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
God heeft zijn belofte om een overblijfsel te redden niet opgegeven
‘Zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel naar de verkiezing van de genade.
Maar is het door genade, dan is het niet meer op grond van werken, anders is de genade geen genade
meer. Wat dan? Wat Israel zoekt, dat heeft het niet verkregen, maar de uitverkorenen hebben
het verkregen; en de overigen zijn verhard, 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’. En David zegt:
‘Laat hun tafel hun tot een strik, tot een vangnet, tot een aanleiding tot vallen en tot een vergelding worden;
laten hun ogen verduisterd worden om niet te kijken en laat hun rug voor altijd krom zijn.’
Ik zeg dan: Zijn zij dan gestruikeld, om ten val te komen? Volstrekt niet! Maar door hun overtreding
is de behoudenis tot de volken gekomen, om hun jaloersheid op te wekken. En als hun overtreding
de rijkdom van de wereld is en hun verlies de rijkdom van de volken, hoeveel te meer hun volheid!’
(Rm.11:5-12)

 Naar Gods uitverkiezende genade is er nu een overblijfsel

niet allen zijn Israel

‘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 (Rm9:27)
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God heeft zijn belofte om een overblijfsel te redden niet opgegeven
‘Zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel naar de verkiezing van de genade.
Maar is het door genade, dan is het niet meer op grond van werken, anders is de genade geen genade
meer. Wat dan? Wat Israel zoekt, dat heeft het niet verkregen, maar de uitverkorenen hebben
het verkregen; en de overigen zijn verhard, 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’. En David zegt:
‘Laat hun tafel hun tot een strik, tot een vangnet, tot een aanleiding tot vallen en tot een vergelding worden;
laten hun ogen verduisterd worden om niet te kijken en laat hun rug voor altijd krom zijn.’
Ik zeg dan: Zijn zij dan gestruikeld, om ten val te komen? Volstrekt niet! Maar door hun overtreding
is de behoudenis tot de volken gekomen, om hun jaloersheid op te wekken. En als hun overtreding
de rijkdom van de wereld is en hun verlies de rijkdom van de volken, hoeveel te meer hun volheid!’
(Rm.11:5-12)

 Naar Gods uitverkiezende genade is er nu een overblijfsel

niet allen zijn Israel

‘Toch is het niet zo alsof Gods woord gefaald zou hebben. Want niet allen zijn Israel die uit Israel zijn’
zijn
(Rm.9:6)
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God heeft zijn belofte om een overblijfsel te redden niet opgegeven
‘Zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel naar de verkiezing van de genade.
Maar is het door genade, dan is het niet meer op grond van werken, anders is de genade geen genade
meer. Wat dan? Wat Israel zoekt, dat heeft het niet verkregen, maar de uitverkorenen hebben
het verkregen; en de overigen zijn verhard, 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’. En David zegt:
‘Laat hun tafel hun tot een strik, tot een vangnet, tot een aanleiding tot vallen en tot een vergelding worden;
laten hun ogen verduisterd worden om niet te kijken en laat hun rug voor altijd krom zijn.’
Ik zeg dan: Zijn zij dan gestruikeld, om ten val te komen? Volstrekt niet! Maar door hun overtreding
is de behoudenis tot de volken gekomen, om hun jaloersheid op te wekken. En als hun overtreding
de rijkdom van de wereld is en hun verlies de rijkdom van de volken, hoeveel te meer hun volheid!’
(Rm.11:5-12)

 Naar Gods uitverkiezende genade is er nu een overblijfsel
 God ‘verkoos’ Jakob van in de moederschoot

niet allen zijn Israel

geen ‘prenatale’ voorbestemming
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God heeft zijn belofte om een overblijfsel te redden niet opgegeven
‘Zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel naar de verkiezing van de genade.
Maar is het door genade, dan is het niet meer op grond van werken, anders is de genade geen genade
meer. Wat dan? Wat Israel zoekt, dat heeft het niet verkregen, maar de uitverkorenen hebben
het verkregen; en de overigen zijn verhard, 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’. En David zegt:
‘Laat hun tafel hun tot een strik, tot een vangnet, tot een aanleiding tot vallen en tot een vergelding worden;
laten hun ogen verduisterd worden om niet te kijken en laat hun rug voor altijd krom zijn.’
Ik zeg dan: Zijn zij dan gestruikeld, om ten val te komen? Volstrekt niet! Maar door hun overtreding
is de behoudenis tot de volken gekomen, om hun jaloersheid op te wekken. En als hun overtreding
de rijkdom van de wereld is en hun verlies de rijkdom van de volken, hoeveel te meer hun volheid!’
(Rm.11:5-12)

