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Opbouw & structuur van Paulus’ 3 ledig antwoord

• Gods roeping en ‘samenstelling’ van Israel (9:1-29)
a) niet elke Israëliet maakt deel uit van Israel (de natie  Israel /  Israel van God)
b) Gods relatie met Israel is op grond vanonverdiende barmhartigheiden niet gerechtigheid

• Israëls reactie op het evangelie (9:30-10:21)
a) Israëls misplaatst jagen naar gerechtigheid
b) Christus overstijgt de goede gave van de Torah
c) Het probleem is niet Gods gebrek aan duidelijkheid maar Israëls verzet

• De prioriteit v/h Israel van God- ininChristus enniet 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)
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Israëls ‘huidige’ reactie op het evangelieIsraëls ‘huidige’ reactie op het evangelie (9:30(9:30 ––10:21)10:21)

‘Wat zullen wij dan zeggen?  Dat de volken, die de gerechtigheid niet nastreefden, de gerechtigheid
verkregen hebben, namelijk gerechtigheid die door geloof is. Maar dat Israel, die naar de wet de

gerechtigheid nastreefde, tot de wet niet gekomen is. Waarom? Omdat zij het niet door geloof nastreefden,
maar alsof het naar werken gebeurde. Zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots,
zoals geschreven staat: ‘Zie, Ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis’;

en ‘wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden’.’
(Rm.9:30-33)

 Wat is de betekenis van beide ‘steen passages’voor Paulus & Petrus?
 Wie is Jezus dan volgens hen? 2 betekenissen!2 betekenissen! (vergeet de verstrengeling niet!)

 Wat leren deze passages ons over de nieuw gevormde gemeenschap rond Jezus?

 Wat leert dit ons over het aangekondigde ‘herstel’ van Jeruzalem’?
 Hoe begreep Jezus (ook volgens Petrus) zichzelf naar Psalm 118?

Israëls ‘huidige’ reactie op het evangelieIsraëls ‘huidige’ reactie op het evangelie (9:30(9:30 ––10:21)10:21)

‘Wat zullen wij dan zeggen?  Dat de volken, die de gerechtigheid niet nastreefden, de gerechtigheid
verkregen hebben, namelijk gerechtigheid die door geloof is. Maar dat Israel, die naar de wet de

gerechtigheid nastreefde, tot de wet niet gekomen is. Waarom? Omdat zij het niet door geloof nastreefden,
maar alsof het naar werken gebeurde. Zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots,
zoals geschreven staat: ‘Zie, Ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis’;

en ‘wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden’.’
(Rm.9:30-33)

 Wat is de betekenis van beide ‘steen passages’voor Paulus & Petrus?
 Wie is Jezus dan volgens hen? 2 betekenissen!2 betekenissen! (vergeet de verstrengeling niet!)

 Wat leren deze passages ons over de nieuw gevormde gemeenschap rond Jezus?

 Wat leert dit ons over het aangekondigde ‘herstel’ van Jeruzalem’?
 Hoe begreep Jezus (ook volgens Petrus) zichzelf naar Psalm 118?



RROMEINENOMEINEN IXIX--XIXIRROMEINENOMEINEN IXIX--XIXI

De struikelsteen, een rots tot ergernis in Sion gelegdDe struikelsteen, een rots tot ergernis in Sion gelegd
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en men zalHem de naam Emmanuel gevenHem de naam Emmanuel geven’, dat is vertaald: God met ons.’ (Mt.1:21-23)
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een beproefde steen, een kostbare hoeksteen, die vast gegrondvest is.

wie vertrouwt  zal niet beschaamd wordenwie vertrouwt  zal niet beschaamd worden.’
(Jes.28:16)

‘Hij zal tot een heiligdom voor u zijn, tot een steen des aanstoots, en tot een rots waarover men struikelteen steen des aanstoots, en tot een rots waarover men struikelt
voor de beide huizen van Israël, tot een strik en een val voor de inwoners van Jeruzalem.

Velen onder hen zullen struikelen, vallen en gebroken worden, verstrikt raken en gevangen worden.’
(Jes.8:14-15)

 Jezus is een struikelsteen voorongelovigen eneneen steen tot behoudenis voorgelovigen

Hoe kunnen Paulus & Petrus verklaren dat beide ‘steen passages’ naarJezusverwijzen?

