“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 vergemakkelijken. 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.”

Wat is het Evangelie? Het HELE Evangelie begrijpen: Deel 2
HET EVANGELIE VOLGENS PAULUS
Het onderwijs van Paulus over het Evangelie - "de dood, begrafenis en opstanding van Christus
(de Messias)" - omvat de boodschap van het verkrijgen van rechtvaardigheid door geloof.
In Romeinen 1 beschrijft Paulus het Evangelie als volgt:
Romeinen 1:16-17
Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God
tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek. Want de
gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven
is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.
Dus, het Evangelie dat Paulus predikte, openbaart en verklaart het principe van “gerechtigheid
door geloof".
Hoe openbaart het Evangelie de gerechtigheid van God?
Kort samengevat, het Evangelie openbaart de manier waarop God een zondaar rechtvaardig maakt.
Gebaseerd op het werk van de Messias aan het kruis, rekent God de zondaar de rechtvaardigheid
toe.
Het Evangelie openbaart hoe God Zelf rechtvaardig is en ook Degene die rechtvaardigheid
verleent. Aangezien de Messias de straf voor onze zonden heeft betaald, kan "iedereen die gelooft"
worden vrijgesproken van schuld - dat wil zeggen, rechtvaardig worden verklaard.
Dit is een heerlijke waarheid. Maar hierdoor hebben sommigen aangenomen dat het feit dat je
rechtvaardig bent, inhoudt dat je niet meer rechtvaardig hoeft te leven. Niets is verder van de
waarheid verwijderd.

Johannes geeft heel duidelijk aan dat degenen die God rechtvaardig verklaart, worden veranderd
in personen die de rechtvaardigheid doen:
1 Johannes 3:7
Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig,
zoals Jesjoea rechtvaardig is.
Er is geen makkelijker manier om dat uit te leggen.
De rechtvaardigheid doen betekent gewoon de juiste weg bewandelen. De juiste manier is volgens
de Bijbel om de instructies van God op te volgen. De instructies van God zijn de geboden van God.
De geboden van God vinden we in de Wet van God - in het Hebreeuws, de Torah.
We zullen daar later verder op ingaan, maar voorlopig moeten we begrijpen dat deze verklaring
van waarheid heel eenvoudig en duidelijk is: degenen die rechtvaardig worden verklaard op basis
van het Evangelie worden veranderd in personen die de rechtvaardigheid doen. Het doen van de
rechtvaardigheid betekent wandelen in gehoorzaamheid aan de instructies van de Schrift.
Nogmaals, degenen die door God "rechtvaardig zijn verklaard", moeten dan rechtvaardig leven.
Echt reddend geloof brengt onvermijdelijk trouw voort.
Als we de analogie van het huwelijk gebruiken, blijven we trouw door getrouw te zijn, wat
betekent: "dat je niet rommelt met iemand anders".
Trouw zijn aan God betekent wandelen in gehoorzaamheid aan de geboden, net zoals echtgenoten
trouw zijn om hun huwelijksgeloften aan elkaar te houden.
Wat betekent het om trouw te blijven leven aan God? Wat betekent het om ontrouw te zijn aan
God?
Paulus vergelijkt de gerechtigheid van God, zoals onderwezen in de Torah (de boeken van Mozes)
met de gerechtigheid van God zoals hij (Paulus) dit onderwijst:
Luister naar wat Paulus zegt over gerechtigheid.
Romeinen 10:5-8 (Dit is trouwens een citaat van Deuteronomium 30:11-13)
Want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de (Torah) Wet is: De mens die deze
dingen gedaan heeft, zal daardoor leven. De gerechtigheid echter die uit het geloof is,
spreekt aldus: Zeg niet in uw hart: Wie zal naar de hemel opklimmen? Dat is Christus naar
beneden brengen. Of: Wie zal in de afgrond neerdalen? Dat is Christus uit de doden naar
boven brengen. Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit
is het Woord van het geloof, dat wij prediken:
De gerechtigheid van God die in de Torah wordt onderwezen is precies dezelfde gerechtigheid die
ook door Paulus wordt gepredikt! Er is werkelijk niets nieuws.