 Niet naar afkomst, geboorterecht of werken, maar naar Gods roeping!
roeping ( zo ook de zegen!)
 Wie ‘gehoor
gehoor’ geeft aan ‘de
de roeping’
roeping door het evangelie, vervoegt zich bij ‘de
de uitverkorenen’
uitverkorenen
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God heeft zijn belofte om een overblijfsel te redden niet opgegeven
‘Zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel naar de verkiezing van de genade.
Maar is het door genade, dan is het niet meer op grond van werken, anders is de genade geen genade
meer. Wat dan? Wat Israel zoekt, dat heeft het niet verkregen, maar de uitverkorenen hebben
het verkregen; en de overigen zijn verhard, 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’. En David zegt:
‘Laat hun tafel hun tot een strik, tot een vangnet, tot een aanleiding tot vallen en tot een vergelding worden;
laten hun ogen verduisterd worden om niet te kijken en laat hun rug voor altijd krom zijn.’
Ik zeg dan: Zijn zij dan gestruikeld, om ten val te komen? Volstrekt niet! Maar door hun overtreding
is de behoudenis tot de volken gekomen, om hun jaloersheid op te wekken. En als hun overtreding
de rijkdom van de wereld is en hun verlies de rijkdom van de volken, hoeveel te meer hun volheid!’
(Rm.11:5-12)

 ‘uitverkorenen’

bepaalde ‘categorie’ mensen, geen ‘voorbestemde’ individuen

 Wie de roeping gehoorzaamt
gehoorzaamt,, betoont tot de uitverkorenen te behoren, niet andersom!
andersom
‘Want velen zijn geroepenen, maar weinigen uitverkorenen.’ (Mt.22:14)

En Jezus antwoordde en sprak opnieuw in gelijkenissen tot hen en zei:
Het koninkrijk der hemelen is gelijk geworden aan een koning die een bruiloft
voor zijn zoon aanrichtte. En hij zond zijn slaven uit om de genodigden te roepen
tot de bruiloft, en zij wilden niet komen. Opnieuw zond hij andere slaven uit en zei:
Zegt aan de genodigden: Zie, mijn middagmaal heb ik gereedgemaakt, mijn ossen
en mijn gemeste beesten zijn geslacht en alles is gereed; komt tot de bruiloft.
Zij sloegen er echter geen acht op en gingen weg, de een naar zijn eigen akker,
de ander naar zijn koophandel; de overigen nu grepen zijn slaven, mishandelden
en doodden hen. De koning nu werd toornig, en hij zond zijn legers
en bracht die moordenaars om en stak hun stad in brand.
brand Toen zei hij tot zijn slaven:
De bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard,
gaat daarom naar de kruispunten van de wegen en roept allen die u er zult vinden
tot de bruiloft. En die slaven gingen naar buiten naar de wegen en brachten allen
samen die zij vonden, zowel bozen als goeden; en de bruiloft werd vol met hen
die aanlagen. Toen nu de koning naar binnen was gegaan om hen die aanlagen
te bezien, zag hij daar een mens die niet bekleed was met een bruiloftskleed.
En hij zei tot hem: Vriend, hoe bent u hier binnengekomen zonder een bruiloftskleed
aan te hebben? En hij zweeg. Toen zei de koning tot zijn dienstknechten:
Bindt hem aan handen en voeten en werpt hem uit in de buitenste duisternis;
daar zal het geween zijn en het tandengeknars.
Want velen zijn geroepenen, maar weinigen uitverkorenen.
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God heeft zijn belofte om een overblijfsel te redden niet opgegeven
‘Zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel naar de verkiezing van de genade.
Maar is het door genade, dan is het niet meer op grond van werken, anders is de genade geen genade
meer. Wat dan? Wat Israel zoekt, dat heeft het niet verkregen, maar de uitverkorenen hebben
het verkregen; en de overigen zijn verhard, zoals geschreven staat: ‘God heeft hun gegeven een geest
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 ‘uitverkorenen’

bepaalde ‘categorie’ mensen, geen ‘voorbestemde’ individuen

 Wie de roeping gehoorzaamt , betoont tot de uitverkorenen te behoren, niet andersom!
andersom
 Wat vooraf bepaald is, is de wijze waarop

enkel door genade niet door Torah werken
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God heeft zijn belofte om een overblijfsel te redden niet opgegeven
‘Zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel naar de verkiezing van de genade.
Maar is het door genade, dan is het niet meer op grond van werken, anders is de genade geen genade
meer. Wat dan? Wat Israel zoekt, dat heeft het niet verkregen, maar de uitverkorenen hebben
het verkregen; en de overigen zijn verhard, 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’. En David zegt:
‘Laat hun tafel hun tot een strik, tot een vangnet, tot een aanleiding tot vallen en tot een vergelding worden;
laten hun ogen verduisterd worden om niet te kijken en laat hun rug voor altijd krom zijn.’
Ik zeg dan: Zijn zij dan gestruikeld, om ten val te komen? Volstrekt niet! Maar door hun overtreding
is de behoudenis tot de volken gekomen, om hun jaloersheid op te wekken. En als hun overtreding
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 ‘uitverkorenen’

bepaalde ‘categorie’ mensen, geen ‘voorbestemde’ individuen

 Wat vooraf bepaald is, is de wijze waarop

enkel door genade niet door Torah werken

‘…opdat het voornemen van God naar verkiezing zou blijven,…’ (Rm.9:11)