 Jezus heeft dit van zichzelf verklaard in de gelijkenis van de onrechtvaardige landlieden!
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De struikelsteen, een rots tot ergernis in Sion gelegdDe struikelsteen, een rots tot ergernis in Sion gelegd

‘…daarom, zo zegt Jahweh de Heer:: Zie, Ik leg in SionZie, Ik leg in Sion een steen ten grondslageen steen ten grondslag,
een beproefde steen, een kostbare hoeksteen, die vast gegrondvest is.

wie vertrouwt  zal niet beschaamd wordenwie vertrouwt  zal niet beschaamd worden.’
(Jes.28:16)

‘Hij zal tot een heiligdom voor u zijn, tot een steen des aanstoots, en tot een rots waarover men struikelteen steen des aanstoots, en tot een rots waarover men struikelt
voor de beide huizen van Israël, tot een strik en een val voor de inwoners van Jeruzalem.

Velen onder hen zullen struikelen, vallen en gebroken worden, verstrikt raken en gevangen worden.’
(Jes.8:14-15)

Hoe beschouwt Jezus zichzelf naar Ps.118?

 Jezus ziet zichzelf als de ‘verworpen’ maarbeproefde ‘Davidische’ hoeksteenbeproefde ‘Davidische’ hoeksteen
‘Hebt u ook niet dit Schriftwoord gelezen: ‘De steen die de bouwlieden hebben verworpen,

die is geworden tot een hoeksteen; van de Heer is dit gebeurd en het is wonderlijk in onze ogen’
(Mk.12:10,11–Ps.118 citaat)

De struikelsteen, een rots tot ergernis in Sion gelegdDe struikelsteen, een rots tot ergernis in Sion gelegd

‘…daarom, zo zegt Jahweh de Heer:: Zie, Ik leg in SionZie, Ik leg in Sion een steen ten grondslageen steen ten grondslag,
een beproefde steen, een kostbare hoeksteen, die vast gegrondvest is.

wie vertrouwt  zal niet beschaamd wordenwie vertrouwt  zal niet beschaamd worden.’
(Jes.28:16)

‘Hij zal tot een heiligdom voor u zijn, tot een steen des aanstoots, en tot een rots waarover men struikelteen steen des aanstoots, en tot een rots waarover men struikelt
voor de beide huizen van Israël, tot een strik en een val voor de inwoners van Jeruzalem.

Velen onder hen zullen struikelen, vallen en gebroken worden, verstrikt raken en gevangen worden.’
(Jes.8:14-15)

Hoe beschouwt Jezus zichzelf naar Ps.118?

 Jezus ziet zichzelf als de ‘verworpen’ maarbeproefde ‘Davidische’ hoeksteenbeproefde ‘Davidische’ hoeksteen
‘Hebt u ook niet dit Schriftwoord gelezen: ‘De steen die de bouwlieden hebben verworpen,

die is geworden tot een hoeksteen; van de Heer is dit gebeurd en het is wonderlijk in onze ogen’
(Mk.12:10,11–Ps.118 citaat)
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De struikelsteen, een rots tot ergernis in Sion gelegdDe struikelsteen, een rots tot ergernis in Sion gelegd

‘Wat zullen wij dan zeggen?  Dat de volken, die de gerechtigheid niet nastreefden, de gerechtigheid
verkregen hebben, namelijk gerechtigheid die door geloof is. Maar dat Israel, die naar de wet de

gerechtigheid nastreefde, tot de wet niet gekomen is. Waarom? Omdat zij het niet door geloof nastreefden,
maar alsof het naar werken gebeurde. Zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots,
zoals geschreven staat: ‘Zie, Ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis’;

en ‘wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden’.’
(Rm.9:30-33)

 Petrus de ‘voornaamste’ discipel van Jezus, verbindtJes.8 – Ps.118 – Jes.28
‘Want er staat in de Schrift: ‘Zie, Ik leg in Sion een uitverkoren, kostbare hoeksteen, en wie in Hem gelooft,

zal geenszins beschaamd worden’. Voor u dan die gelooft, is dit kostbare; maar voor de ongelovigen:
‘De steen die de bouwlieden hebben verworpen, deze is tot een hoeksteen geworden’,

en’ een steen des aanstoots en een rots der ergernis’. Daar zij ongehoorzaam zijn,
stoten zij zich aan het woord, waartoe zij ook bestemd zijn.’

