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Een uitermate belangrijk artikel!

Jaren geleden vroeg iemand me waar ik over zou praten als ik nog maar 10 minuten te leven had. Ik
weet niet meer wat ik toen antwoordde, maar ik weet wat mijn antwoord vandaag zou zijn:
“De manifestatie van de gerechtigheid van God in het redden van zijn vijanden omdat Hij geen
vrienden heeft. (zie Rom. 3:21-26 en Rom. 5:6-11).
“Rom. 3:21-26: 21: Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet,
hebbende getuigenis van de wet en de profeten: 22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof
van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid. 23 Want zij hebben
allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; 24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn
genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is; 25 Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening,
door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden,
die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods; 26 Tot een betoning van Zijn
rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende
dengene, die uit het geloof van Jezus is.
“Rom. 5:6-11: 6 Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen
gestorven. 7 Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven; want voor den goede zal
mogelijk iemand ook bestaan te sterven. 8 Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor
ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. 9 Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn
bloed, zullen wij door Hem behouden worden van den toorn. 10 Want indien wij, vijanden zijnde, met
God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden
door Zijn leven. 11 En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in God, door onzen Heere Jezus Christus,
door Welken wij nu de verzoening gekregen hebben.
Dit is de gerechtigheid van God die van kracht is geweest vóór de Wet, voordat Israël als natie uit
Egypte werd geleid, vóór de beloofde zoon Isaak, vóór de besnijdenis, vóór de oprichting van het
verbond met Abraham en daarom vóór het hele Israëlische Verbond - systeem. De gerechtigheid van
God in het redden van zijn vijanden gaat in feite helemaal terug tot Adams val. Sinds de mensheid door
Adam in de put van zonde en dood is gevallen, hebben zij daar als goddeloze zondaars gezeten met de
status van “vijanden van God”. Ze konden niets doen om hun uitzichtloze situatie te verhelpen. Als ze
aan hun moeilijke situatie zouden ontsnappen, zou God het voor hen moeten doen. En dat is precies
wat Hij deed! God ging op eigen initiatief naar hen toe om het goede nieuws te prediken, en voor
degenen die geloofden, werd hun geloof gerekend tot rechtvaardigheid, resulterend in rechtvaardiging
tot eeuwig leven. Iedereen, sinds de val van Adam, werd op deze manier gered, of ze werden helemaal
niet gered.
- Abraham is het patriarchale voorbeeld hiervan. God kwam tot Abraham toen zijn naam nog Abram
was, een afgod-aanbiddende Heiden met de status van “vijand van God” in het land van Ur der
Chaldeeën, en Hij predikte hem het “Goede Nieuws” - dat in hem, en zijn fysieke zaad, door Isaak, alle
naties van de aarde gezegend zouden worden. Abram geloofde God en zijn geloof werd hem tot
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gerechtigheid gerekend (zie Gal. 3:6-8; Gen. 15:6). Hij werd onmiddellijk en voor eeuwig
gerechtvaardigd tot het eeuwige leven.
“Gal. 3:6-8: 6 Gelijkerwijs Abraham Gode geloofd heeft, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend;
7 Zo verstaat gij dan, dat degenen, die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. 8 En de Schrift, te
voren ziende, dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft te voren aan Abraham het
Evangelie verkondigd, zeggende: In u zullen al de volken gezegend worden.
“Gen. 15:6: En hij geloofde in den Heere; en Hij rekende het hem tot gerechtigheid.
- Laten we nu 2000 jaar vooruit kijken naar een aantal andere afgoden-aanbiddende Heidenen,
goddeloze zondaars met de vijandelijke status voor God in het land Galatië, en we zien daar dezelfde
gerechtigheid van God in werking. God kwam door de apostel Paulus het goede nieuws prediken - het
goede nieuws over de dood en opstanding van Christus. De Galaten geloofden God en hun geloof werd
gerekend tot gerechtigheid (zie Gal. 3:1-6).
