ROMEINEN IX
IX--XI
Israëls Geschriften
&

Gods karakter

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
Israëls ‘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.
Want Mozes beschrijft de gerechtigheid die naar de wet is:
‘De mens die deze dingen doet, zal daardoor leven.’ Maar de gerechtigheid die door geloof is,
zegt daarentegen; Zeg niet in uw hart: ‘Wie zal in de hemel opklimmen?’ dat is Christus doen afdalen;
of ‘Wie zal in de diepte afdalen?’ - dat is Christus uit de doden doen opstijgen.
Maar wat zegt zij? ‘Het woord is dichtbij u, in uw mond en in uw hart’.
Dit is het woord van het geloof dat wij prediken: dat, als u met uw mond Jezus als Heer zult belijden
en met uw hart geloven dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, u behouden zult worden.
Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis.
Want de Schrift zegt: ‘Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden’.
(Rm.10:1-11)

ROMEINEN IX
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Israëls misplaatst najagen van gerechtigheid
‘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)

 Israel is wel ijverig maar zonder wijsheid, inzicht of verstand
 de zegen van Abraham ‘blijven’ najagen door Torah naleving
 2 redenen: 1) bewust onwetend

(vers 2)

vatten het niet!
eigen gerechtigheid

2) weigeren koppig zich te onderwerpen

(vers 3)

 Blinde ijver is net als hun ‘vroegere
vroegere’ ongehoorzaamheid in eigenwijsheid… afgoderij
‘zoals geschreven staat: ‘God heeft hun gegeven een geest van diepe slaap, ogen om niet te kijken
en oren om niet te horen, tot op de dag van heden’.’ (Rm.11:8)
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Israëls misplaatst najagen van gerechtigheid
‘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 opgestane Jezus ‘belichaamt’ de wijsheid van God in volheid
‘maar
maar wij spreken Gods wijsheid in verborgenheid, de bedekte wijsheid, die God voor alle eeuwen
heeft voorbestemd tot onze heerlijkheid, die geen van de oversten van deze wereld heeft gekend
(want als zij haar hadden gekend, zouden zij de Heer der heerlijkheid niet gekruisigd hebben);
…Want
Want ons heeft God het geopenbaard door de Geest;
Geest want de Geest onderzoekt alle dingen,
zelfs de diepten van God. …Zo kent ook niemand het innerlijk van God, dan de Geest van God.’
(1Kor.2:7-11 selectie)

ROMEINEN IX
IX--XI
Leven naar Torah gerechtigheid - Mozes versus Leven door geloof - Jezus
‘Want Mozes beschrijft de gerechtigheid die naar de wet is:
‘De mens die deze dingen doet, zal daardoor leven’. Maar de gerechtigheid die door geloof is,
zegt daarentegen; Zeg niet in uw hart: ‘Wie zal in de hemel opklimmen?’ dat is Christus doen afdalen;
of ‘Wie zal in de diepte afdalen?’ -dat is Christus uit de doden doen opstijgen.
Maar wat zegt zij? ‘Het woord is dichtbij u, in uw mond en in uw hart’.
Dit is het woord van het geloof dat wij prediken: dat, als u met uw mond Jezus als Heer zult belijden
en met uw hart geloven dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, u behouden zult worden.
Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis.
Want de Schrift zegt: ‘Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden’.
(Rm.10:5-11)

 God heeft iets nieuws gedaan in Jezus dat voorbij de Torah gaat

gepaste reactie?

 Hij neemt ons opnieuw mee naar het prille begin van Israëls geschiedenis!
 Paulus fundamentele uitgangspunt

Jezus overstijgt de ‘vroegere’ Torah openbaring
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Leven naar Torah gerechtigheid - Mozes versus Leven door geloof - Jezus
‘Want Mozes beschrijft de gerechtigheid die naar de wet is:
‘De mens die deze dingen doet, zal daardoor leven’. Maar de gerechtigheid die door geloof is,
zegt daarentegen; Zeg niet in uw hart: ‘Wie zal in de hemel opklimmen?’ dat is Christus doen afdalen;
of ‘Wie zal in de diepte afdalen?’ -dat is Christus uit de doden doen opstijgen.
Maar wat zegt zij? ‘Het woord is dichtbij u, in uw mond en in uw hart’.’
(Rm.10:5-8a)