(1Pt.2:4-6)

De struikelsteen, een rots tot ergernis in Sion gelegdDe struikelsteen, een rots tot ergernis in Sion gelegd

‘Wat zullen wij dan zeggen?  Dat de volken, die de gerechtigheid niet nastreefden, de gerechtigheid
verkregen hebben, namelijk gerechtigheid die door geloof is. Maar dat Israel, die naar de wet de

gerechtigheid nastreefde, tot de wet niet gekomen is. Waarom? Omdat zij het niet door geloof nastreefden,
maar alsof het naar werken gebeurde. Zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots,
zoals geschreven staat: ‘Zie, Ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis’;

en ‘wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden’.’
(Rm.9:30-33)

 Petrus de ‘voornaamste’ discipel van Jezus, verbindtJes.8 – Ps.118 – Jes.28
‘Want er staat in de Schrift: ‘Zie, Ik leg in Sion een uitverkoren, kostbare hoeksteen, en wie in Hem gelooft,

zal geenszins beschaamd worden’. Voor u dan die gelooft, is dit kostbare; maar voor de ongelovigen:
‘De steen die de bouwlieden hebben verworpen, deze is tot een hoeksteen geworden’,

en’ een steen des aanstoots en een rots der ergernis’. Daar zij ongehoorzaam zijn,
stoten zij zich aan het woord, waartoe zij ook bestemd zijn.’

(1Pt.2:4-6)
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Gods tempel in de Geest, een priestervolk bestemd voor…Gods tempel in de Geest, een priestervolk bestemd voor…

‘ …als u geproefd hebt dat de Heer goedertieren is,tot Wie u komt, tot een levende steen,
door mensen wel verworpen maar bij God uitverkoren en kostbaar,

en u wordt ook zelf als levende stenen gebouwd, als een geestelijk huis tot een heilig priesterdom,
om geestelijke offeranden te offeren, die voor God aangenaam zijn door Jezus Christus.

Want er staat in de Schrift: ‘Zie, Ik leg in Sion een uitverkoren, kostbare hoeksteen,
en wie in Hem gelooft, zal geenszins beschaamd worden’.  Voor u dan die gelooft, is dit kostbare;

maar voor de ongelovigen: ‘De steen die de bouwlieden hebben verworpen, deze is tot een hoeksteen
geworden’, en’ een steen des aanstoots en een rots der ergernis’.

Daar zij ongehoorzaam zijn, stoten zij zich aan het woord, waartoe zij ook bestemd zijn.
U echter bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilige natie,

een volk tot een eigendom, opdat u de deugden verkondigt van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen
tot zijn wonderbaar licht,…’

(1Pt.2:2-9)

Gods tempel in de Geest, een priestervolk bestemd voor…Gods tempel in de Geest, een priestervolk bestemd voor…

‘ …als u geproefd hebt dat de Heer goedertieren is,tot Wie u komt, tot een levende steen,
door mensen wel verworpen maar bij God uitverkoren en kostbaar,

en u wordt ook zelf als levende stenen gebouwd, als een geestelijk huis tot een heilig priesterdom,
om geestelijke offeranden te offeren, die voor God aangenaam zijn door Jezus Christus.

Want er staat in de Schrift: ‘Zie, Ik leg in Sion een uitverkoren, kostbare hoeksteen,
en wie in Hem gelooft, zal geenszins beschaamd worden’.  Voor u dan die gelooft, is dit kostbare;

maar voor de ongelovigen: ‘De steen die de bouwlieden hebben verworpen, deze is tot een hoeksteen
geworden’, en’ een steen des aanstoots en een rots der ergernis’.

Daar zij ongehoorzaam zijn, stoten zij zich aan het woord, waartoe zij ook bestemd zijn.
U echter bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilige natie,

een volk tot een eigendom, opdat u de deugden verkondigt van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen
tot zijn wonderbaar licht,…’

(1Pt.2:2-9)
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Gods tempel in de Geest, een priestervolk bestemd voor…Gods tempel in de Geest, een priestervolk bestemd voor…

‘Want u bent niet genaderd tot de tastbare berg en het brandende vuur, tot donkerheid, duisternis,
onweer, bazuingeschal en een geluid van woorden waarvan zij die ze gehoord hadden,

smeekten dat het woord niet tot hen zou worden gericht…
maar u bent genaderd tot de berg Sion; en tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem;

en tot tienduizenden van engelen, in de feestelijke vergadering;
en tot de gemeente van de eerstgeborenen, die in de hemelen staan opgeschreven,

en tot God, de Rechter van allen; en tot de geesten van de tot volmaaktheid gekomen rechtvaardigen;
en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond…

