Wat is het evangelie vandaag de dag?

Het evangelie van God
aangaande Zijn Zoon
Jezus Christus onze Heer.
Romeinen 3:21 – 5:11
Voorburg ZBSH – 18 november 2017 – Piet van Dijk

Het evangelie van God
• Het is Gods kracht tot behoudenis voor ieder die gelooft
zie 1 Kor 1:18,24 en Efeze 1:19

• Gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard
zie Romeinen 1 t/m 8
Maar de rechtvaardige zal op grond van geloof leven.

Het evangelie van God
Conclusies tijdens de vorige Bijbelstudie:

Er is geen rechtvaardige, ook niet één;
de hele wereld ligt onder het oordeel
Op grond van werken der wet
wordt geen mens gerechtvaardigd
Gerechtigheid van God wordt de mens
aangeboden

Het evangelie van God
• Beginsel van rechtvaardiging: alleen door geloof
Romeinen 3 : 21-31

• Abraham als voorbeeld van rechtvaardiging
Romeinen 4 : 1-25

• Zegeningen van rechtvaardiging
Romeinen 5 : 1-11

Het evangelie van God
Beginsel van rechtvaardiging: alleen door geloof
Romeinen 3 : 21-31
• buiten de wet om
• door geloof
• zonder onderscheid
• om niet, door genade
• gefundeerd op de verlossing, die in Christus Jezus is
• Hij is gesteld tot verzoendeksel - genadetroon - ,
• Zijn bloed spreekt van Zijn volmaakte verzoeningswerk
• God zag vooruit op het volmaakte werk van de Heer Jezus (OT)
• God ziet terug op het volmaakte werk van de Heer Jezus (NT)

Het evangelie van God
Abraham als voorbeeld van rechtvaardiging
Romeinen 4 : 1-25
• Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend
• Gerechtigheid niet als verdienste maar door zijn houding t.o.v. God:
ABRAHAM GELOOFDE GOD OP ZIJN WOORD (Gen 15:6,Rom 4:20)
• God bezegelde A’s gerechtigheid door het teken van de besnijdenis

Het evangelie van God
de belofte aan Abraham
• belofte is zeker op grond van:
het geloof van de mens – niet : verdienste
de genade van God
Rom 4:16
• belofte is onvoorwaardelijk:
geen verplichting van de kant van de mens
alleen afhankelijk van God’s trouw
(wat Hij beloofd heeft, is Hij ook machtig te doen) Rom 4:21
• belofte voor Abrahams geestelijk nageslacht
(uit het geloof - 4:16)
• belofte houdt in : erfgenaam zijn

Het evangelie van God
Zegeningen van rechtvaardiging
Romeinen 5:1,2

• vrede met God
• toegang tot God - ook: 1 Pet 3:18, Heb 10:19
• roemen in de hoop op de heerlijkheid van God
toekomst - Rom 8:18, Joh 17:24
hoop = nog niet vervulde belofte
= zekerheid

Het evangelie van God
Zegeningen van rechtvaardiging
Romeinen 5:3-11

• verdrukking – volharding – beproefdheid – hoop
• liefde van God in onze harten uitgestort
• Heilige Geest die ons gegeven is
• Christus voor goddelozen gestorven
• wij waren krachteloos, goddeloos, zondaar
• wij zijn krachtig door de HG, godlovers, gerechtvaardigd
• als gevolg van onze rechtvaardiging, behouden van de toorn
• de dood van de Heer Jezus is een bewijs van de liefde van God

Het evangelie van God
Zegeningen van rechtvaardiging
roemen (vs 2,3,11)

• roemen in de hoop op de heerlijkheid van God – vs 2
• roemen in de verdrukkingen
- vs 3
• roemen in God door onze Heer Jezus Christus - vs 11
God als bron en oorsprong van alle zegeningen
God Die Zijn geliefde Zoon heeft gegeven
God Die nu en tot in alle eeuwigheid het Voorwerp
van onze AANBIDDING is

Enkele vragen bij de ZBSH van 18-11-2017
• 1. Wat is eigenlijk de gerechtigheid van God. Is die vergelijkbaar met
rechtvaardigheid en gerechtigheid die wij als mensen t.o.v. elkaar hebben ?
• 2. Er bestaan blijkbaar verschillende "Blijde Boodschappen" in de Bijbel. Paulus
heeft het soms over zijn eigen Evangelie. Wat houdt het Evangelie van God
aangaande Zijn Zoon nu precies in en is dit identiek aan het eigen evangelie van
Paulus ?
• 3. Waarin is de Jood superieur ten opzichte van de heiden ?
• 4. In hoodfstuk 4 voert Paulus zowel Abraham als David als voorbeeld aan.
Waarom ook David ? (Rom 4:6-8). David was toch wel besneden toe hij dit zei ?
• 5. Is er een verschil tussen de vader van de besnijdenis en de vader van de
besnedenen?
• 6. Kan het toch nog vruchtbaar zijn (worden) van Abraham en Sarai op honderd
jarige leeftijd een argument zijn voor de gebedsgenezing zoals die langzamerhand
in de "Mainstreamgemeente" insluipt?

• 7. Is er een andere gerechtigheid bedoeld in hoofdstuk 4 dan in hoofdstuk 1?
• 8. Is het in de praktijk niet veelmeer dat we verdrukkingen willen verminderen
dan er in roemen: En bad de apostel Paulus de Heer toch ook driemaal om de
doorn in zijn vlees weg te nemen (2Cor 12:8), hij spoort verder Timotheus aan te
bidden om een rustig leven te kunnen leiden ( 1Tim 2:2) en hij geeft gelovigen
adviezen verdrukkingen te besparen 1Cor7:28).
• Hoe komt het dit ?
• 9. Terwijl Paulus zegt dat de mens om niet gerechtvaardigd wordt, op grond van
geloof (Rom 3:24) schrijft Jakobus in zijn brief dat een mens niet slechts uit geloof
gerechtvaardigd wordt (Jak 2:24). Hoe verhoudt dat zich tot elkaar ?
• 10. Wat is de vrede met God in Rom. 5:1? Is dit een andere vrede dan de vrede
die de apostel ons vaak in de aanhef van zijn brieven toewenst? Zijn er
verschillende vredes? Zie ook Fil 4:7.
• 11. In hoofdstuk 3 lezen wij over geloof in de Heer Jezus (vs 23,25)
•
in hoofdstuk 4 over geloof in God (vs 24).
•
Wat heeft ons dit te zeggen?