“Gal. 3:1-6: 1 O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd, dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam
zijn; denwelken Jezus Christus voor de ogen te voren geschilderd is geweest, onder u gekruist zijnde? 2
Dit alleen wil ik van u leren: hebt gij den Geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking des
geloofs? 3 Zijt gij zo uitzinnig? Daar gij met den Geest begonnen zijt, voleindigt gij nu met het vlees? 4
Hebt gij zoveel tevergeefs geleden? Indien maar ook tevergeefs! 5 Die u dan den Geest verleent, en
krachten onder u werkt, doet Hij dat uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs? 6
Gelijkerwijs Abraham Gode geloofd heeft, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend;
Ze waren gerechtvaardigd tot het eeuwige leven. En dezelfde gerechtigheid van God is vandaag van
kracht voor ons. Als je gered bent, ben je op deze manier gered of ben je helemaal niet gered.
Maar dit is wat we moeten beseffen als we de Bijbel goed willen begrijpen, en waarom ik het zo
belangrijk vind dat ik er in de laatste 10 minuten van mijn leven over zou praten: Terwijl de
gerechtigheid van God, in het redden van zijn vijanden, in feite plaats vond sinds de val van Adam,
werd het niet geopenbaard, bekend gemaakt of volledig uitgelegd totdat God het aan en door het
afgezonderde apostelschap van Paulus openbaarde. We zullen de redenen hiervoor zien als we verder
gaan in dit artikel.

DE “MAAR NU” MANIFESTATIE, OF OPENBARING, VAN DE GERECHTIGHEID VAN GOD
“Rom. 3:21-26: 21 Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet,
hebbende getuigenis van de wet en de profeten: 22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof
van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid. 23 Want zij hebben
allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; 24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn
genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is; 25 Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening,
door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden,
die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods; 26 Tot een betoning van Zijn
rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende
dengene, die uit het geloof van Jezus is.
Deze passage leert ons veel dingen over de gerechtigheid van God die vandaag door de apostel Paulus
wordt gemanifesteerd, bekend gemaakt en volledig wordt uitgelegd:

1. Het is de MAAR NU gerechtigheid van God (3:21a). Het is een nieuwe openbaring van Zijn
gerechtigheid die nu bekend wordt gemaakt door Paulus zijn apostelschap. Het vormt de basis voor
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het evangelie van Paulus, de prediking van Jezus Christus volgens de openbaring van de verborgenheid,
die geheim was gehouden sinds de wereld begon, MAAR NU wordt gemanifesteerd door de
profetische geschriften van Paulus, niet in de laatste plaats door deze brief aan de Romeinen (Rom.
16: 25-26).

2. Het wordt gemanifesteerd zonder of apart of gescheiden van Israël en haar Wet (3:21b).
3. De Wet en Profeten kunnen deze gerechtigheid van God niet manifesteren - dat is de
verantwoordelijkheid van Paulus - maar ze kunnen ervan getuigen (3:21c). Met andere woorden, deze
gerechtigheid van God die nu bekend wordt gemaakt door Paulus staat los van wat werd geopenbaard
in het Oude Testament, maar dat gezegd hebbende, het is er ook perfect mee in overeenstemming.
De Oud Testamentische geschriften kunnen van veel dingen getuigen over deze openbaring van Gods
gerechtigheid. Ze kunnen getuigen van de volstrekte zondigheid van de gevallen mensheid (Rom. 1-3).
Ze kunnen getuigen van het volledige onvermogen van het vlees, inclusief het vlees van Israël, zelfs
met al haar goddelijke voordelen, om gerechtigheid voort te brengen op basis van de Wet (Rom. 3:920). Ze kunnen getuigen van de concepten van verlossing en verzoening (bevredigend offer) en de
nooit veranderende eigenschappen van God zoals Zijn Heiligheid en Rechtvaardigheid (Rom. 3:24-25).
Ze kunnen getuigen van vergeving van zonden en rechtvaardiging door het geloof (Rom. 4), en van vele
andere dingen zoals deze. Maar wat ze niet kunnen doen is de MAAR NU Gerechtigheid van God
manifesteren, bekend maken of volledig uitleggen. Dat kan alleen de apostel Paulus.

4. Ook al is deze gerechtigheid van God van kracht sinds de val van Adam, het kon pas om twee
belangrijke redenen aan de apostel Paulus geopenbaard worden.
Ten eerste is de gerechtigheid van God bij het redden van zijn vijanden gebaseerd op het geloof van
Christus (3:22a), Christus zijn getrouw werk aan het kruis, zoals verkondigd in het evangelie van Paulus,
het goede nieuws van de dood en opstanding van Christus (1 Kor. 15:1-4). Met andere woorden, omdat
deze gerechtigheid van God gebaseerd is op de dood en opstanding van Christus, kon het niet (om het
voor de hand liggende te zeggen) eerder dan na de dood en opstanding van Christus gemanifesteerd,
bekend gemaakt of volledig verklaard worden!