Kijkt u uit dat u Hem die spreekt, niet afwijst. Want als zij niet ontkomen zijn, die Hem afwezen
die op aarde Goddelijke aanwijzingen gaf, hoeveel te minder wij, als wij ons afwenden

van Hem die van de hemelen spreekt.’
(Hb.12:18-25)

Gods tempel in de Geest, een priestervolk bestemd voor…Gods tempel in de Geest, een priestervolk bestemd voor…

‘Want u bent niet genaderd tot de tastbare berg en het brandende vuur, tot donkerheid, duisternis,
onweer, bazuingeschal en een geluid van woorden waarvan zij die ze gehoord hadden,

smeekten dat het woord niet tot hen zou worden gericht…
maar u bent genaderd tot de berg Sion; en tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem;

en tot tienduizenden van engelen, in de feestelijke vergadering;
en tot de gemeente van de eerstgeborenen, die in de hemelen staan opgeschreven,

en tot God, de Rechter van allen; en tot de geesten van de tot volmaaktheid gekomen rechtvaardigen;
en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond…

Kijkt u uit dat u Hem die spreekt, niet afwijst. Want als zij niet ontkomen zijn, die Hem afwezen
die op aarde Goddelijke aanwijzingen gaf, hoeveel te minder wij, als wij ons afwenden

van Hem die van de hemelen spreekt.’
(Hb.12:18-25)
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De struikelsteen, een rots tot ergernis in Sion gelegdDe struikelsteen, een rots tot ergernis in Sion gelegd

‘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)

 JahwehJahwehkomt nu tot zijn volk: Jesaja 40:3Jesaja 40:3 volgens het aangekondigde uitstel in Maleachi 3:1Maleachi 3:1

 BELANGRIJK: Beide passages hebben helemaal niets met ‘de Messias’ van doen…

 Markus verkondigt dat Jahweh nu in Jezusgekomen is,maar zij struikelen over Hem!

 Plaatsen hun interpretatiehun interpretatie van de Torah boven wat nu in Jezus gezien & gehoord wordt

 Jezus ‘rommelen’ met de Wet stelt hen al vroeg voor een keuze JezusJezus OF de Torah

De struikelsteen, een rots tot ergernis in Sion gelegdDe struikelsteen, een rots tot ergernis in Sion gelegd

‘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)

 JahwehJahwehkomt nu tot zijn volk: Jesaja 40:3Jesaja 40:3 volgens het aangekondigde uitstel in Maleachi 3:1Maleachi 3:1

 BELANGRIJK: Beide passages hebben helemaal niets met ‘de Messias’ van doen…

 Markus verkondigt dat Jahweh nu in Jezusgekomen is,maar zij struikelen over Hem!

 Plaatsen hun interpretatiehun interpretatie van de Torah boven wat nu in Jezus gezien & gehoord wordt

 Jezus ‘rommelen’ met de Wet stelt hen al vroeg voor een keuze JezusJezus OF de Torah
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De struikelsteen, een rots tot ergernis in Sion gelegdDe struikelsteen, een rots tot ergernis in Sion gelegd

‘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)

 Want, wat leert Jezus over de Sabbat?  Wat leert Jezus over de spijswetten?

‘En Hij zei tot hen:De sabbat is gemaakt om de mens, en niet de mens om de sabbatDe sabbat is gemaakt om de mens, en niet de mens om de sabbat.’ (Mk.2:27)

‘En Hij zei tot hen: Bent u ook zo onverstandig? Begrijpt u niet, dat alles wat van buiten in de mens gaat,
hem niet kan verontreinigen? Want het gaat niet in zijn hart, maar in de buik en gaat in het toilet

naar buiten, -waardoor Hij alle spijzen rein verklaardewaardoor Hij alle spijzen rein verklaarde.’ (Mk.7:18,19)

‘Meent niet dat Ik ben gekomen om de wet of de profeten op te heffenMeent niet dat Ik ben gekomen om de wet of de profeten op te heffen; Ik ben niet gekomen
om op te heffen, maar om te vervullen. Want Ik zeg u, dat als uw gerechtigheid niet overvloediger is
dan die van de schriftgeleerden en farizeeën, u het koninkrijk der hemelen geenszins zult binnengaan.’