 In Rabbijnse beknopte stijl , een drievoudige combinatie: Lev.18:5 – Dt.9:4 – Dt.30:11-14
 Mozes’ woorden ‘toepassen’ op Christus die een einde maakt aan Israëls ballingschap
 De Wetgeving vereiste respons van Gods volk bij de 1e Exodus, evenzo bij de 2e Exodus
 Mozes’ woorden bij de Sinaï

(Lev.18:5)

Mozes’ woorden voor de intocht

(Dt.9 en 30)
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Leven naar Torah gerechtigheid - Mozes versus Leven door geloof - Jezus
‘Want Mozes beschrijft de gerechtigheid die naar de wet is:
‘De mens die deze dingen doet, zal daardoor leven’. Maar de gerechtigheid die door geloof is,
zegt daarentegen; Zeg niet in uw hart: ‘Wie zal in de hemel opklimmen?’ dat is Christus doen afdalen;
of ‘Wie zal in de diepte afdalen?’ -dat is Christus uit de doden doen opstijgen.
Maar wat zegt zij? ‘Het woord is dichtbij u, in uw mond en in uw hart’.’
(Rm.10:5-8a)

 In Rabbijnse beknopte stijl , een drievoudige combinatie: Lev.18:5 – Dt.9:4 – Dt.30:11-14
‘U mag de gebruiken van het land Egypte waarin u gewoond hebt, niet navolgen, en ook de gebruiken
van het land Kanaän, waar Ik u naar toe breng, mag u niet navolgen. U mag niet in hun verordeningen
gaan. Mijn bepalingen moet u houden en Mijn verordeningen moet u in acht nemen door daarnaar
te wandelen. Ik ben Jahweh, uw God. Mijn verordeningen en Mijn bepalingen moet u in acht nemen.
De mens die ze doet, zal erdoor leven. Ik ben Jahweh.’
(Leviticus 18:3-5)
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Leven naar Torah gerechtigheid - Mozes versus Leven door geloof - Jezus
‘Want Mozes beschrijft de gerechtigheid die naar de wet is:
‘De mens die deze dingen doet, zal daardoor leven’. Maar de gerechtigheid die door geloof is,
zegt daarentegen; Zeg niet in uw hart: ‘Wie zal in de hemel opklimmen?’ dat is Christus doen afdalen;
of ‘Wie zal in de diepte afdalen?’ -dat is Christus uit de doden doen opstijgen.
Maar wat zegt zij? ‘Het woord is dichtbij u, in uw mond en in uw hart’.’
(Rm.10:5-8a)

 Wet van Mozes

een ‘vriendschapsrelatie
vriendschapsrelatie met God’
God op basis van Torah naleving

 Israel heeft de zegen van een geheiligd ‘leven’ onder de oude verbondscode ervaren!
 Ps.119 is geen vergissing,
vergissing leven onder de Torah is te verkiezen boven alle alternatieven!
‘Want uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade voor genade.
Want de wet is door Mozes gegeven; de genade en de waarheid is door Jezus Christus gekomen.’
(Jh.1:16-17)
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Leven naar Torah gerechtigheid - Mozes versus Leven door geloof - Jezus
‘Want Mozes beschrijft de gerechtigheid die naar de wet is:
‘De mens die deze dingen doet, zal daardoor leven’. Maar de gerechtigheid die door geloof is,
zegt daarentegen; Zeg niet in uw hart: ‘Wie zal in de hemel opklimmen?’ dat is Christus doen afdalen;
of ‘Wie zal in de diepte afdalen?’ -dat is Christus uit de doden doen opstijgen.
Maar wat zegt zij? ‘Het woord is dichtbij u, in uw mond en in uw hart’.’
(Rm.10:5-8a)

 Probleem: deel krijgen is enkel mogelijk op grond van gehoorzaam naleven:
naleven ‘werken’
 Eerdere overdenking

Exodus – Maleachi
‘Exodus
Maleachi’

‘doen’ niet echt Israëls sterkste punt…
punt

 Israel is uiteindelijk het land binnen getrokken maar niet omdat ze goed bezig waren (Dt.9)
 Het was hen vergund door Gods genade, er was toen geen andere weg tot de zegen!
 Ook bij de 2e Exodus: geen andere optie

vertrouwen op Gods Woord & genade
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Leven naar Torah gerechtigheid - Mozes versus Leven door geloof - Jezus
‘Want Mozes beschrijft de gerechtigheid die naar de wet is:
‘De mens die deze dingen doet, zal daardoor leven’. Maar de gerechtigheid die door geloof is,
zegt daarentegen; Zeg niet in uw hart: ‘Wie zal in de hemel opklimmen?’ dat is Christus doen afdalen;
of ‘Wie zal in de diepte afdalen?’ -dat is Christus uit de doden doen opstijgen.
Maar wat zegt zij? ‘Het woord is dichtbij u, in uw mond en in uw hart’.’
(Rm.10:5-8a)