ROMEINEN IX
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God heeft zijn belofte om een overblijfsel te redden niet opgegeven
‘Wat dan? Wat Israel zoekt, dat heeft het niet verkregen, maar de uitverkorenen hebben
het verkregen; en de overigen zijn verhard, 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’. En David zegt:
‘Laat hun tafel hun tot een strik, tot een vangnet, tot een aanleiding tot vallen en tot een vergelding worden;
laten hun ogen verduisterd worden om niet te kijken en laat hun rug voor altijd krom zijn.’
Ik zeg dan: Zijn zij dan gestruikeld, om ten val te komen? Volstrekt niet! Maar door hun overtreding
is de behoudenis tot de volken gekomen, om hun jaloersheid op te wekken. En als hun overtreding
de rijkdom van de wereld is en hun verlies de rijkdom van de volken, hoeveel te meer hun volheid!’
(Rm.11:7-12)

 ‘Wat dan’

eindconclusie: Hoe moeten we de huidige situatie nu begrijpen Paulus?

 verklaring: hevig verzet tegen het evangelie, is meer dan menselijke terughoudendheid
 Israëls ‘blinde’ verzet is de uitkomst van Gods oordeel over hun eigenwijze houding
 onderbouwing voor deze gedurfde stelling

combinatie van Jes.29:10 en Dt.29:3

ROMEINEN IX
IX--XI
Israëls Geschriften bevestigen Gods huidige oordeel in verharding…
‘Verbaast u en weest verbaasd, verblindt u en weest blind. Zij zijn dronken, maar niet van wijn;
zij waggelen, maar niet van bedwelmende drank. Want Jahweh heeft een geest van diepe slaap
over u uitgestort en Hij heeft uw ogen, de profeten, toegesloten en uw hoofden, de zieners, omhuld.’
(Jes.29:9,10)

‘Mozes riep heel Israël bijeen en zei tegen hen: U hebt alles gezien wat Jahweh in het land Egypte
voor uw ogen gedaan heeft, met de farao, met al zijn dienaren en met heel zijn land: de grote
beproevingen die uw ogen gezien hebben, die grote tekenen en wonderen. Maar Jahweh heeft u
geen hart gegeven om dat te erkennen, of ogen om te zien, of oren om te horen, tot op deze dag.’
(Dt.29:2-4)

‘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 Geschriften bevestigen Gods huidige oordeel in verharding…
‘Maar zelfs priesters waggelen van de wijn, profeten wankelen door de drank: ze waggelen door de drank
en zijn verward door de wijn; de drank doet hen wankelen, waggelend hebben ze visioenen,
zwalkend doen ze hun uitspraken. Hun tafels zitten onder het braaksel, geen plekje dat niet walgelijk
besmeurd is. ‘Wie
Wie tracht hij nu kennis bij te brengen? Aan wie wil hij zijn boodschap kwijt?
Houdt hij ons soms voor zuigelingen, nog maar net de moederborst ontwend?
Want ‘t is gebod op gebod, gebod op gebod regel op regel, regel op regel hier een beetje,
daar een beetje… (Gods oordeel) Ja, met belachelijke klanken en in een andere taal zal Hij tot dit volk
spreken, tegen wie Hij zei: Dit is de rust, geef de vermoeide rust, en dit is de verademing -maar zij wilden
niet luisteren. Daarom zal voor hen het woord van Jahweh zijn: gebod op gebod, gebod op gebod,
regel op regel, regel op regel, hier een beetje, daar een beetje… zodat zij, als zij zich afwenden,
achterovervallen, verpletterd worden, verstrikt raken en gevangen worden.
Daarom, hoor het woord van Jahweh, u, spotters, u, heersers over dit volk dat in Jeruzalem is!’
(Jes.28:7-13)

 Herinnert u zich nog: Jes.8: begin Assyrishe crisis - Jes.28-29: climax v/d Assyrishe crisis
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en zijn verward door de wijn; de drank doet hen wankelen, waggelend hebben ze visioenen,
zwalkend doen ze hun uitspraken. Hun tafels zitten onder het braaksel, geen plekje dat niet walgelijk
besmeurd is. ‘Wie
Wie tracht hij nu kennis bij te brengen? Aan wie wil hij zijn boodschap kwijt?
Houdt hij ons soms voor zuigelingen, nog maar net de moederborst ontwend?
Want ‘t is gebod op gebod, gebod op gebod regel op regel, regel op regel hier een beetje,
daar een beetje… (Gods oordeel) Ja, met belachelijke klanken en in een andere taal zal Hij tot dit volk
spreken, tegen wie Hij zei: Dit is de rust, geef de vermoeide rust, en dit is de verademing -maar zij wilden
niet luisteren. Daarom zal voor hen het woord van Jahweh zijn: gebod op gebod, gebod op gebod,
regel op regel, regel op regel, hier een beetje, daar een beetje… zodat zij, als zij zich afwenden,
achterovervallen, verpletterd worden, verstrikt raken en gevangen worden.
Daarom, hoor het woord van Jahweh, u, spotters, u, heersers over dit volk dat in Jeruzalem is!’
(Jes.28:7-13)