(Mt.5:17,20)

De struikelsteen, een rots tot ergernis in Sion gelegdDe struikelsteen, een rots tot ergernis in Sion gelegd

‘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)

 Want, wat leert Jezus over de Sabbat?  Wat leert Jezus over de spijswetten?

‘En Hij zei tot hen:De sabbat is gemaakt om de mens, en niet de mens om de sabbatDe sabbat is gemaakt om de mens, en niet de mens om de sabbat.’ (Mk.2:27)

‘En Hij zei tot hen: Bent u ook zo onverstandig? Begrijpt u niet, dat alles wat van buiten in de mens gaat,
hem niet kan verontreinigen? Want het gaat niet in zijn hart, maar in de buik en gaat in het toilet

naar buiten, -waardoor Hij alle spijzen rein verklaardewaardoor Hij alle spijzen rein verklaarde.’ (Mk.7:18,19)

‘Meent niet dat Ik ben gekomen om de wet of de profeten op te heffenMeent niet dat Ik ben gekomen om de wet of de profeten op te heffen; Ik ben niet gekomen
om op te heffen, maar om te vervullen. Want Ik zeg u, dat als uw gerechtigheid niet overvloediger is
dan die van de schriftgeleerden en farizeeën, u het koninkrijk der hemelen geenszins zult binnengaan.’

(Mt.5:17,20)
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De struikelsteen, een rots tot ergernis in Sion gelegdDe struikelsteen, een rots tot ergernis in Sion gelegd

‘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)

 Jezus ‘rommelen’ met de Wet stelt hen voor een keuze            Jezus OF de Torah

 Als zij voor de Torah kiezenmoetenmoetenze wel Jezusdemoniserendemoniseren beiden gaan niet samen

‘En de schriftgeleerden die van Jeruzalem waren afgedaald, zeiden: Hij heeft Beëlzebub;
en: Door de overste van de demonen drijft Hij de demonen uit.’ (Mk.3:22)

‘Voorwaar, Ik zeg u, dat alles de zonen der mensen zal worden vergeven, maar wie zal lasteren tegenmaar wie zal lasteren tegen
de Heilige Geest, heeft geen vergeving in eeuwigheidde Heilige Geest, heeft geen vergeving in eeuwigheid, maar is schuldig aan een eeuwige zonde

omdat zij zeiden: Hij heeft een onreine geest.’ (Mk.3:28-30)

De struikelsteen, een rots tot ergernis in Sion gelegdDe struikelsteen, een rots tot ergernis in Sion gelegd

‘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)

 Jezus ‘rommelen’ met de Wet stelt hen voor een keuze            Jezus OF de Torah

 Als zij voor de Torah kiezenmoetenmoetenze wel Jezusdemoniserendemoniseren beiden gaan niet samen

‘En de schriftgeleerden die van Jeruzalem waren afgedaald, zeiden: Hij heeft Beëlzebub;
en: Door de overste van de demonen drijft Hij de demonen uit.’ (Mk.3:22)

‘Voorwaar, Ik zeg u, dat alles de zonen der mensen zal worden vergeven, maar wie zal lasteren tegenmaar wie zal lasteren tegen
de Heilige Geest, heeft geen vergeving in eeuwigheidde Heilige Geest, heeft geen vergeving in eeuwigheid, maar is schuldig aan een eeuwige zonde

omdat zij zeiden: Hij heeft een onreine geest.’ (Mk.3:28-30)
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De struikelsteen, een rots tot ergernis in Sion gelegdDe struikelsteen, een rots tot ergernis in Sion gelegd

‘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)

 Jezus ‘rommelen’ met de Wet stelt hen voor een keuze            Jezus OF de Torah

 Als zij voor de Torah kiezenmoetenmoetenze wel Jezusdemoniserendemoniseren beiden gaan niet samen

‘In al hun benauwdheid was Hij benauwd; de Engel van Zijn aangezicht heeft hen verlost.
Door Zijn liefde en door Zijn genade heeft Hij hen bevrijd; Hij hief hen op en droeg hen al de dagen

van weleer. Zij daarentegen zijn weerspannig geworden en hebben Zijn Heilige Geest bedroefdZij daarentegen zijn weerspannig geworden en hebben Zijn Heilige Geest bedroefd.
Daarom is Hij voor hen veranderd in een vijand, Hij Zelf heeft tegen hen gestreden.’ (Jes.63:9,10)