Hoe weten we dit? Paulus citeerde de Torah zoals die is opgeschreven door Mozes.
Laten we dus eens kijken naar wat Mozes leert over de gerechtigheid.
Let er bij het lezen van Deuteronomium 30 op dat hij spreekt over de geboden van het Verbond.
Hij beschrijft ze niet als “moeilijk of onmogelijk”, zoals sommigen vandaag de dag zeggen.
Deuteronomium 30:11-16
Want dit gebod (Verbond), 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. Zie, ik heb u heden het leven en het goede voorgehouden, maar ook de
dood en het kwade. Want ik gebied u heden de HEERE (JHWH), uw God, lief te hebben,
in Zijn wegen te gaan en Zijn geboden, Zijn verordeningen en Zijn bepalingen in acht te
nemen. Dan zult u leven en talrijk worden, en zal de HEERE (JHWH), uw God, u zegenen
in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen.
De geboden onder het "Oude Verbond " (zoals het vaak wordt genoemd) zijn NIET te moeilijk om
te houden.
In feite staat er dat ze "heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart, zodat je ze KAN DOEN"
Paulus schrijft over de gerechtigheid door geloof.
Romeinen 10:6-8
De gerechtigheid echter die uit het geloof is, spreekt aldus: Zeg niet in uw hart: Wie zal
naar de hemel opklimmen? Dat is Christus naar beneden brengen. Of: Wie zal in de afgrond
neerdalen? Dat is Christus uit de doden naar boven brengen. Maar wat zegt zij? Dicht bij
u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord van het geloof, dat wij prediken:
Bedenk dat Paulus hier "gerechtigheid door geloof" beschrijft. Paulus beschrijft de gerechtigheid
door geloof als "dicht bij u" en "in uw hart " door het deel van de Bijbel te citeren dat gaat over de
gerechtigheid van God die wordt geopenbaard door de Wet, de Torah!
Deze gerechtigheid die is geopenbaard in de Wet, is precies diezelfde gerechtigheid door geloof.
Paulus stelt daarna een vraag over "gerechtigheid door geloof":

Romeinen 10:8-10
Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord
van het geloof, dat wij prediken: Als u met uw mond de Heere Jezus (Jesjoea) belijdt en
met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want
met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid.
Luister en let op, want dit is belangrijk.
De boodschap van Paulus over "gerechtigheid door geloof" is precies dezelfde boodschap die door
Mozes werd gegeven aan de kinderen van Israël!
Hij citeert Deuteronomium 30:14 waar staat dat het "heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart
is".
Hij heeft het over de gerechtigheid die is geopenbaard bij de Sinaï!
De gerechtigheid die was geopenbaard door de Wet bij de Sinaï is de gerechtigheid door geloof
waar Paulus het over heeft! Paulus verkondigt niets anders dan wat Mozes predikt.
1 Johannes 3:7
Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig,
zoals Jesjoea rechtvaardig is.
Dat is de boodschap die ons leven brengt!
Zoals Paulus zei: “Als u met uw mond de Heere Jezus (Jesjoea) belijdt en met uw hart gelooft dat
God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.”
Waarom?
Omdat het teken van Jona, dat de Messias Jesjoea ons heeft gegeven, het feit dat Hij na drie dagen
en drie nachten opstond, het bewijs is van God dat alles wat Jesjoea onderwees en deed de waarheid
is.
Zo is Jesjoea het volmaakte voorbeeld van hoe wij ook in het geloof moeten wandelen, de
gerechtigheid naleven.
1 Johannes 2:1-2
Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd
heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus (Messias Jesjoea), de
Rechtvaardige. En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze,
maar ook voor de zonden van de hele wereld.
(Dus zijn we gered door genade, MAAR we moeten nog steeds de geboden onderhouden zoals
Jesjoea de geboden hield. We moeten op dezelfde manier wandelen zoals Hij wandelde.)