 Wanneer Jesaja helder & duidelijk Gods woorden overbrengt, bespotten ze hem

(dwaasheid)
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Israëls Geschriften bevestigen Gods huidige oordeel in verharding…
‘Maar zelfs priesters waggelen van de wijn, profeten wankelen door de drank: ze waggelen door de drank
en zijn verward door de wijn; de drank doet hen wankelen, waggelend hebben ze visioenen,
zwalkend doen ze hun uitspraken. Hun tafels zitten onder het braaksel, geen plekje dat niet walgelijk
besmeurd is. ‘Wie
Wie tracht hij nu kennis bij te brengen? Aan wie wil hij zijn boodschap kwijt?
Houdt hij ons soms voor zuigelingen, nog maar net de moederborst ontwend?
Want ‘t is gebod op gebod, gebod op gebod regel op regel, regel op regel hier een beetje,
daar een beetje… (Gods oordeel) Ja, met belachelijke klanken en in een andere taal zal Hij tot dit volk
spreken, tegen wie Hij zei: Dit is de rust, geef de vermoeide rust, en dit is de verademing -maar zij wilden
niet luisteren. Daarom zal voor hen het woord van Jahweh zijn: gebod op gebod, gebod op gebod,
regel op regel, regel op regel, hier een beetje, daar een beetje… zodat zij, als zij zich afwenden,
achterovervallen, verpletterd worden, verstrikt raken en gevangen worden.
Daarom, hoor het woord van Jahweh, u, spotters, u, heersers over dit volk dat in Jeruzalem is!’
(Jes.28:7-13)

 Het zal als kinderpraat overkomen en u versterken in uw eigenwijsheid tot uw ondergang
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Israëls Geschriften bevestigen Gods huidige oordeel in verharding…
‘Maar zelfs priesters waggelen van de wijn, profeten wankelen door de drank: ze waggelen door de drank
en zijn verward door de wijn; de drank doet hen wankelen, waggelend hebben ze visioenen,
zwalkend doen ze hun uitspraken. Hun tafels zitten onder het braaksel, geen plekje dat niet walgelijk
besmeurd is. ‘Wie
Wie tracht hij nu kennis bij te brengen? Aan wie wil hij zijn boodschap kwijt?
Houdt hij ons soms voor zuigelingen, nog maar net de moederborst ontwend?
Want ‘t is gebod op gebod, gebod op gebod regel op regel, regel op regel hier een beetje,
daar een beetje… (Gods oordeel) Ja, met belachelijke klanken en in een andere taal zal Hij tot dit volk
spreken, tegen wie Hij zei: Dit is de rust, geef de vermoeide rust, en dit is de verademing -maar zij wilden
niet luisteren. Daarom zal voor hen het woord van Jahweh zijn: gebod op gebod, gebod op gebod,
regel op regel, regel op regel, hier een beetje, daar een beetje… zodat zij, als zij zich afwenden,
achterovervallen, verpletterd worden, verstrikt raken en gevangen worden.
Daarom, hoor het woord van Jahweh, u, spotters, u, heersers over dit volk dat in Jeruzalem is!’
(Jes.28:7-13)

 Jahweh zal hun wens ‘vervullen’ en hun hart ‘herscheppend ‘verharden
verharden in eigenwijsheid
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Israëls Geschriften bevestigen Gods huidige oordeel in verharding…
‘Maar zelfs priesters waggelen van de wijn, profeten wankelen door de drank: ze waggelen door de drank
en zijn verward door de wijn; de drank doet hen wankelen, waggelend hebben ze visioenen,
zwalkend doen ze hun uitspraken. Hun tafels zitten onder het braaksel, geen plekje dat niet walgelijk
besmeurd is. ‘Wie
Wie tracht hij nu kennis bij te brengen? Aan wie wil hij zijn boodschap kwijt?
Houdt hij ons soms voor zuigelingen, nog maar net de moederborst ontwend?
Want ‘t is gebod op gebod, gebod op gebod regel op regel, regel op regel hier een beetje,
daar een beetje… (Gods oordeel) Ja, met belachelijke klanken en in een andere taal zal Hij tot dit volk
spreken, tegen wie Hij zei: Dit is de rust, geef de vermoeide rust, en dit is de verademing -maar zij wilden
niet luisteren. Daarom zal voor hen het woord van Jahweh zijn: gebod op gebod, gebod op gebod,
regel op regel, regel op regel, hier een beetje, daar een beetje… zodat zij, als zij zich afwenden,
achterovervallen, verpletterd worden, verstrikt raken en gevangen worden.
Daarom, hoor het woord van Jahweh, u, spotters, u, heersers over dit volk dat in Jeruzalem is!’
(Jes.28:7-13)