‘Hardnekkigen en onbesnedenen van harten en oren, u weerstaat altijd de Heilige Geestu weerstaat altijd de Heilige Geest,
zoals uw vaderen, zo ook u.’ (Hd.7:51)

De struikelsteen, een rots tot ergernis in Sion gelegdDe struikelsteen, een rots tot ergernis in Sion gelegd

‘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)

 Jezus ‘rommelen’ met de Wet stelt hen voor een keuze            Jezus OF de Torah

 Als zij voor de Torah kiezenmoetenmoetenze wel Jezusdemoniserendemoniseren beiden gaan niet samen

‘In al hun benauwdheid was Hij benauwd; de Engel van Zijn aangezicht heeft hen verlost.
Door Zijn liefde en door Zijn genade heeft Hij hen bevrijd; Hij hief hen op en droeg hen al de dagen

van weleer. Zij daarentegen zijn weerspannig geworden en hebben Zijn Heilige Geest bedroefdZij daarentegen zijn weerspannig geworden en hebben Zijn Heilige Geest bedroefd.
Daarom is Hij voor hen veranderd in een vijand, Hij Zelf heeft tegen hen gestreden.’ (Jes.63:9,10)

‘Hardnekkigen en onbesnedenen van harten en oren, u weerstaat altijd de Heilige Geestu weerstaat altijd de Heilige Geest,
zoals uw vaderen, zo ook u.’ (Hd.7:51)
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De struikelsteen, een rots tot ergernis in Sion gelegdDe struikelsteen, een rots tot ergernis in Sion gelegd

‘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)

 Jezus ‘rommelen’ met de Wet stelt hen voor een keuze            Jezus OF de Torah

 Als zij voor de Torah kiezenmoetenmoetenze wel Jezusdemoniserendemoniseren beiden gaan niet samen

‘En niemand doet nieuwe wijn in oude zakken; anders zal de wijn de zakken doen barsten en de wijn
wordt uitgestort en de zakken gaan verloren; maar nieuwe wijn moet men in nieuwe zakken doen.’

(Mk.2:22)

‘Denk niet aan de dingen van vroeger,  let niet op de dingen van het verleden.
Zie, Ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten?
Ja, ik zal een weg aanleggen in de woestijn, rivieren in de wildernis.’

(Jes.43:18-19)

De struikelsteen, een rots tot ergernis in Sion gelegdDe struikelsteen, een rots tot ergernis in Sion gelegd

‘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)

 Jezus ‘rommelen’ met de Wet stelt hen voor een keuze            Jezus OF de Torah

 Als zij voor de Torah kiezenmoetenmoetenze wel Jezusdemoniserendemoniseren beiden gaan niet samen

‘En niemand doet nieuwe wijn in oude zakken; anders zal de wijn de zakken doen barsten en de wijn
wordt uitgestort en de zakken gaan verloren; maar nieuwe wijn moet men in nieuwe zakken doen.’

(Mk.2:22)

‘Denk niet aan de dingen van vroeger,  let niet op de dingen van het verleden.
Zie, Ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten?
Ja, ik zal een weg aanleggen in de woestijn, rivieren in de wildernis.’

(Jes.43:18-19)
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Israëls ‘huidige’ reactie op het evangelieIsraëls ‘huidige’ reactie op het evangelie

‘Broeders, de wens van mijn hart en mijn gebed voor hen tot God is, dat zij behouden worden.
Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met verstand.

Want onwetend aangaande Gods gerechtigheid hebben zij hun eigen gerechtigheid trachten op te richten,
en zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen.