1 Johannes 2:3-6
En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, namelijk als wij Zijn geboden in acht nemen.
Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is
de waarheid niet. Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde
van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn. Wie zegt in Hem te
blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft.
We houden ons niet aan de geboden voor onze redding. We houden ons aan de geboden omdat we
geloven dat ze de waarheid zijn. Ze zijn de juiste manier om te wandelen. Ze zijn de manier om de
gerechtigheid na te leven. Laten we Deuteronomium 30 eens opnieuw bekijken.
Deuteronomium 30:15-16
Zie, ik heb u heden het leven en het goede voorgehouden, maar ook de dood en het kwade.
Want ik gebied u heden de HEERE (JHWH), uw God, lief te hebben, in Zijn wegen te gaan
en Zijn geboden, Zijn verordeningen en Zijn bepalingen in acht te nemen. Dan zult u leven
en talrijk worden, en zal de HEERE (JHWH), uw God, u zegenen in het land waar u naartoe
gaat om het in bezit te nemen.
De boodschap van het Verbond, gegeven op de Sinaï, en de boodschap van Paulus in het boek
Romeinen, zijn precies dezelfde.
De Wet van God is onze huwelijksbelofte aan onze Schepper.
Nogmaals, we hebben genade nodig. We hebben gezondigd, en we zullen opnieuw zondigen.
Genade bedekt die momenten en prijs God voor Zijn liefde ondanks onze tekortkomingen.
Maar als we de echte, door genade geschonken redding hebben ontvangen, die ons door geloof is
verschaft, zal dat geloof blijken uit een verlangen om de geboden van God te houden.
Romeinen 2:13
Niet de hoorders van de Wet zijn immers rechtvaardig voor God, maar de daders van de
Wet zullen gerechtvaardigd worden.
Romeinen 3:31
Doen wij dan door het geloof de Wet teniet? Volstrekt niet, maar wij bevestigen de Wet.
Denk er even over na. Begrijp de logica van wat Paulus onderwijst. Ons geloof in wat de Messias
Jesjoea onderwees en voorleefde als het ware Woord van God, met Zijn dood en opstanding als
bewijs van die waarheid, moet in leven zichtbaar zijn als dat we ook echt geloven dat het Woord
van God de waarheid is.
Met andere woorden, hoe zou je kunnen zeggen dat je gelooft dat het Woord van God waar is, en
dan toch geen verlangen hebt om te doen wat je gelooft dat waar is?
Als je gelooft dat het verkeerd is om te stelen, zou het vreemd zijn als je het bestelen van een ander
niet zou interesseren.

Dat is wat Paulus eigenlijk wil zeggen. Zoals Johannes zei: "Wie de rechtvaardigheid doet, is
rechtvaardig," En zoals Paulus en Deuteronomium leren, is het doen van gerechtigheid het houden
van de Wet van God, de Torah.
Merk ook op dat niet gehoorzamen hetzelfde is als je afkeren naar andere goden.
Deuteronomium 30:17-20
Maar als uw hart zich afkeert en u niet luistert, en u zich laat verleiden om u voor andere
goden neer te buigen en die te dienen, dan verkondig ik u heden dat u zeker zult omkomen;
u zult uw dagen niet verlengen in het land waarvoor u de Jordaan oversteekt om er te komen
en het in bezit te nemen. Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u: het leven
en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek! Kies dan het leven, opdat u leeft,
u en uw nageslacht, door de HEERE (JHWH), uw God, lief te hebben, Zijn stem te
gehoorzamen en u aan Hem vast te houden – want Hij is uw leven en de verlenging van
uw dagen – om te blijven in het land dat de HEERE (JHWH) uw vaderen, Abraham, Izak
en Jakob, gezworen heeft hun te geven.
De oproep aan iedereen die naar Zijn stem wil luisteren is “kies het leven” door “Hem te
gehoorzamen en loyaal te zijn aan Hem” omdat “Hij je leven geeft en je in staat stelt om te leven.”
Dus, het Evangelie van Paulus over "gerechtigheid door geloof" is de eeuwige, onveranderlijke
boodschap. Geloof bewerkt trouw, wat wordt geuit door gehoorzaamheid aan Zijn geboden.
Dus ons leven moet een leven zijn van trouw zijn, dat innerlijk een verlangen opwekt om de
geboden te houden, en uiterlijk zichtbaar wordt door het houden van Zijn geboden.
Onthoud dat het houden van Zijn geboden hetzelfde is als niet zondigen. (1 Johannes 3:4).
Betekent dit dat we dit perfect zullen doen? Nee, natuurlijk niet. Als we falen en zondigen, dan is
er genade. Johannes vat heel goed samen wat wij proberen te onderwijzen, dus als wij je hebben
verward, dan spijt ons dat.
1 Johannes 2:1-6
Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt (wat betekent dat je de
geboden houdt). En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader,
Jezus Christus (Jesjoea de Messias), de Rechtvaardige. (Dat betekent dat je de geboden
moet houden, maar als we falen is er genade) En Hij is een verzoening voor onze zonden;
en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. En hierdoor
weten wij dat wij Hem kennen, namelijk als wij Zijn geboden in acht nemen. Wie zegt: Ik
ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid
niet. (Dat betekent dat als je een leven van opzettelijke zonde leidt en Zijn geboden verlaat,
je buiten Zijn geloof en genade bent) Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is
werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn.
Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft.