 In de Joodse traditie wordt de verharding van ‘Farao’als
‘Farao’ principieel voorbeeld gegeven!
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Israëls Geschriften bevestigen Gods huidige oordeel in verharding…
‘Verbaast u en weest verbaasd, verblindt u en weest blind. Zij zijn dronken, maar niet van wijn;
zij waggelen, maar niet van bedwelmende drank. Want Jahweh heeft een geest van diepe slaap
over u uitgestort en Hij heeft uw ogen, de profeten, toegesloten en uw hoofden, de zieners, omhuld.’
(Jes.29:9,10)

‘Mozes riep heel Israël bijeen en zei tegen hen: U hebt alles gezien wat Jahweh in het land Egypte
voor uw ogen gedaan heeft, met de farao, met al zijn dienaren en met heel zijn land: de grote
beproevingen die uw ogen gezien hebben, die grote tekenen en wonderen. Maar Jahweh heeft u
geen hart gegeven om dat te erkennen, of ogen om te zien, of oren om te horen, tot op deze dag.’
(Dt.29:2-4)

 Opnieuw een aanhaling uit Mozes laatste toespraken voor de intocht in het land…
 De context is de hernieuwing van het verbond met de 2e exodusgeneratie
 De oordelen in Egypte hebben jullie niet gevat

(deze dag)

aanhoudend rebels geklaag & gemor
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Israëls Geschriften bevestigen Gods huidige oordeel in verharding…
‘Verbaast u en weest verbaasd, verblindt u en weest blind. Zij zijn dronken, maar niet van wijn;
zij waggelen, maar niet van bedwelmende drank. Want Jahweh heeft een geest van diepe slaap
over u uitgestort en Hij heeft uw ogen, de profeten, toegesloten en uw hoofden, de zieners, omhuld.’
(Jes.29:9,10)

‘Mozes riep heel Israël bijeen en zei tegen hen: U hebt alles gezien wat Jahweh in het land Egypte
voor uw ogen gedaan heeft, met de farao, met al zijn dienaren en met heel zijn land: de grote
beproevingen die uw ogen gezien hebben, die grote tekenen en wonderen. Maar Jahweh heeft u
geen hart gegeven om dat te erkennen, of ogen om te zien, of oren om te horen, tot op deze dag.’
(Dt.29:2-4)

 We zijn nu 40 jaar later, honger geleden? Kijk naar je sandalen & kledij = niet versleten!
versleten
 Inmiddels zou het tot jullie moeten doorgedrongen zijn dat Jahweh de Onderhouder is
 Wees nu verstandig, realiseer dat Jahweh jullie God is, en volg nu wijselijk de Torah na!

ROMEINEN IX
IX--XI
Israëls Geschriften bevestigen Gods huidige oordeel in verharding…
‘Verbaast u en weest verbaasd, verblindt u en weest blind. Zij zijn dronken, maar niet van wijn;
zij waggelen, maar niet van bedwelmende drank. Want Jahweh heeft een geest van diepe slaap
over u uitgestort en Hij heeft uw ogen, de profeten, toegesloten en uw hoofden, de zieners, omhuld.’
(Jes.29:9,10)

‘Mozes riep heel Israël bijeen en zei tegen hen: U hebt alles gezien wat Jahweh in het land Egypte
voor uw ogen gedaan heeft, met de farao, met al zijn dienaren en met heel zijn land: de grote
beproevingen die uw ogen gezien hebben, die grote tekenen en wonderen. Maar Jahweh heeft u
geen hart gegeven om dat te erkennen, of ogen om te zien, of oren om te horen, tot op deze dag.’
(Dt.29:2-4)

Wat is het verband tussen de 2e exodusgeneratie en het ‘huidige’ Israel?
 Net als bij de 1e exodus heeft God zich nu klaar & duidelijk geopenbaard in Jezus!
 Gods machtige daden werden in Jezus nu gezien: beveelt wind & zee, voedt Gods volk

ROMEINEN IX
IX--XI
Israëls Geschriften bevestigen Gods huidige oordeel in verharding…
‘Verbaast u en weest verbaasd, verblindt u en weest blind. Zij zijn dronken, maar niet van wijn;
zij waggelen, maar niet van bedwelmende drank. Want Jahweh heeft een geest van diepe slaap
over u uitgestort en Hij heeft uw ogen, de profeten, toegesloten en uw hoofden, de zieners, omhuld.’
(Jes.29:9,10)

‘Mozes riep heel Israël bijeen en zei tegen hen: U hebt alles gezien wat Jahweh in het land Egypte
voor uw ogen gedaan heeft, met de farao, met al zijn dienaren en met heel zijn land: de grote
beproevingen die uw ogen gezien hebben, die grote tekenen en wonderen. Maar Jahweh heeft u
geen hart gegeven om dat te erkennen, of ogen om te zien, of oren om te horen, tot op deze dag.’
(Dt.29:2-4)

Wat is het verband tussen de 2e exodusgeneratie en het ‘huidige’ Israel?
 Jezus is door de opstanding van Godswege verklaard als de Davidische erfgenaam
 Israel heeft net zoals hun voorouders bij de 1e exodus het niet begrepen…