Want Christus is het einde van de wet tot gerechtigheid voor ieder die gelooft.’
(Rm.10:1-4)

 De Joodse gemeenschapheeft ijver voor God,maar zonder enig inzicht & kennis…

 ‘onwetend’ kan hier zeker de ondertoon van ‘afgoderij’  hebben, zieHd.17:23

 IJver zonder verstandIJver zonder verstand, was Paulus voorheen ook niet echt onbekend…

‘U hebt immers gehoord van mijn vroegere wandel in het judaïsme:
…en in het judaïsme meer toenam dan vele leeftijdgenoten in mijn geslacht,

daar ik eennog groter ijveraar was voor de overleveringen van mijn vaderende overleveringen van mijn vaderen.’ (Gal.1:13,14)
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met onreine handen? Hij zei echter tot hen: Treffend heeft Jesaja over u, huichelaars, geprofeteerd,

zoals geschreven staat: ‘Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is ver van Mij vandaan;
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Terwijl u het gebod van God nalaat, houdt u de overlevering van de mensen.’
(Mk.7:5-8)
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‘Hardnekkigen en onbesnedenen van harten en oren, u weerstaat altijd de Heilige Geest, zoals uw
vaderen, zo ook u.  …u die de wet door beschikking van engelen hebt ontvangen en niet gehouden!’

(Hd.7: 51,53)

 Dus ook hierheeft Gods woord niet gefaaldvermits Jezus het einde van de wet is!vermits Jezus het einde van de wet is!

 Jezus is Godsbeloofde ‘beproefde hoeksteen’waarover zij ten val gekomen zijn…

 God had zijn redding aangekondigd maar ineigenwijsheidwijzen zij de behoudenis af
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 Dus nogmaals: ‘gerechtigheidgerechtigheid’ najagen of betrachten is eeneindtijdterm (geen juridische!)

 doel:de zegen van de beloftede zegen van de belofte:opstandingsleven in een nieuwe schepping (Gods Koninkrijk)

 Jezus is het einde de ‘telos’ van de Wet Paulus fundamenteel uitgangspunt
 Paulus heeft leren begrijpen datalleen doorgeloof in Jezusde Wet ‘vervuldvervuld’ wordt

 Nu Jezus gekomen is, de ‘telos’ van de Wet is er ook geen weg meer terug!

Israëls ‘huidige’ reactie op het evangelieIsraëls ‘huidige’ reactie op het evangelie

‘Broeders, de wens van mijn hart en mijn gebed voor hen tot God is, dat zij behouden worden.
Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met verstand.

Want onwetend aangaande Gods gerechtigheid hebben zij hun eigen gerechtigheid trachten op te richten,
en zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen.

Want Christus is het einde van de wet tot gerechtigheid voor ieder die gelooft.’
(Rm.10:1-4)

 Dus nogmaals: ‘gerechtigheidgerechtigheid’ najagen of betrachten is eeneindtijdterm (geen juridische!)

 doel:de zegen van de beloftede zegen van de belofte:opstandingsleven in een nieuwe schepping (Gods Koninkrijk)

 Jezus is het einde de ‘telos’ van de Wet Paulus fundamenteel uitgangspunt
 Paulus heeft leren begrijpen datalleen doorgeloof in Jezusde Wet ‘vervuldvervuld’ wordt

 Nu Jezus gekomen is, de ‘telos’ van de Wet is er ook geen weg meer terug!



RROMEINENOMEINEN IXIX--XIXIRROMEINENOMEINEN IXIX--XIXI

Israëls ‘huidige’ reactie op het evangelieIsraëls ‘huidige’ reactie op het evangelie

‘Broeders, de wens van mijn hart en mijn gebed voor hen tot God is, dat zij behouden worden.
Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met verstand.

Want onwetend aangaande Gods gerechtigheid hebben zij hun eigen gerechtigheid trachten op te richten,
en zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen.

Want Christus is het einde van de wet tot gerechtigheid voor ieder die gelooft.’
(Rm.10:1-4)

‘Zie, ik, Paulus, zeg u, dat als u zich laat besnijden, Christus u niets zal baten.
En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de hele wet te houden.

U bent van elke zegen in Christus beroofd, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden;
u bent van de genade vervallen. Want wij verwachten door de Geest op grond van geloof

de hoop van de gerechtigheid.’
(Gal.5:2-5)
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‘Want het is onmogelijk hen die eens verlicht zijn geweest en van de hemelse gave geproefd hebben en
deelgenoten van de Heilige Geest geworden zijn, en het goede woord van God en de krachten

van de toekomstige eeuw geproefd hebben en afgevallen zijn, nog eens te vernieuwen tot bekering,
daar zij voor zichzelf de Zoon van God kruisigen en openlijk te schande maken.’

(Hb.6:4-6)

‘Want er is enerzijds een afschaffing van het vroegere gebod wegens zijn zwakheid en nutteloosheid
want de wet heeft niets tot volmaaktheid gebracht, en anderzijds de invoering van een betere hoop,

waardoor wij tot God naderen.’ (Hb.7:18,19)
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‘Maar voordat het geloof kwam, waren wij als gevangenen onder de wet,
in verzekerde bewaring tot op het geloof dat geopenbaard zou worden.

