aartsvaders

Ik ben véél verdraagzamer met jullie, kijk maar naar Esau / Edom!
niet op grond van daden

Maleachi

oordeel / daden?

 Is God dan niet ONRECHTVAARDIG gezien Israëls geschiedenis?
 De hamvraag: Hoe kan God aanhoudend onrecht verdragen, op basis van wat ?
 Ontstaansgeschiedenis van Israel

God betoont GENADE i.p.v. OORDEEL

‘Ik zal Mij erbarmen over wie ik Mij erbarm en Mij ontfermen over wie Ik Mij ontferm’.

ROMEINEN IX-XI
Even recapituleren…
Hoe is het mogelijk dat Israel massaal het evangelie verwerpt?
Heeft Gods Woord dan niet gefaald?
 Ontstaansgeschiedenis van Israel

God betoont GENADE i.p.v. OORDEEL

‘Ik zal Mij erbarmen over wie ik Mij erbarm en Mij ontfermen over wie Ik Mij ontferm’.

 Exodus openbaart Gods fundamentele neiging om barmhartigheid te betonen
MALEACHI:
 Gods reactie t..a.v ‘ongehoorzaam’ Israel is een zoveelste uiting van ‘verbondstrouw’

 Zoals ‘de uitverkiezing’ van de aartsvaders onafhankelijk was van hun daden …
 zo is God aanhoudend trouw ondanks ‘Israëls daden’ naar Zijn grote barmhartigheid

ROMEINEN 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 zal Mij erbarmen over wie ik Mij erbarm en Mij ontfermen over wie Ik Mij 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.
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.’
(Rm.9:14-18)

Gezien Gods neiging tot barmhartigheid, laat zonde en kwaad Jahweh dan koud?
 Paulus gaat ons nu bepalen bij Gods rechtvaardig oordeel over FARAO

(vgl. Esau/Edom)

Gods oordeel maakt evenzeer deel uit van de wereldwijde openbaring van zijn barmhartigheid!

ROMEINEN IX-XI
context: ‘…opdat Mijn naam verkondigd wordt op de hele aarde’
‘Nu had Ik immers Mijn hand kunnen uitstrekken om u en uw volk met de pest te treffen, zodat u
van de aarde uitgeroeid zou zijn. Maar juist hierom heb Ik u laten bestaan, om Mijn kracht aan u te tonen,
zodat Mijn Naam bekendgemaakt zal worden op heel de aarde. Verzet u zich nog steeds tegen Mijn volk
door het niet te laten gaan?’
(Ex.9:15-17)

 Geen ‘predestinatieleer’

laat Farao voortleven

weerhoudt Zijn OORDEEL

 Wijst op de verdraagzaamheid en lankmoedigheid van Jahweh

FARAO

Hoe harde tijden overleven in het oude Egypte?

 Egypte &Farao verlaten zich op leidinggevende magiërs

voortekenen, bezweringen

ROMEINEN IX-XI
context: ‘…opdat Mijn naam verkondigd wordt op de hele aarde’
‘Toen kwamen Mozes en Aäron bij de farao en deden precies zoals Jahweh geboden had.
Aäron wierp zijn staf neer voor de farao en voor zijn dienaren en hij werd tot een slang.
Maar de farao op zijn beurt riep de wijzen en de tovenaars, en ook zij, de Egyptische magiërs,
deden met hun bezweringen hetzelfde. Want ieder wierp zijn staf neer en zij werden tot slangen,
maar de staf van Aäron verslond hun staven.’
(Ex.7:10-12 selectie)

 Farao, zoon van Amon Ra, wordt beschermd door 2 vuurspuwende cobra’s
 Geen goocheltrucje maar een directe aanslag op de Egyptische Koninklijke ideologie
 De magiërs geloofden de macht van de 2 cobra’s te beheersen

STAVEN

 De macht van de magiërs kan onmogelijk op tegen de macht achter Mozes & Aaron
 Boodschap: Farao, de goden van Egypte zijn geen partij voor Mij, je kan dit niet winnen!

ROMEINEN IX-XI
context: ‘…opdat Mijn naam verkondigd wordt op de hele aarde’
‘Toen zei Jahweh tegen Mozes: Zeg tegen Aäron: Strek je staf uit en sla het stof van de aarde,
zodat het tot muggen wordt in heel het land Egypte. ...Al het stof van de aarde werd tot muggen,
in heel het land Egypte. De magiërs deden met hun bezweringen hetzelfde
om muggen voort te brengen, maar zij konden het niet.…Toen zeiden de magiërs tegen de farao:
Dit is de vinger van God!’
‘…Toen ontstonden er bij de mensen en de dieren zweren, die als puisten openbraken,
zodat de magiërs vanwege de zweren niet voor Mozes konden staan,
want er waren zweren bij de magiërs en bij al de Egyptenaren.’
(Ex.8:16-19; 9:10-11 selectie)