ROMEINEN IX
IX--XI
Israëls Geschriften bevestigen Gods huidige oordeel in verharding…
‘Verbaast u en weest verbaasd, verblindt u en weest blind. Zij zijn dronken, maar niet van wijn;
zij waggelen, maar niet van bedwelmende drank. Want Jahweh heeft een geest van diepe slaap
over u uitgestort en Hij heeft uw ogen, de profeten, toegesloten en uw hoofden, de zieners, omhuld.’
(Jes.29:9,10)

‘Mozes riep heel Israël bijeen en zei tegen hen: U hebt alles gezien wat Jahweh in het land Egypte
voor uw ogen gedaan heeft, met de farao, met al zijn dienaren en met heel zijn land: de grote
beproevingen die uw ogen gezien hebben, die grote tekenen en wonderen. Maar Jahweh heeft u
geen hart gegeven om dat te erkennen, of ogen om te zien, of oren om te horen, tot op deze dag.’
(Dt.29:2-4)

Wat is het verband tussen de 2e exodusgeneratie en het ‘huidige’ Israel?
 Net als in Jesaja zijn dagen had God hen overgegeven aan een roes van eigenwijsheid
 Bijgevolg is Gods oordeel

verharding en blindheid tot op deze huidige dag…

ROMEINEN IX
IX--XI
Israëls Geschriften bevestigen Gods huidige oordeel in verharding…
‘Verbaast u en weest verbaasd, verblindt u en weest blind. Zij zijn dronken, maar niet van wijn;
zij waggelen, maar niet van bedwelmende drank. Want Jahweh heeft een geest van diepe slaap
over u uitgestort en Hij heeft uw ogen, de profeten, toegesloten en uw hoofden, de zieners, omhuld.’
(Jes.29:9,10)

‘Mozes riep heel Israël bijeen en zei tegen hen: U hebt alles gezien wat Jahweh in het land Egypte
voor uw ogen gedaan heeft, met de farao, met al zijn dienaren en met heel zijn land: de grote
beproevingen die uw ogen gezien hebben, die grote tekenen en wonderen. Maar Jahweh heeft u
geen hart gegeven om dat te erkennen, of ogen om te zien, of oren om te horen, tot op deze dag.’
(Dt.29:2-4)

Wat is het verband tussen de 2e exodusgeneratie en het ‘huidige’ Israel?
 Ondertussen hadden ze Gods wijsheid moeten ‘inzien
inzien’, maar dat weigeren ze…
 Tot op deze dag weigerden ze om Gods nieuwe verbond in Christus te belijden

ROMEINEN IX
IX--XI
Israëls Geschriften bevestigen Gods huidige oordeel in verharding…
‘Verbaast u en weest verbaasd, verblindt u en weest blind. Zij zijn dronken, maar niet van wijn;
zij waggelen, maar niet van bedwelmende drank. Want Jahweh heeft een geest van diepe slaap
over u uitgestort en Hij heeft uw ogen, de profeten, toegesloten en uw hoofden, de zieners, omhuld.’
(Jes.29:9,10)

‘Mozes riep heel Israël bijeen en zei tegen hen: U hebt alles gezien wat Jahweh in het land Egypte
voor uw ogen gedaan heeft, met de farao, met al zijn dienaren en met heel zijn land: de grote
beproevingen die uw ogen gezien hebben, die grote tekenen en wonderen. Maar Jahweh heeft u
geen hart gegeven om dat te erkennen, of ogen om te zien, of oren om te horen, tot op deze dag.’
(Dt.29:2-4)

Wat is het verband tussen de 2e exodusgeneratie en het ‘huidige’ Israel?
‘Maar hun gedachten zijn verhard geworden; want tot op heden blijft dezelfde bedekking bij het lezen
van het oude testament, zonder weggenomen te worden, die in Christus te niet gedaan wordt.
wordt
Maar tot heden toe ligt er, wanneer Mozes wordt gelezen, een bedekking over hun hart…’
(2Kor.3:14,15)

ROMEINEN IX
IX--XI
God heeft zijn belofte om een overblijfsel te redden niet opgegeven
‘En David zegt: ‘Laat hun tafel hun tot een strik, tot een vangnet, tot een aanleiding tot vallen
en tot een vergelding worden; laten hun ogen verduisterd worden om niet te kijken en laat hun rug
voor altijd krom zijn.’ Ik zeg dan: Zijn zij dan gestruikeld, om ten val te komen? Volstrekt niet!
Maar door hun overtreding is de behoudenis tot de volken gekomen, om hun jaloersheid op te wekken.
En als hun overtreding de rijkdom van de wereld is en hun verlies de rijkdom van de volken,
hoeveel te meer hun volheid!’
(Rm.11:9-12)

 Messias Jezus is de grootste kleinzoon van David, zijn Heer en eeuwige erfgenaam
‘Hoe zeggen de schriftgeleerden dat de Christus een Zoon van David is?
David zelf heeft door de Heilige Geest gezegd: ‘De Heer heeft tot mijn Heer gezegd:
Zit aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden onder uw voeten stel’.
David zelf noemt Hem ‘Heer’, hoe is Hij dan zijn Zoon?’
(Mk.12:35,36)

