“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante
tekst, dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vereenvoudigen. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms
niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet
acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is
op het schriftelijke onderwijs.”

Het zondaarsgebed
Romeinen 10:9 is een vers dat vaak uit de context wordt getrokken in de hedendaagse kerk. In hoofdstuk
10 wijdt Paulus uit over de Wet van God, hij noemt het de WET VAN GERECHTIGHEID. Laten we dit
hoofdstuk daarom opnieuw bestuderen om de werkelijke betekenis van vers 9 te begrijpen.
Klaar? ... Vers 1 …
Romeinen 10:1
Broeders en zusters, ik wens uit de grond van mijn hart en bid tot God dat ze zullen worden
gered. (NBV)
Om te beginnen, spreekt hij de lezers aan als “broeders”. Daarmee laat hij ons weten dat de lezers van
deze brief al gelovigen zijn. Hij benoemt dan verder dat zijn verlangen en gebed voor het vleselijke
Israël is dat ze zullen worden gered. We merken hier op dat de “redding” die hier wordt bedoeld niet de
redding in de zin van bekering is maar het feit dat je wordt gered bij de wederkomst van Christus. We
gaan hier later dieper op in. Vers 2….
Romeinen 10:2
Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht. (HSV)
Paulus maakt een duidelijk statement dat Israel ijverig is voor God, maar dat hun ijver NIET met het
juiste inzicht gepaard gaat. Paulus zegt dat hun ijver niet is gebaseerd op de kennis die de Vader hen
heeft gegeven – DE WET- Het ware fundament van kennis.
Is er een schriftgedeelte wat daar nader op ingaat? Er zijn er een paar …
Spreuken 1:7
Het begin van alle kennis is ontzag voor de HEER; een dwaas veracht de wijsheid en weigert elk
onderricht. (NBV)
Dus, als ontzag voor de HEER, bijbels gezien, het begin is van alle kennis, wat betekent het dan om

ontzag te hebben voor de Heer?
Het is ons gebed dat je gezegend werd door dit onderwijs.
Denk eraan om altijd alles te toetsen.
Sjalom!
Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net
(Engelstalig onderwijs)
Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.
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