 Probleem: deel krijgen is enkel mogelijk op grond van gehoorzaam naleven:
naleven ‘werken’
 Eerdere overdenking

Exodus – Maleachi
‘Exodus
Maleachi’

‘doen’ niet echt Israëls sterkste punt…
punt

 Israel is uiteindelijk het land binnen getrokken maar niet omdat ze goed bezig waren (Dt.9)
 Jezus is nu ‘Gods laatste Woord’

‘leven’ komt niet langer door Torah ‘naleving’

 ‘Leven’ is nu opstandingsleven naar de (beloofde) Geest door geloof in de ‘opgestane’ Jezus
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Leven naar Torah gerechtigheid - Mozes versus Leven door geloof - Jezus
‘Want Mozes beschrijft de gerechtigheid die naar de wet is:
‘De mens die deze dingen doet, zal daardoor leven’. Maar de gerechtigheid die door geloof is,
zegt daarentegen; Zeg niet in uw hart: ‘Wie zal in de hemel opklimmen?’ dat is Christus doen afdalen;
of ‘Wie zal in de diepte afdalen?’ -dat is Christus uit de doden doen opstijgen.
Maar wat zegt zij? ‘Het woord is dichtbij u, in uw mond en in uw hart’.’
(Rm.10:5-8a)

 Probleem: deel krijgen is enkel mogelijk op grond van gehoorzaam naleven:
naleven ‘werken’
 Eerdere overdenking

Exodus – Maleachi
‘Exodus
Maleachi’

‘doen’ niet echt Israëls sterkste punt…
punt

 Israel is uiteindelijk het land binnen getrokken maar niet omdat ze goed bezig waren (Dt.9)
 Jezus is nu ‘Gods laatste Woord’

‘leven’ komt niet langer door Torah ‘naleving’

 Vandaar het contrast: Mozes zegt… Maar de gerechtigheid naar het geloof zegt: JEZUS
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Leven naar Torah gerechtigheid - Mozes versus Leven door geloof - Jezus
‘Want Mozes beschrijft de gerechtigheid die naar de wet is:
‘De mens die deze dingen doet, zal daardoor leven’. Maar de gerechtigheid die door geloof is,
zegt daarentegen; Zeg niet in uw hart: ‘Wie zal in de hemel opklimmen?’ dat is Christus doen afdalen;
of ‘Wie zal in de diepte afdalen?’ -dat is Christus uit de doden doen opstijgen.
Maar wat zegt zij? ‘Het woord is dichtbij u, in uw mond en in uw hart’.’
(Rm.10:5-8a)

 In Rabbijnse beknopte stijl , een drievoudige combinatie: Lev.18:5 – Dt.9:4 – Dt.30:11-14
‘… zeg dan niet in uw hart: Vanwege mijn gerechtigheid heeft Jahweh mij in dit land gebracht om het in
bezit te nemen. Niet vanwege uw gerechtigheid of vanwege de oprechtheid van uw hart komt u hun land
in om het in bezit te nemen, maar vanwege de goddeloosheid van deze volken verdrijft Jahweh, uw God,
hen van voor uw ogen uit hun bezit, en om het woord gestand te doen dat Jahweh, uw God, uw vaderen,
Abraham, Izaak en Jakob, gezworen heeft. Daarom moet u weten dat het niet vanwege uw gerechtigheid
is dat Jahweh, uw God, u dit goede land geeft om het in bezit te nemen, want u bent een halsstarrig volk.’
(Dt.9:4-6)
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Leven naar Torah gerechtigheid - Mozes versus Leven door geloof - Jezus
‘Want Mozes beschrijft de gerechtigheid die naar de wet is:
‘De mens die deze dingen doet, zal daardoor leven’. Maar de gerechtigheid die door geloof is,
zegt daarentegen; Zeg niet in uw hart: ‘Wie zal in de hemel opklimmen?’ dat is Christus doen afdalen;
of ‘Wie zal in de diepte afdalen?’ -dat is Christus uit de doden doen opstijgen.
Maar wat zegt zij? ‘Het woord is dichtbij u, in uw mond en in uw hart’.’
(Rm.10:5-8a)