Ten tweede besloot God in zijn oneindige wijsheid dat deze gerechtigheid van God bij het redden van
zijn vijanden het beste tot uiting kwam door een vijand van God. En de beste daarvoor was Saulus in
die dag, die de apostel Paulus werd. Hij nam niet alleen deel aan de vervolging van Christus en Zijn
volk. Hij was de leider van de vervolging tegen Christus en Zijn volk! Hij stond openlijk vijandig
tegenover God. Hij was de ergste vijand van God (Handelingen 9:1-6; Handelingen 26:9-11). Daarom
kon deze gerechtigheid van God niet worden gemanifesteerd door Petrus en de 12. Ze waren de
vrienden van God. Het moest Paulus zijn, de ultieme vijand van God (1 Tim. 1: 12-16).

5. Deze gerechtigheid van God wordt aan iedereen aangeboden, maar er wordt aan deelgenomen, of
ontvangen, door degenen die geloven (3:22b).

6. Het brengt iedereen - zowel Jood als heiden - samen onder zonde (3:9, 22c) en in ongeloof (Rom.
11:32). Daarom staat het niet alleen los van de Wet (3:21), maar staat het ook los van Israël en haar
Profetische Programma zoals vastgelegd in het Oude Testament, de Evangelieverslagen en bediening
van Petrus en de 12, die altijd volgens het basisprincipe werkten van een duidelijk onderscheid tussen
Jood en Heiden.

7. Deze openbaring van Paulus is een manifestatie van de gerechtigheid van God omdat het uitlegt
hoe God goddeloze zondaars, met de vijandelijke status, voor Hem kan rechtvaardigen (Rom. 3:23;
4:5; 5:10) terwijl hij Zijn oneindige Heiligheid en volmaakte Gerechtigheid handhaaft (3: 24-26).
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8. Het is gebaseerd op de verlossing die Christus heeft verkregen voor zondaars aan het Kruis (3:24),
die de oneindige Heiligheid van God volledig bevredigde (3:25), waardoor God zondaars kon
rechtvaardigen en tegelijkertijd Zijn Gerechtigheid bewees (3:26) ).

9. Omdat het gebaseerd is op de Persoon en het Werk van Christus, rechtvaardigt God zondaars strikt
uit genade en door het geloof (Ef. 2:8-9), nooit door Wet en werken (Rom. 3:22-24; 4:5; 11:6).
- Kortom, wat God vandaag openbaart in Paulus zijn brieven is een duidelijke manifestatie van de
gerechtigheid van God, waarbij Hij volledig uitlegt hoe Hij goddeloze zondaars rechtvaardigt voor hun
status als vijand voor Hem en tegelijkertijd Zijn absolute en volmaakte Gerechtigheid demonstreert.
Of anders gezegd: hoe hij zijn vijanden redt omdat hij geen vrienden heeft!
- Maar dit roept de vraag op: als dit allemaal waar is, welke gerechtigheid van God had God
gemanifesteerd in Zijn profetische programma met de natie Israël zoals opgetekend in de nietPaulinische geschriften?

DE MANIFESTATIE VAN DE GERECHTIGHEID VAN GOD BIJ HET REDDEN VAN ZIJN VRIENDEN EN HET
VERNIETIGEN VAN ZIJN VIJANDEN.
Door middel van Zijn profetische programma, waarover werd gesproken sinds de wereld begon in de
niet-Paulinische brieven, legde God uit hoe Hij Zijn heerlijkheid op aarde zou herstellen door de natie
Israël. Dit programma kwam in een hogere versnelling toen God Goed Nieuws verkondigde en beloften
deed aan Abram / Abraham, die Hij codificeerde in het onvoorwaardelijke Abrahamitische Verbond.