ROMEINEN IX
IX--XI
God heeft zijn belofte om een overblijfsel te redden niet opgegeven
‘En David zegt: ‘Laat hun tafel hun tot een strik, tot een vangnet, tot een aanleiding tot vallen
en tot een vergelding worden; laten hun ogen verduisterd worden om niet te kijken en laat hun rug
voor altijd krom zijn.’ Ik zeg dan: Zijn zij dan gestruikeld, om ten val te komen? Volstrekt niet!
Maar door hun overtreding is de behoudenis tot de volken gekomen, om hun jaloersheid op te wekken.
En als hun overtreding de rijkdom van de wereld is en hun verlies de rijkdom van de volken,
hoeveel te meer hun volheid!’
(Rm.11:9-12)

 Messias Jezus is de grootste kleinzoon van David, zijn Heer en eeuwige erfgenaam
‘Paulus, slaaf van Christus Jezus, geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God
dat Hij tevoren had beloofd door zijn profeten in de heilige Schriften aangaande zijn zoon
die geworden is uit het geslacht van David naar het vlees, die verklaard is als Gods zoon in kracht
naar de Geest van de heiligheid, door dodenopstanding, Jezus Christus onze Heer’
(Rm.1:1-4)

ROMEINEN IX
IX--XI
God heeft zijn belofte om een overblijfsel te redden niet opgegeven
‘En David zegt: ‘Laat hun tafel hun tot een strik, tot een vangnet, tot een aanleiding tot vallen
en tot een vergelding worden; laten hun ogen verduisterd worden om niet te kijken en laat
hun rug voor altijd krom zijn.’ Ik zeg dan: Zijn zij dan gestruikeld, om ten val te komen? Volstrekt niet!
Maar door hun overtreding is de behoudenis tot de volken gekomen, om hun jaloersheid op te wekken.
En als hun overtreding de rijkdom van de wereld is en hun verlies de rijkdom van de volken,
hoeveel te meer hun volheid!’
(Rm.11:9-12)

 In Psalm 69 vervloekt David vijanden die hem op ‘moorddadige wijze’ hatend vervolgen
 Omdat Jezus Davids zoon IS, treffen deze schrikwekkende vervloekingen ‘Zijn vijanden’
 Niettegenstaande Gods ‘liefde’ (omwille van de vaderen) hen blijft roepen door het evangelie…
 …roept Israel door Jezus te verwerpen een verschrikkelijke vloek over zich af
 Bedenk wat Jezus aankondigde met betrekking tot de verwoesting van Jeruzalem (Mk.13)

ROMEINEN IX
IX--XI
God heeft zijn belofte om een overblijfsel te redden niet opgegeven
‘En David zegt: ‘Laat hun tafel hun tot een strik, tot een vangnet, tot een aanleiding tot vallen
en tot een vergelding worden; laten hun ogen verduisterd worden om niet te kijken en laat
hun rug voor altijd krom zijn.’ Ik zeg dan: Zijn zij dan gestruikeld, om ten val te komen? Volstrekt niet!
Maar door hun overtreding is de behoudenis tot de volken gekomen, om hun jaloersheid op te wekken.
En als hun overtreding de rijkdom van de wereld is en hun verlies de rijkdom van de volken,
hoeveel te meer hun volheid!’
(Rm.11:9-12)

 In Psalm 69 vervloekt David vijanden die hem op ‘moorddadige wijze’ hatend vervolgen
 Omdat Jezus Davids zoon IS, treffen deze schrikwekkende vervloekingen ‘Zijn vijanden’
 Niettegenstaande Gods ‘liefde’ (omwille van de vaderen) hen blijft roepen door het evangelie…
 …roept Israel door Jezus te verwerpen een verschrikkelijke vloek over zich af
Er is niets in Gods huidige handelen met Israel waarvan de Schriften geen getuigenis gaven

ROMEINEN IX
IX--XI
Israëls prioriteit in Gods reddingsplan blijft behouden
‘Ik zeg dan: Zijn zij dan gestruikeld, om ten val te komen? Volstrekt niet!
Maar door hun overtreding is de behoudenis tot de volken gekomen, om hun jaloersheid op te wekken.
En als hun overtreding de rijkdom van de wereld is en hun verlies de rijkdom van de volken,
hoeveel te meer hun volheid! Tot u dan, de volken, zeg ik: Voor zover ik de apostel van de volken ben,
verheerlijk ik mijn bediening, of ik op enigerlei wijze de jaloersheid mocht opwekken
van mijn verwanten naar het vlees en enigen uit hen mocht behouden.
Want als hun verwerping de verzoening van de wereld is,
wat zal hun aanneming anders zijn dan leven uit de doden?’
(Rm.11:11-15)

 Betekent Israëls struikelen over Christus onvermijdelijk het definitieve einde voor hen?
 Onmogelijk, anders was er ook voor de volken geen enkele hoop tot behoudenis !
‘In de eerste plaats zegt Mozes: ‘Ik zal uw jaloersheid opwekken door wat geen volk is;
door een onverstandig volk zal ik uw toorn opwekken’.’
(Rm.10:19)