 Mozes blikt vooruit op een ‘succesvolle inname’ van het beloofde land
 Hij waarschuwtIsrael meteen

niet de verdienste van uw ‘eigen’ gerechtigheid

 Herinnert hen aan hun rebelse houding

zonde met het gouden stierkalf ! (Dt.9:7
(Dt.9:7--21)

‘Nu dan, Israël, wat vraagt Jahweh, uw God, van u dan Jahweh, uw God, te vrezen, in al Zijn wegen
te gaan, Hem lief te hebben en Jahweh, uw God, te dienen, met heel uw hart en met heel uw ziel,
en de geboden van Jahweh en Zijn verordeningen,… in acht te nemen, u ten goede’ (Dt.10:12,13)
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Leven naar Torah gerechtigheid - Mozes versus Leven door geloof - Jezus
‘Want Mozes beschrijft de gerechtigheid die naar de wet is:
‘De mens die deze dingen doet, zal daardoor leven’. Maar de gerechtigheid die door geloof is,
zegt daarentegen; Zeg niet in uw hart: ‘Wie zal in de hemel opklimmen?’ dat is Christus doen afdalen;
of ‘Wie zal in de diepte afdalen?’ -dat is Christus uit de doden doen opstijgen.
Maar wat zegt zij? ‘Het woord is dichtbij u, in uw mond en in uw hart’.’
(Rm.10:5-8a)

 Mozes blikt vooruit op een ‘succesvolle inname’ van het beloofde land
 Hij waarschuwtIsrael meteen

niet de verdienste van uw ‘eigen’ gerechtigheid

 Herinnert hen aan hun rebelse houding
 Eindadvies

zonde met het gouden stierkalf ! (Dt.9:7
(Dt.9:7--21)

God lief hebben met hart en ziel door Torah gehoorzaamheid

 Nu maken we een grote sprong in de tijd via de 3e en laatste toespraak van Mozes…
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Leven naar Torah gerechtigheid - Mozes versus Leven door geloof - Jezus
‘Want Mozes beschrijft de gerechtigheid die naar de wet is:
‘De mens die deze dingen doet, zal daardoor leven’. Maar de gerechtigheid die door geloof is,
zegt daarentegen; Zeg niet in uw hart: ‘Wie zal in de hemel opklimmen?’ dat is Christus doen afdalen;
of ‘Wie zal in de diepte afdalen?’ -dat is Christus uit de doden doen opstijgen.
Maar wat zegt zij? ‘Het woord is dichtbij u, in uw mond en in uw hart’.’
(Rm.10:5-8a)

 Mozes blikt vooruit op een ‘succesvolle inname’ van het beloofde land
 Hij waarschuwtIsrael meteen

niet de verdienste van uw ‘eigen’ gerechtigheid

 Herinnert hen aan hun rebelse houding
 Eindadvies

zonde met het gouden stierkalf ! (Dt.9:7
(Dt.9:7--21)

God lief hebben met hart en ziel door Torah gehoorzaamheid

 De vooruitblik op de inname v/h land

(Dt.9)

toekomstige ballingschap uit het land (Dt.30)
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Leven naar Torah gerechtigheid - Mozes versus Leven door geloof - Jezus
‘Want Mozes beschrijft de gerechtigheid die naar de wet is:
‘De mens die deze dingen doet, zal daardoor leven’. Maar de gerechtigheid die door geloof is,
zegt daarentegen; Zeg niet in uw hart: ‘Wie zal in de hemel opklimmen?’ dat is Christus doen afdalen;
of ‘Wie zal in de diepte afdalen?’ -dat is Christus uit de doden doen opstijgen.
Maar wat zegt zij? ‘Het woord is dichtbij u, in uw mond en in uw hart’.’
(Rm.10:5-8a)

 In Rabbijnse beknopte stijl , een drievoudige combinatie: Lev.18:5 – Dt.9:3 – Dt.30:11-14
‘Want dit gebod, dat ik u heden gebied, is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg. Het is niet in
de hemel, zodat u zou kunnen zeggen: Wie zal voor ons naar de hemel opstijgen om het voor ons te halen
en ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen? Het is ook niet aan de overzijde van de zee,
zodat u zou kunnen zeggen: Wie zal voor ons oversteken naar de overzijde van de zee
om het voor ons te halen en het ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen?
Want dit woord is heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart, om het te doen.’
(Dt.30:11-14)
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Leven naar Torah gerechtigheid - Mozes versus Leven door geloof - Jezus
‘Want Mozes beschrijft de gerechtigheid die naar de wet is:
‘De mens die deze dingen doet, zal daardoor leven’. Maar de gerechtigheid die door geloof is,
zegt daarentegen; Zeg niet in uw hart: ‘Wie zal in de hemel opklimmen?’ dat is Christus doen afdalen;
of ‘Wie zal in de diepte afdalen?’ -dat is Christus uit de doden doen opstijgen.
Maar wat zegt zij? ‘Het woord is dichtbij u, in uw mond en in uw hart’.’
(Rm.10:5-8a)