Het is erg belangrijk om de chronologie van gebeurtenissen in het leven van Abram / Abraham op te
merken. Paulus maakt er veel werk van in Romeinen 4. Ten eerste geloofde Abraham God en werd Zijn
geloof gerekend tot rechtvaardigheid (Gen. 12:1 - 15: 6). Vervolgens ging God een formeel verbond
met Abraham aan (Gen. 15: 8-21)
--Eén van de eerste beloften die God aan Abraham gaf, bepaalt het patroon hoe dit Verbond met
Abraham zou werken: ik zal hen zegenen die u zegenen (Abraham, Israël en God) en hen vervloeken
die u vervloeken (Abraham, Israël en God) (Gen. 12:6). Of, anders gezegd: Ik zal jouw (en Mijn) vrienden
zegenen en jouw (en Mijn) vijanden vernietigen. Met andere woorden, het verbond met Abraham is
opgebouwd rond een principe van "vriendschap". God noemt slechts één persoon specifiek Zijn
"vriend" in de Bijbel, en die persoon was Abraham en door hem zijn collectieve fysieke
afstammelingen, de natie Israël.
“2 Kron. 20:7: Hebt Gij niet, onze God, de inwoners dezes lands van voor het aangezicht van Uw volk
Israël verdreven, en dat aan het zaad van Abraham, Uw liefhebber (KJV en NBG: vriend), tot in eeuwigheid
gegeven?
“Jesaja 41:8: Maar gij, Israël, Mijn knecht! gij Jakob, dien Ik verkoren heb! het zaad van Abraham, Mijn
liefhebber! (KJV en NBG: vriend).
Het is deze basis van 'vriendschap' voor het verbond met Abraham waarover op bijna elke pagina van
Israëls profetische geschriften wordt geschreven: het Oude Testament, de evangelieverslagen, de
bediening van de Twaalf en Hebreeën tot en met door Openbaring. Hier zijn enkele voorbeelden:
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Melchizedek zei dit tegen Abram:
“Gen. 14:19-2-: 19 En hij zegende hem, en zeide: Gezegend zij Abram Gode, de Allerhoogste, Die hemel
en aarde bezit! 20 En gezegend zij de allerhoogste God, Die uw vijanden in uw hand geleverd heeft! En
hij gaf hem de tiende van alles.
Mozes zei dit bij de uittocht:
“Exodes 14:13-14: 13 Doch Mozes zeide tot het volk: Vreest niet, staat vast, en ziet het heil des Heeren,
dat Hij heden aan ulieden doen zal, want de Egyptenaars, die gij heden gezien hebt, zult gij niet weder
zien in eeuwigheid. 14 De Heere zal voor ulieden strijden, en gij zult stil zijn.
En op weg naar de Sinaï probeerde God hen te onderwijzen over de genade die in Zijn IK BEN Jehovahnaam verblijft:
“Ex. 15:6: O Heere! Uw rechterhand is verheerlijkt geworden in macht; Uw rechterhand, o Heere! heeft
den vijand verbroken!
- Maar Israël verwierp wat God onvoorwaardelijk en genadig voor hen wilde doen. Ze gingen in plaats
daarvan het Wetsverbond met Hem aan en verklaarden: “Al wat de Heere gesproken heeft, zullen wij
doen!” (Ex.19: 8)! Maar op het moment dat ze dat zeiden sloten ze uit dat DE HEER alles voor hen zou
DOEN, en ze brachten het grootste deel van de volgende 1500 jaar onder de Vloeken van de Wet door
omdat ze Zijn wil niet deden. Onder het Wetsverbond sloten ze een contract met God om hen te
redden van hun vijanden op basis van hun gehoorzaamheid. Als ze gehoorzaamden, zouden ze verlost
worden van hun vijanden en veilig wonen in het land Kanaän. Als ze niet gehoorzaamden, zouden ze
aan hun vijanden worden overgeleverd en uit het land worden verwijderd (Lev. 26). Natuurlijk, in hun
rebellie tegen God, en het afwijzen van Zijn Woord, gehoorzaamden ze als Natie niet, en als Natie
werden ze onder de vloeken van de Wet gebracht.
- Gedurende de 1500 jaar geschiedenis van Israël was het haar constante verlangen en gebed dat God
zijn beloften aan Abraham zou vervullen. Dat Hij DE GERECHTIGHEID VAN GOD zou manifesteren bij
het REDDEN VAN ZIJN VRIENDEN EN HET VERNIETIGEN VAN ZIJN VIJANDEN. Bijna overal in het Oude
Testament zul zoiets lezen als dit:
“Num. 10:9: En wanneer gijlieden in uw land ten strijde zult trekken tegen den vijand, die u benauwt,
zult gij ook met die trompetten een gebroken klank maken; zo zal uwer gedacht worden voor het
aangezicht des Heeren, uws Gods, en gij zult van uw vijanden verlost worden.