ROMEINEN IX
IX--XI
Israëls prioriteit in Gods reddingsplan blijft behouden
‘Ik zeg dan: Zijn zij dan gestruikeld, om ten val te komen? Volstrekt niet!
Maar door hun overtreding is de behoudenis tot de volken gekomen, om hun jaloersheid op te wekken.
En als hun overtreding de rijkdom van de wereld is en hun verlies de rijkdom van de volken,
hoeveel te meer hun volheid! Tot u dan, de volken, zeg ik: Voor zover ik de apostel van de volken ben,
verheerlijk ik mijn bediening, of ik op enigerlei wijze de jaloersheid mocht opwekken
van mijn verwanten naar het vlees en enigen uit hen mocht behouden.
Want als hun verwerping de verzoening van de wereld is,
wat zal hun aanneming anders zijn dan leven uit de doden?’
(Rm.11:11-15)

 Betekent Israëls struikelen over Christus onvermijdelijk het definitieve einde voor hen?
 Onmogelijk, anders was er ook voor de volken geen enkele hoop tot behoudenis !
 God gebruikt juist hun falen & vijandigheid om het evangelie tot de volken te brengen!
 De massale instroom van de volken

eindtijdzegeningen

moet hen provoceren

ROMEINEN IX
IX--XI
Israëls prioriteit in Gods reddingsplan blijft behouden
‘Ik zeg dan: Zijn zij dan gestruikeld, om ten val te komen? Volstrekt niet!
Maar door hun overtreding is de behoudenis tot de volken gekomen, om hun jaloersheid op te wekken.
En als hun overtreding de rijkdom van de wereld is en hun verlies de rijkdom van de volken,
hoeveel te meer hun volheid! Tot u dan, de volken, zeg ik: Voor zover ik de apostel van de volken ben,
verheerlijk ik mijn bediening, of ik op enigerlei wijze de jaloersheid mocht opwekken
van mijn verwanten naar het vlees en enigen uit hen mocht behouden.
Want als hun verwerping de verzoening van de wereld is,
wat zal hun aanneming anders zijn dan leven uit de doden?’
(Rm.11:11-15)

 God gebruikt hun weerbarstig verzet om Zijn heerlijkheid in de wereld bekend te maken
‘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’.’
(Rm.9:17)

ROMEINEN IX
IX--XI
Israëls prioriteit in Gods reddingsplan blijft behouden
‘Ik zeg dan: Zijn zij dan gestruikeld, om ten val te komen? Volstrekt niet!
Maar door hun overtreding is de behoudenis tot de volken gekomen, om hun jaloersheid op te wekken.
En als hun overtreding de rijkdom van de wereld is en hun verlies de rijkdom van de volken,
hoeveel te meer hun volheid! Tot u dan, de volken, zeg ik: Voor zover ik de apostel van de volken ben,
verheerlijk ik mijn bediening, of ik op enigerlei wijze de jaloersheid mocht opwekken
van mijn verwanten naar het vlees en enigen uit hen mocht behouden.
Want als hun verwerping de verzoening van de wereld is,
wat zal hun aanneming anders zijn dan leven uit de doden?’
(Rm.11:11-15)

 Als hun ‘rebellie’ redding voor de volken betekent, wat zal hun ‘volheid’ dan meebrengen?!
 Torah ijverig Israel wordt verhard maar er is een overblijfsel in wording

centrale rol

 Paulus blikt vooruit op de toekomst v/h overblijfsel naar de nieuwe exodus in… (je weet wel)
 Het gevolg van hun terugkeer is de volledige vernieuwing en herstel van hemel & aarde

ROMEINEN IX
IX--XI
Israëls prioriteit in Gods reddingsplan blijft behouden
‘Ik zeg dan: Zijn zij dan gestruikeld, om ten val te komen? Volstrekt niet!
Maar door hun overtreding is de behoudenis tot de volken gekomen, om hun jaloersheid op te wekken.
En als hun overtreding de rijkdom van de wereld is en hun verlies de rijkdom van de volken,
hoeveel te meer hun volheid! Tot u dan, de volken, zeg ik: Voor zover ik de apostel van de volken ben,
verheerlijk ik mijn bediening, of ik op enigerlei wijze de jaloersheid mocht opwekken
van mijn verwanten naar het vlees en enigen uit hen mocht behouden.
Want als hun verwerping de verzoening van de wereld is,
wat zal hun aanneming anders zijn dan leven uit de doden?’
(Rm.11:11-15)

 Als hun ‘rebellie’ redding voor de volken betekent, wat zal hun ‘volheid’ dan meebrengen?!
 Torah ijverig Israel wordt verhard maar er is een overblijfsel in wording

centrale rol

 Paulus blikt vooruit op de toekomst v/h overblijfsel naar de nieuwe exodus in… (je weet wel)
 Die verhoopte uitredding is de reden van Paulus roemen in zijn ‘provocerende’ bediening

ROMEINEN IX
IX--XI
Israëls Geschriften
&

Gods karakter