 In Rabbijnse beknopte stijl , een drievoudige combinatie: Lev.18:5 – Dt.9:3 – Dt.30:11-14
‘Want dit gebod, dat ik u heden gebied, is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg. Het is niet in
de hemel, zodat u zou kunnen zeggen: Wie zal voor ons naar de hemel opstijgen om het voor ons te halen
en ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen?
doen Het is ook niet aan de overzijde van de zee,
zodat u zou kunnen zeggen: Wie zal voor ons oversteken naar de overzijde van de zee
om het voor ons te halen en het ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen?
doen
Want dit woord is heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart, om het te doen.’
doen
(Dt.30:11-14)
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Leven naar Torah gerechtigheid - Mozes versus Leven door geloof - Jezus
‘Want Mozes beschrijft de gerechtigheid die naar de wet is:
‘De mens die deze dingen doet, zal daardoor leven’. Maar de gerechtigheid die door geloof is,
zegt daarentegen; Zeg niet in uw hart: ‘Wie zal in de hemel opklimmen?’ dat is Christus doen afdalen;
of ‘Wie zal in de diepte afdalen?’ -dat is Christus uit de doden doen opstijgen.
Maar wat zegt zij? ‘Het woord is dichtbij u, in uw mond en in uw hart’.’
(Rm.10:5-8a)

 In zijn afscheid richt hij zich ziende op hun droevige toekomst, tot Israel in ballingschap
 Na 40 jaar ervaring kent hij zijn pappenheimers , zijn verwachtingen liggen niet hoog…
 De Torah gerechtigheid lag niet buiten hun bereik en was klaar en duidelijk geopenbaard
 Mozes’ conclusie:
conclusie jullie probleem is niet de Torah maar Israëls zondige hart (oorzaak ballingschap)
 Mozes’ toekomst advies: De Torah is dichtbij! Bekeer u en ‘leef’ bij de Torah!
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Leven naar Torah gerechtigheid - Mozes versus Leven door geloof - Jezus
‘Want Mozes beschrijft de gerechtigheid die naar de wet is:
‘De mens die deze dingen doet, zal daardoor leven’. Maar de gerechtigheid die door geloof is,
zegt daarentegen; Zeg niet in uw hart: ‘Wie zal in de hemel opklimmen?’ dat is Christus doen afdalen;
of ‘Wie zal in de diepte afdalen?’ -dat is Christus uit de doden doen opstijgen.
Maar wat zegt zij? ‘Het woord is dichtbij u, in uw mond en in uw hart’.’
(Rm.10:5-8a)

 Paulus volgt Mozes: de inwonende zonde en niet de Torah is het probleem

(Rm.7:19,20)

 Paulus herhaalt Mozes’ waarschuwing met een drastische wijziging…
 Zeg nu niet in uw hart… dat de Torah je de gerechtigheid zal schenken!
 Vertrouw niet op eigengerechtigheid

(naar analogie met Dt.9:4!)

vertrouw niet op Torah gerechtigheid door werken!

 Paulus volgt Mozes maar nu vanuit het oogpunt dat Jezus het einde van de Wet is!
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Leven naar Torah gerechtigheid - Mozes versus Leven door geloof - Jezus
‘Want Mozes beschrijft de gerechtigheid die naar de wet is:
‘De mens die deze dingen doet, zal daardoor leven’. Maar de gerechtigheid die door geloof is,
zegt daarentegen; Zeg niet in uw hart: ‘Wie zal in de hemel opklimmen?’ dat is Christus doen afdalen;
of ‘Wie zal in de diepte afdalen?’ -dat is Christus uit de doden doen opstijgen.
Maar wat zegt zij? ‘Het woord is dichtbij u, in uw mond en in uw hart’.’
(Rm.10:5-8a)