De wet is dus onze tuchtmeester geweest tot op Christus,
opdat wij op grond van geloof gerechtvaardigd zouden worden.

Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een tuchtmeester;
want u bent allen zonen van God door het geloof in Christus Jezus.’

(Gal.3:23-26)

Israëls ‘huidige’ reactie op het evangelieIsraëls ‘huidige’ reactie op het evangelie

‘Broeders, de wens van mijn hart en mijn gebed voor hen tot God is, dat zij behouden worden.
Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met verstand.

Want onwetend aangaande Gods gerechtigheid hebben zij hun eigen gerechtigheid trachten op te richten,
en zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen.

Want Christus is het einde van de wet tot gerechtigheid voor ieder die gelooft.’
(Rm.10:1-4)

‘Maar voordat het geloof kwam, waren wij als gevangenen onder de wet,
in verzekerde bewaring tot op het geloof dat geopenbaard zou worden.

De wet is dus onze tuchtmeester geweest tot op Christus,
opdat wij op grond van geloof gerechtvaardigd zouden worden.

Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een tuchtmeester;
want u bent allen zonen van God door het geloof in Christus Jezus.’

(Gal.3:23-26)



RROMEINENOMEINEN IXIX--XIXIRROMEINENOMEINEN IXIX--XIXI

Een pastoraal momentje…Een pastoraal momentje…

‘Broeders, de wens van mijn hart en mijn gebed voor hen tot God is, dat zij behouden worden.
Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met verstand.

Want onwetend aangaande Gods gerechtigheid hebben zij hun eigen gerechtigheid trachten op te richten,
en zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen.

Want Christus is het einde van de wet tot gerechtigheid voor ieder die gelooft.’
(Rm.10:1-4)

 Paulus heeft leren begrijpen datalleen doorgeloof in Jezusde Wet ‘vervuldvervuld’ wordt

 Zij die nu ‘wandelen naar de Geest’ vervullen de rechtvaardige eisde rechtvaardige eisvan de wet…

‘opdat de rechtvaardige eis van de wetde rechtvaardige eis van de wet vervuld wordt in ons, die niet naar het vlees wandelen,
maar naar de Geest.’ (Rm.8:4)

 Betekentnietdat je nu volledig binnen de lijntjes gaat kleuren door de Geest…
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 ‘Vervullen’ betekent datde uitkomst van de Wetde uitkomst van de Wetu naar een andere ‘‘modusmodus operandioperandi’’ leidt

 Wandelen door de Geest in geloof, leidt tot ‘de hoop’ van gerechtigheid

 Wandelen door de Geest in geloof, leidt eveneens tot  ‘praktische’ gerechtigheid
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 De mensen rondom ons krijgen zo een voorsmaak van wat het leven in Gods nieuwe
schepping zal betekenen,namelijk, in de manier waarop wij hen behandelen…

 Gods zorg, Gods goedheid & barmhartigheid voor Zijn schepping in de wereld betonen
door goedheid & barmhartigheid en zorg te betonen in onze ’leefwereld’

Een pastoraal momentje…Een pastoraal momentje…

‘Broeders, de wens van mijn hart en mijn gebed voor hen tot God is, dat zij behouden worden.
Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met verstand.

Want onwetend aangaande Gods gerechtigheid hebben zij hun eigen gerechtigheid trachten op te richten,
en zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen.

Want Christus is het einde van de wet tot gerechtigheid voor ieder die gelooft.’
(Rm.10:1-4)

 Onze woorden en daden openbaren nu al hetheerlijke karaktervan dit nieuwe leven

 De mensen rondom ons krijgen zo een voorsmaak van wat het leven in Gods nieuwe
schepping zal betekenen,namelijk, in de manier waarop wij hen behandelen…

 Gods zorg, Gods goedheid & barmhartigheid voor Zijn schepping in de wereld betonen
door goedheid & barmhartigheid en zorg te betonen in onze ’leefwereld’



Israëls GeschriftenIsraëls Geschriften
&&

Gods karakterGods karakter

ROMEINEN IXIX--XIXI
Israëls GeschriftenIsraëls Geschriften

&&

Gods karakterGods karakter