“Deut. 12:10: Maar gij zult over de Jordaan gaan, en wonen in het land, dat u de Heere, uw God, zal
doen erven; en Hij zal u rust geven van al uw vijanden rondom, en gij zult zeker wonen.
“Jozua 10:25: Toen zeide Jozua tot hen: Vreest niet en ontzet u niet, zijt sterk en hebt goeden moed;
want alzo zal de Heere aan al uw vijanden doen, tegen dewelke gijlieden strijdt.
“1 Sam. 12:11: En de Heere zond Jerubbaal, en Bedan, en Jeftha, en Samuel, en Hij rukte u uit de hand
uwer vijanden rondom, alzo dat gij zeker woondet.
--En vele psalmen zijn geschreven als deze:
“Psalm 5:8-10: 8 Heere! Leid mij in Uw gerechtigheid, om mijner verspieders wil; richt Uw weg voor
mijn aangezicht. 9 Want in hun mond is niets rechts, hun binnenste is enkel verderving, hun keel is een
open graf, met hun tong vleien zij. 10 Verklaar hen schuldig, o God; laat hen vervallen van hun
raadslagen; drijf hen henen om de veelheid hunner overtredingen, want zij zijn wederspannig tegen U.
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“Psalm 13:3-5: 3 Aanschouw, verhoor mij, Heere, mijn God; verlicht mijn ogen, opdat ik in den dood
niet ontslape; 4 Opdat niet mijn vijand zegge: Ik heb hem overmocht; mijn tegenpartijders zich
verheugen, wanneer ik zou wankelen. 5 Maar ik vertrouw op Uw goedertierenheid; mijn hart zal zich
verheugen in Uw heil;
“Psalm 35:19-24: 19 Laat hen zich niet verblijden over mij, die mij om valse oorzaken vijanden zijn; noch
wenken met de ogen, die mij zonder oorzaak haten. 20 Want zij spreken niet van vrede, maar zij
bedenken bedriegelijke zaken tegen de stillen in het land. 21 En zij sperren hun mond wijd op tegen mij;
zij zeggen: Ha, ha, ons oog heeft het gezien! 22 Heere! Gij hebt het gezien, zwijg niet; Heere! wees niet
verre van mij. 23 Ontwaak en word wakker tot mijn recht; mijn God en Heere! tot mijn twistzaak. 24
Doe mij recht naar Uw gerechtigheid, Heere, mijn God! en laat hen zich over mij niet verblijden.
“Jesaja 1:24: Daarom spreekt de Heere, Heere der heirscharen, de Machtige Israëls: O wee! Ik zal Mij
troosten van Mijn wederpartijders. Ik zal Mij wreken van Mijn vijanden.
“Jesaja 66:14: En gij zult het zien, en uw hart zal vrolijk zijn, en uw beenderen zullen groenen als het
tedere gras; dan zal de hand des Heeren bekend worden aan Zijn knechten, en Hij zal Zijn vijanden gram
worden.
“Micha 5:9: Uw hand zal verhoogd zijn boven uw wederpartijders, en al uw vijanden zullen uitgeroeid
worden.
“Nahum 1:2: Een ijverig God en een wreker is de Heere, een wreker is de Heere, en zeer grimmig; een
wreker is de Heere aan Zijn wederpartijders, en Hij behoudt den toorn Zijn vijanden.
“Zach. 10:5-6: 5 En zij zullen zijn als de helden, die in het slijk der straten treden in den strijd, en zij
zullen strijden; want de Heere zal met hen wezen; en zij zullen die beschamen, die op paarden rijden. 6
En Ik zal het huis van Juda versterken, en het huis van Jozef zal Ik behouden, en Ik zal hen weder inzetten;
want Ik heb Mij hunner ontfermd, en zij zullen wezen, alsof Ik hen niet verstoten had; want Ik ben de
Heere, hun God, en Ik zal ze verhoren.