 Mozes spoorde Israel aan om na hun terugkeer

(tot Jahweh)

trouw te blijven aan de Torah

 Paulus spoort aan, nu de ballingschap in Christus ten einde is, trouw te zijn aan Christus
 Bij de nieuwe exodus is God even klaar en duidelijk geweest als voorheen…
 Niet de Torah, maar Christus is NU tot u afgedaald en uit de dood opgestaan
opgestaan, Hij is dichtbij!
 Het is Jezus die nu ‘dichtbij
dichtbij’ is en ‘gelooft’ (hart) en ‘beleden’ (mond) moet worden (tot gerechtigheid)
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Leven naar Torah gerechtigheid - Mozes versus Leven door geloof - Jezus
‘Want Mozes beschrijft de gerechtigheid die naar de wet is:
‘De mens die deze dingen doet, zal daardoor leven’. Maar de gerechtigheid die door geloof is,
zegt daarentegen; Zeg niet in uw hart: ‘Wie zal in de hemel opklimmen?’ dat is Christus doen afdalen;
of ‘Wie zal in de diepte afdalen?’ -dat is Christus uit de doden doen opstijgen.
Maar wat zegt zij? ‘Het woord is dichtbij u, in uw mond en in uw hart’.’
(Rm.10:5-8a)

 Mozes zag toen de noodzaak van een besneden hart om God waarlijk lief te hebben:
Jahweh, uw God, zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden,
om Jahweh, uw God, lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, zodat u leven zult.’
(Dt.30:6)

‘Jezus antwoordde: Het eerste is: ‘Hoor, Israel, de Heer, onze God, de Heer is een; en u zult de Heer, uw
God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht’.
Het tweede is dit: ‘U zult uw naaste liefhebben als uzelf’. Er is geen ander gebod groter dan deze twee.’
twee
(Mk.12:29-31)

ROMEINEN IX
IX--XI
Leven naar Torah gerechtigheid - Mozes versus Leven door geloof - Jezus
‘Want Mozes beschrijft de gerechtigheid die naar de wet is:
‘De mens die deze dingen doet, zal daardoor leven’. Maar de gerechtigheid die door geloof is,
zegt daarentegen; Zeg niet in uw hart: ‘Wie zal in de hemel opklimmen?’ dat is Christus doen afdalen;
of ‘Wie zal in de diepte afdalen?’ -dat is Christus uit de doden doen opstijgen.
Maar wat zegt zij? ‘Het woord is dichtbij u, in uw mond en in uw hart’.’
(Rm.10:5-8a)

 Mozes zag toen de noodzaak van een besneden hart om God waarlijk lief te hebben:
Jahweh, uw God, zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden,
om Jahweh, uw God, lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, zodat u leven zult.’
(Dt.30:6)

‘Want niet hij is een Jood die het uiterlijk is, en niet dat is de besnijdenis die iets uiterlijks is, in het vlees,
maar hij is een Jood die het in het verborgen is, en dat is besnijdenis: die van het hart, naar de Geest,
niet naar de letter; zijn lof is niet van mensen, maar van God.’
(Rm.2:28,29)

ROMEINEN IX
IX--XI
Leven naar Torah gerechtigheid - Mozes versus Leven door geloof - Jezus
‘Dit is het woord van het geloof dat wij prediken: dat, als u met uw mond Jezus als Heer zult belijden
en met uw hart geloven dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, u behouden zult worden.
Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis.
Want de Schrift zegt: ‘Ieder die in Hem gelooft
gelooft, zal niet beschaamd worden’.
(Rm.10:8b-11)

 Niet de Torah maar Christus moet nu beleden worden en door geloof in het hart inwonen
 Waar Dt.30:14 eindigde met doen, vervangt Paulus dit door ‘geloofsvertrouwen
geloofsvertrouwen’ in Jezus!
‘Want dit woord is heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart, om het te doen.’

 Let er op hoe prioritair en centraal de opstanding en het ware leven is voor Paulus
‘…het evangelie van God dat Hij tevoren had beloofd …aangaande zijn zoon,
…die verklaard is als Gods zoon in kracht naar de Geest van de heiligheid, door dodenopstanding,
Jezus Christus onze Heer’ (Rm.1:1-4 selectie)
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Leven naar Torah gerechtigheid - Mozes versus Leven door geloof - Jezus
‘Want Mozes beschrijft de gerechtigheid die naar de wet is:
‘De mens die deze dingen doet, zal daardoor leven’. Maar de gerechtigheid die door geloof is,
zegt daarentegen; Zeg niet in uw hart: ‘Wie zal in de hemel opklimmen?’ dat is Christus doen afdalen;
of ‘Wie zal in de diepte afdalen?’ -dat is Christus uit de doden doen opstijgen.
Maar wat zegt zij? ‘Het woord is dichtbij u, in uw mond en in uw hart’.’
(Rm.10:5-8a)