 Uiteindelijk moeten de magiërs toch erkennen dat dit ver boven hun vermogen gaat

 Boodschap: Farao, er is hier meer aan de hand, meer dan wij ons kunnen inbeelden!
 Dit is de achtergrond die nodig is om de volgende boodschap aan Farao te begrijpen

ROMEINEN IX-XI
context: ‘…opdat Mijn naam verkondigd wordt op de hele aarde’
‘Nu had Ik immers Mijn hand kunnen uitstrekken om u en uw volk met de pest te treffen, zodat u
van de aarde uitgeroeid zou zijn. Maar juist hierom heb Ik u laten bestaan, om Mijn kracht aan u te tonen,
zodat Mijn Naam bekendgemaakt zal worden op heel de aarde. Verzet u zich nog steeds tegen Mijn volk
door het niet te laten gaan?’
(Ex.9:15-17)

 Ik zal je hardheid & onbuigzaamheid gebruiken om mijn Naam bekend te maken

 Ik zal ‘verdraagzame genade’ betonen en mijn Heerlijkheid tonen aan heel de aarde
 Farao denkt dat de goden van Egypte (cobra’s, magiërs) hem als vorst staande houden maar…
 Ik Jahweh heb je staande gehouden, zelfs in je aanhoudende rebellie tegen Mij , Farao!
 Hij verdraagt niet enkel Farao, Hij betoont genade tijdens de opeenvolgende oordelen!

ROMEINEN IX-XI
context: ‘…opdat Mijn naam verkondigd wordt op de hele aarde’
‘Toen zei Jahweh tegen Mozes: Sta morgen vroeg op, ga voor de farao staan en zeg tegen hem: Zo zegt
Jahweh, de God van de Hebreeën: Laat Mijn volk gaan, zodat zij Mij kunnen dienen. Want deze keer zal Ik
al Mijn plagen op uzelf, op uw dienaren en op uw volk afzenden, zodat u weet dat er op heel de aarde
niemand is zoals Ik. Nu had Ik immers Mijn hand kunnen uitstrekken om u en uw volk met de pest
te treffen, zodat u van de aarde uitgeroeid zou zijn. Maar juist hierom heb Ik u laten bestaan, om Mijn kracht
aan u te tonen, zodat Mijn Naam bekendgemaakt zal worden op heel de aarde. Verzet u zich nog steeds
tegen Mijn volk door het niet te laten gaan? Zie, Ik zal morgen omstreeks deze tijd heel zware hagel doen
neerkomen, zoals er in Egypte niet is geweest van de dag af dat het gegrondvest is tot nu toe. Nu dan,
stuur uw dienaren en breng uw vee en alles wat u op het veld hebt, in veiligheid. Al de mensen en de dieren
die zich op het veld bevinden en niet in huis zijn bijeengedreven, zullen sterven als de hagel op hen vallen
zal. Wie van de dienaren van de farao het woord van Jahweh vreesde, liet zijn slaven en zijn vee de huizen
in vluchten, maar wie het woord van Jahweh niet ter harte nam, liet zijn slaven en zijn vee op het veld.’
(Ex.9:13-17)

 Jahweh brengt zware hagel en waarschuwt om mens & dier in veiligheid te brengen!

ROMEINEN 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 zal Mij erbarmen over wie ik Mij erbarm en Mij ontfermen over wie Ik Mij 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.
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.’.
(Rm.9:14-18)

Samengenomen, wat gebeurt hier?
 Zowel Israel (gouden stierkalf) als Farao (kindermoord) zijn onder Gods oordeel
 Israel & Farao, beiden kunnen niets inbrengen, wat Jahweh met hen doet is zijn zaak
 In beide situaties betoont Jahweh ‘genade’ zelfs tijdens het oordeel dat Hij voltrekt!

ROMEINEN 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 zal Mij erbarmen over wie ik Mij erbarm en Mij ontfermen over wie Ik Mij 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.
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.’.
(Rm.9:14-18)

WAAROM ?
 Om Farao, Egypte, Israel en de hele aarde zijn ‘naamreputatie’ bekend te maken!
 Is er ongerechtigheid bij God? Niet met Israel en zelfs niet bij Farao en Egypte!
Even tussendoor, wie rebelleert en weerstaat Jahweh in Paulus’ dagen?

ROMEINEN IX-XI
Gods roeping en ‘samenstelling’ van Israel
‘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.
U zult nu tot mij zeggen: Wat heeft Hij dan nog aan te merken? Want wie kan zijn wil weerstaan?
Ja maar, mens, wie bent u, dat u tegen God het woord opneemt?
Zal het maaksel tot zijn maker zeggen: Waarom hebt u mij zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker
geen macht over het leem om uit dezelfde klomp te maken het ene vat tot eer en het andere tot oneer?’
(Rm.9:17-21)

 ‘Hij verhardt wie Hij wil’ waar komt dat nu ineens vandaan?
 buitenstaander: Als niemand God kan weerstaan, wie kan dan iets verweten worden?
 Beschouwt God ons werkelijk als niets meer dan een homp vormgegeven klei??
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