De lijst kan maar doorgaan en doorgaan, maar het toont aan dat de overweldigende zorg van Israëls
profetische Schrift hun verlangen naar God is om Zijn gerechtigheid te manifesteren door zijn vrienden
te redden en zijn vijanden te vernietigen. En dit veranderde niet met de komst van Christus in Zijn
aardse bediening:
“Lukas 1:68-75: 68 Geloofd zij de Heere, de God Israels, want Hij heeft bezocht, en verlossing te weeg
gebracht Zijn volke; 69 En heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht, in het huis van David, Zijn knecht;
70 Gelijk Hij gesproken heeft door den mond Zijner heilige profeten, die van het begin der wereld
geweest zijn; 71 Namelijk een verlossing van onze vijanden, en van de hand al dergenen, die ons haten;
72 Opdat Hij barmhartigheid deed aan onze vaderen, en gedachtig ware aan Zijn heilig verbond; 73 En
aan den eed, dien Hij Abraham, onzen vader, gezworen heeft, om ons te geven. 74 Dat wij, verlost
zijnde uit de hand onzer vijanden, Hem dienen zouden zonder vreze. 75 In heiligheid en gerechtigheid
voor Hem, al de dagen onzes levens
- Evenmin veranderde dit zelfs niet na Christus 'dood en opstanding onder de bediening van de 12:
“Hand. 3:18-26: 18 Maar God heeft alzo vervuld, hetgeen Hij door den mond van al Zijn profeten te
voren verkondigd had, dat de Christus lijden zou. 19 Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen
uitgewist worden; wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren,
20 En Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die u tevoren gepredikt is; 21 Welken de hemel moet
ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door den mond van
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al Zijn heilige profeten van alle eeuw. 22 Want Mozes heeft tot de vaderen gezegd: De Heere, uw God,
zal u een Profeet verwekken, uit uw broederen, gelijk mij; Dien zult gij horen, in alles, wat Hij tot u
spreken zal. 23 En het zal geschieden, dat alle ziel, die dezen Profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid
zal worden uit den volke. 24 En ook al de profeten, van Samuel aan, en die daarna gevolgd zijn, zovelen
als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen te voren verkondigd. 25 Gijlieden zijt kinderen der
profeten, en des verbonds, hetwelk God met onze vaderen opgericht heeft, zeggende tot Abraham: En
in uw zade zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. 26 God, opgewekt hebbende Zijn Kind
Jezus, heeft Denzelven eerst tot u gezonden, dat Hij ulieden zegenen zou, daarin dat Hij een iegelijk van
u afkere van uw boosheden.
Hoe verschillend is dit van wat we in Paulus 'brieven lezen dat God vandaag zijn vijanden redt! Hij
ZEGENT goddeloze zondaars ondanks hun vijandelijke status voor Hem (Rom. 5:6-11) !!
Samengevat:
De niet-Paulinische geschriften, die te maken hebben met Gods profetische programma om Zijn
heerlijkheid op aarde te herstellen, zijn ontworpen om DE GERECHTIGHEID VAN GOD te manifesteren
bij het REDDEN VAN ZIJN VRIENDEN EN HET VERNIETIGEN VAN ZIJN VIJANDEN.
De Paulinische Brieven, die te maken hebben met Gods programma der Verborgenheid om Zijn
heerlijkheid in de hemelen te herstellen, zijn ontworpen om DE RECHTVAARDIGHEID VAN GOD te
manifesteren bij het REDDEN VAN ZIJN VIJANDEN OMDAT HIJ GEEN VRIENDEN HEEF

WAAROM IS DIT BELANGRIJK?
Dus waarom is dit zo belangrijk dat ik de laatste 10 minuten van mijn leven erover zou praten? Want
zonder overdrijving, als we deze twee manifestaties van de gerechtigheid van God in de Bijbel
waarderen, verklaart het alles: ABSOLUUT ALLES!
Het verklaart het verschil tussen de "redding" die Paulus manifesteert - rechtvaardiging tot eeuwig
leven voor zondaars - en de "redding" die de niet-Paulinische Geschriften manifesteren - bevrijding
van het nationale Israël van haar vijanden.
Het verklaart Gods enige methode van redding van zondaars - rechtvaardiging uit genade door het
geloof. Wet en werken zijn niet alleen niet vereist, ze worden uitgesloten (Rom. 4: 5). Wet en werken
spelen een rol in het profetische programma van Israël bij de manifestatie van Gods gerechtigheid door
het nationale Israël te redden van haar vijanden.