 In Rabbijnse beknopte stijl , een drievoudige combinatie: Lev.18:5 – Dt.9:4 – Dt.30:11-14
 Dus opnieuw vinden we hoe heel Israëls geschiedenis overspannen wordt:
De gave v/d Torah (Lev.18)

voor de intocht i/h land (Dt.9:4)

generatie in ballingschap (Dt.30)

ROMEINEN IX
IX--XI
De oproep om te gehoorzamen in geloof focust zich nu op Jezus
‘Want de Schrift zegt: ‘Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden’. 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’.
Hoe zullen zij nu Hem aanroepen in Wie zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij geloven
in Hem van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt?
En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden zijn? zoals geschreven staat:
‘Hoe liefelijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen’.’
(Rm.10:11-15)

 Paulus herhaalt vervolgens in Rm.10:11 nogmaals het citaat uit Jesaja 28:16

(zie 9:33!)

‘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.1:16)

 God heeft iets nieuws gedaan in Jezus dat voorbij de Torah gaat

gepaste reactie?
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‘Want de Schrift zegt: ‘Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden’. 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’.
Hoe zullen zij nu Hem aanroepen in Wie zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij geloven
in Hem van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt?
En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden zijn? zoals geschreven staat:
‘Hoe liefelijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen’.’
(Rm.10:11-15)

 Paulus herhaalt vervolgens in Rm.10:11 nogmaals het citaat uit Jesaja 28:16

(zie 9:33!)

‘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.1:16)

 God heeft iets nieuws gedaan in Jezus dat voorbij de Torah gaat

geloof in Hem !
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De oproep om te gehoorzamen in geloof focust zich nu op Jezus
‘Want de Schrift zegt: ‘Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden’. 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’.
Hoe zullen zij nu Hem aanroepen in Wie zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij geloven
in Hem van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt?
En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden zijn? zoals geschreven staat:
‘Hoe liefelijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen’.’
(Rm.10:11-15)

 Paulus herhaalt vervolgens in Rm.10:11 nogmaals het citaat uit Jesaja 28:16

(zie 9:33!)

‘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.1:16)

 ‘niet mijn volk’ Jood & heiden - allen - worden behouden

Jezus naam te aanroepen
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De oproep om te gehoorzamen in geloof focust zich nu op Jezus
‘Want de Schrift zegt: ‘Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden’. 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’.
Hoe zullen zij nu Hem aanroepen in Wie zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij geloven
in Hem van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt?
En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden zijn? zoals geschreven staat:
‘Hoe liefelijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen’.’
(Rm.10:11-15)

 Net als Jes.8:

Jahweh de struikelsteen

Joel 3: Jahweh aanroepen

JEZUS is Heer!

‘Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees:
Het zal geschieden dat ieder die de Naam van Jahweh zal aanroepen, behouden zal worden.’
(Joel 3:28,32)

 De opgestane Jezus is aller Heer en daarom kan Hij allen behouden die Hem nu aanroepen
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De oproep om te gehoorzamen in geloof focust zich nu op Jezus
‘Want de Schrift zegt: ‘Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden’. 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’.
Hoe zullen zij nu Hem aanroepen in Wie zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij geloven
in Hem van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt?
En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden zijn? zoals geschreven staat:
‘Hoe liefelijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen’.’
(Rm.10:11-15)

 Net als Jes.8:

Jahweh de struikelsteen

Joel 3: Jahweh aanroepen

JEZUS is Heer!

‘Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees:
Het zal geschieden dat ieder die de Naam van Jahweh zal aanroepen, behouden zal worden.’
(Joel 3:28,32)

 Zoals eerder verklaard in Rm.8 is de Geest het watermerk van het ware leven in Christus
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De oproep om te gehoorzamen in geloof focust zich nu op Jezus
‘Want de Schrift zegt: ‘Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden’. 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’.
Hoe zullen zij nu Hem aanroepen in Wie zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij geloven
in Hem van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt?
En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden zijn? zoals geschreven staat:
‘Hoe liefelijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen’.’
(Rm.10:11-15)

 Om Jezus’ naam te aanroepen

eerst geloven

‘gehoor’ te geven aan de prediking

 De vraag is nu : Heeft Israel wel van Hem gehoord?
 Ook hierin heeft God getrouw naar zijn aangekondigde belofte voorzien
 Boodschappers