- Als we naar de profetische geschriften van Israël gaan als basis voor rechtvaardiging tot het eeuwige
leven, zal dit altijd leiden tot verwarring en ondergang voor zowel gelovigen als ongelovigen. Voor
ongelovigen leidt het hen weg van de gerechtigheid van God die nu wordt gemanifesteerd in het
redden van zijn vijanden op basis van genade en geloof, het verwarrend met de gerechtigheid van God
gemanifesteerd in de profetische geschriften van Israël, waarbij God zijn vrienden redt en zijn vijanden
vernietigt .
Ze (de ongelovigen) zullen concluderen dat ze zichzelf acceptabel moeten maken voor God. Ze zullen
denken dat ze eerst Zijn vriend moeten worden, en dan zal Hij ze redden. En dit maakt hen tot prooi
voor religieuze systemen en hun rituelen, die alles verpesten.
En voor gelovigen neemt het de zekerheid van redding weg die ze nodig hebben om God te dienen.
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Wanneer in de profetische geschriften van Israël "redding" wordt genoemd, verwijzen ze gewoonlijk
niet naar rechtvaardiging voor het eeuwige leven, maar naar Israëls nationale bevrijding van haar
vijanden en toegang tot haar koninkrijk. Als je een volledige uitleg van verlossing tot het eeuwige leven
wilt hebben, kun je dat alleen krijgen uit de geschriften van de apostel Paulus.
- Het verklaart de valse veronderstelling van door mensen gemaakte theologische systemen, zoals het
Calvinisme. Theologen, die de Bijbel niet recht snijden (2 Tim. 2:15), en die Israël hebben vervangen
door het Lichaam van Christus, ze lezen de niet-Paulinische geschriften en zien hoe God zijn eigen volk
en zijn vrienden redt en concluderen dat God alleen de "uitverkorenen" redt. Maar daarbij maken ze
dezelfde fout die de Farizeeën in Jezus 'tijd maakten. Ze gaan niet ver genoeg terug in de geschiedenis
van Abraham. Vóór de wet, vóór de natie Israël, vóór de beloofde zoon Isaak, vóór de besnijdenis,
voordat zelfs het verbond met Abraham werd gesloten, waardoor Abraham een vriend van God werd
... vóór dat alles predikte God gewoon goed nieuws aan Abram, een afgod aanbiddende Heiden, een
goddeloze zondaar met de status van vijand voor Hem. Abram geloofde God en zijn geloof werd
gerekend tot gerechtigheid.
Ten eerste werd hij gerechtvaardigd tot het eeuwige leven als een vijand van God in overeenstemming
met de gerechtigheid van God die in de brieven van Paulus tot uiting komt.
Vervolgens werd hij de "vriend" van God gemaakt in overeenstemming met de gerechtigheid van God,
gemanifesteerd in de profetische geschriften van Israël, waarbij God hem zou redden of bevrijden door
zijn vijanden te vernietigen.
- Het verklaart waarom er kwaad in de wereld is. Om alle kwaad in de wereld te vernietigen, zou God
alle goddeloze zondaars, die de status van vijand voor Hem hebben, moeten vernietigen. De
Gerechtigheid van God bij het redden van Zijn Vijanden wordt nu gemanifesteerd in Zijn Genade en
Vrede, zodat zoveel mogelijk vijanden gered kunnen worden VOORDAT Hij terugkeert om de
Gerechtigheid van God te manifesteren door Zijn vijanden te vernietigen in Zijn Toorn en Oordeel.
- Het verklaart hoe we God vandaag de dag dienen. Vandaag mogen we niet verlangen of bidden voor
de vernietiging van onze en Gods vijanden zoals Mozes en David en alle profeten deden. In plaats
daarvan moeten we Gods genade en vrede aan Zijn vijanden aanbieden, verlangend en biddend dat ze
voor eeuwig behouden zullen worden. Wij zijn Christus 'ambassadeurs van verzoening in een gevallen
wereld:
“2 Kor. 5:18-20: 18 En al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelven verzoend heeft door Jezus
Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. 19 Want God was in Christus de wereld
met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in
ons gelegd. 20 Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van
Christus wege: laat u met God verzoenen.

“Hand. 16:31: Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden”
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