Jes.52:7

het ‘goede nieuws’van Jesaja, de 2e Exodus verlossing brengen

ROMEINEN IX
IX--XI
De oproep om te gehoorzamen in geloof focust zich nu op Jezus
‘Want de Schrift zegt: ‘Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden’. 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’.
Hoe zullen zij nu Hem aanroepen in Wie zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij geloven
in Hem van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt?
En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden zijn? zoals geschreven staat:
‘Hoe liefelijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen’.’
(Rm.10:11-15)

 Om Jezus’ naam te aanroepen

eerst geloven

‘gehoor’ te geven aan de prediking

 De vraag is nu : Heeft Israel wel van Hem gehoord?
 Ook hierin heeft God getrouw naar zijn aangekondigde belofte voorzien

Jes.52:7

 Opnieuw leren we hoe Paulus’ evangelie concept diep verankerd is in Jesaja 40-66…

ROMEINEN IX
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Het goede nieuws: aankondiging van een 2e Exodus uit de ballingschap
‘Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen,
die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen, die tegen Sion zegt: Uw God is Koning.
Een stem, uw wachters verheffen hun stem, tezamen juichen zij, want zij zullen het zien, oog in oog,
als Jahweh terugkeert naar Sion. Breek uit in gejubel, juich tezamen, puinhopen van Jeruzalem,
want Jahweh heeft Zijn volk getroost, Hij heeft Jeruzalem verlost. Jahweh heeft Zijn heilige arm ontbloot
voor de ogen van alle heidenvolken; en alle einden der aarde zien het heil van onze God.
Maar u zult niet overhaast weggaan, u zult niet als op de vlucht gaan,
want Jahweh zal vóór u uit trekken, en de God van Israël zal uw achterhoede zijn.’
(Jes.52:7-12 selectie)

 Jeruzalem zal verlost en vertroost worden door Jahweh zijn ontblote, sterke arm!
 Wie is het onderwerp in Jesaja 53 en hoe opent dit gedeelte?
‘Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm van Jahweh geopenbaard?’
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Het goede nieuws: aankondiging van een 2e Exodus uit de ballingschap
‘Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen,
die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen, die tegen Sion zegt: Uw God is Koning.
Een stem, uw wachters verheffen hun stem, tezamen juichen zij, want zij zullen het zien, oog in oog,
als Jahweh terugkeert naar Sion. Breek uit in gejubel, juich tezamen, puinhopen van Jeruzalem,
want Jahweh heeft Zijn volk getroost, Hij heeft Jeruzalem verlost. Jahweh heeft Zijn heilige arm
ontbloot voor de ogen van alle heidenvolken;
heidenvolken en alle einden der aarde zien het heil van onze God.
God
Maar u zult niet overhaast weggaan, u zult niet als op de vlucht gaan,
want Jahweh zal vóór u uit trekken, en de God van Israël zal uw achterhoede zijn.’
(Jes.52:7-12 selectie)

 Jeruzalem zal verlost en vertroost worden door Jahweh zijn ontblote, sterke arm!
 Wie zal de 2e exodus tot stand brengen op ‘onorthodoxe’ wijze ?!
‘Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm van Jahweh geopenbaard?’
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Het goede nieuws: aankondiging van een 2e Exodus uit de ballingschap
‘Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen,
die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen, die tegen Sion zegt: Uw God is Koning.
Een stem, uw wachters verheffen hun stem, tezamen juichen zij, want zij zullen het zien, oog in oog,
als Jahweh terugkeert naar Sion. Breek uit in gejubel, juich tezamen, puinhopen van Jeruzalem,
want Jahweh heeft Zijn volk getroost, Hij heeft Jeruzalem verlost. Jahweh heeft Zijn heilige arm
ontbloot voor de ogen van alle heidenvolken;
heidenvolken en alle einden der aarde zien het heil van onze God.
God
Maar u zult niet overhaast weggaan, u zult niet als op de vlucht gaan,
want Jahweh zal vóór u uit trekken, en de God van Israël zal uw achterhoede zijn.’
(Jes.52:7-12 selectie)

 Jeruzalem zal verlost en vertroost worden door Jahweh zijn ontblote, sterke arm!
 Wie zal de 2e exodus tot stand brengen op ‘onorthodoxe’ wijze ?! De dienaar van Jahweh
‘Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen
en zijn leven te geven tot een losprijs voor velen.’ (Mk.10:45)
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Israëls Geschriften
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Gods karakter