Ja, een leven leiden van opzettelijke zonde en het verlaten van Zijn geboden is leven buiten Zijn
geloof en genade
Hebreeën 10:26-31
Want als wij willens en wetens zondigen, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen
hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonde meer over, maar slechts een
verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzengend vuur, dat de tegenstanders zal
verslinden. Als iemand de wet van Mozes tenietgedaan heeft, moet hij sterven zonder
barmhartigheid, op het woord van twee of drie getuigen. Hoeveel te zwaarder straf,
denkt u, zal hij waard geacht worden die de Zoon van God vertrapt heeft en het bloed van
het verbond, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht heeft en de Geest van genade
gesmaad heeft? Wij kennen immers Hem Die gezegd heeft: Mij komt de wraak toe, Ik zal
het vergelden, spreekt de Heere. En verder: de Heere zal Zijn volk oordelen. Vreselijk is
het te vallen in de handen van de levende God.
Het Evangelie is een boodschap van gehoorzaamheid
Deze Evangelieboodschap, die alle mensen oproept tot gehoorzaamheid aan de geboden van het
Verbond, wordt ook op andere plaatsen in de brieven van Paulus genoemd.
Bijvoorbeeld in de opening van de brief aan de Romeinen waar Paulus zijn Evangelie in verband
brengt met een oproep aan de volken om gehoorzaam te zijn:
Romeinen 1:1-3, 5
Paulus, een dienstknecht van Messias Jesjoea, een geroepen apostel, afgezonderd tot het
Evangelie van God, dat Hij tevoren beloofd had door Zijn profeten, in de heilige Schriften,
ten aanzien van Zijn Zoon, Die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David
… Door Hem hebben wij genade en het apostelschap ontvangen tot
geloofsgehoorzaamheid onder alle heidenen, ter wille van Zijn Naam,
Nogmaals, Paulus benadrukt dat zijn Evangelie hetzelfde Evangelie is wat de profeten in de Schrift
verkondigden.
We zagen dat Mozes het Evangelie, de gerechtigheid van God, al onderwees in Deuteronomium
30.
Het doel van het Evangelie is het voortbrengen van " geloofsgehoorzaamheid onder alle heidenen"
Dit is in overeenstemming met de beschrijving die Paulus geeft van het Evangelie in Romeinen
10, waar hij het Evangelie dat in de Torah werd gepredikt verbindt met de boodschap van
gerechtigheid door geloof, zoals gedefinieerd in Deuteronomium 30.
In Deuteronomium 30 is het doel van het Evangelie dat iedereen die een verbondsrelatie aangaat
met God in verbondsgehoorzaamheid zal wandelen:

Deuteronomium 30:18-20
Dan verkondig ik u heden dat u zeker zult omkomen; u zult uw dagen niet verlengen in het
land waarvoor u de Jordaan oversteekt om er te komen en het in bezit te nemen. Ik roep
heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u: het leven en de dood heb ik u
voorgehouden, de zegen en de vloek! Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht,
door de HEERE (JHWH), uw God, lief te hebben, Zijn stem te gehoorzamen en u aan Hem
vast te houden – want Hij is uw leven en de verlenging van uw dagen – om te blijven in
het land dat de HEERE (JHWH) uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft hun
te geven.
In het Evangelie wordt de "rechtvaardigheid van God" verkregen door geloof (dat wil zeggen een
innerlijke overtuiging van de waarheid van het Woord, waaruit gehoorzaamheid aan de geboden
volgt).
Gaan we terug naar Romeinen 10, dan zien we dat Paulus de bron van “geloof” beschrijft:
Romeinen 10:16-17
Maar zij zijn niet allen het Evangelie gehoorzaam geweest. Jesaja zegt namelijk: Heere,
wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door
het Woord van God.
Hier merkt Paulus op dat het "Goede Nieuws" niet altijd werd gehoorzaamd. De relatie tussen
"gehoorzamen" en "geloven" wordt hier bevestigd.
Iemand die oprecht "gelooft" in het Goede Nieuws, is daaraan "gehoorzaam".
Het bestaat niet dat je het Woord van God gelooft, maar tegelijkertijd weigert om ernaar te leven.
Denk daar even over na.
Het bestaat niet dat je het Woord van God gelooft, maar tegelijkertijd weigert om ernaar te leven.
We doen wat we geloven, en geloven wat we doen.
Paulus sluit zijn brief aan de Romeinen af met een vergelijkbare verklaring:
Romeinen 16:25-27
Hem nu Die in staat is u vast te doen staan, overeenkomstig mijn Evangelie en de
prediking van Jezus Christus (Jesjoea de Messias), overeenkomstig de openbaring van de
geheimenis dat door de tijden der eeuwen heen verzwegen was, maar dat nu geopenbaard
is en door de profetische Schriften onder alle heidenen bekendgemaakt is, overeenkomstig
het bevel van de eeuwige God, om hen tot geloofsgehoorzaamheid te brengen, aan Hem,
de alleen wijze God, zij door Jezus Christus de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen.

Het Evangelie van Paulus is een verklaring over Christus die ontsloten is door de Schrift (de Wet
en de Profeten) en tot gevolg heeft dat de heidenen tot geloofsgehoorzaamheid komen.
Welke gehoorzaamheid bedoelt hij hier?
En waaraan moet worden gehoorzaamd?
Het is duidelijk dat "geloof" komt door het horen; namelijk de geboden die voortkomen uit de
mond van God, en hetzelfde woord van onze Messias.
Romeinen 10:16-17
Maar zij zijn niet allen het Evangelie gehoorzaam geweest. Jesaja zegt namelijk: Heere wie
heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het
Woord van God.
Onze Messias heeft geen nieuw Woord van God verkondigt en nageleefd.
Johannes 12:49
Want Ik (Jesjoea) heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, Die Mij gezonden heeft,
Hijzelf heeft Mij een gebod gegeven wat Ik zeggen en wat Ik spreken moet.
Daarom is het bewijs van ons geloof het gehoorzamen van de geboden.
Iemand die de geboden naleeft is rechtvaardig. Dat zegt Johannes ook,
1 Johannes 3:7
Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig,
zoals Jesjoea rechtvaardig is.
Denk aan Zacharia en Elizabeth …
Lukas 1:6
Zij waren beiden rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden
en verordeningen van de Heere.
Dus wat was het bewijs van rechtvaardigheid volgens God?
Antwoord: ze wandelden in de rechtvaardigheid door … “onberispelijk wandelen volgens alle
geboden en verordeningen van de Heere (JHWH)”.
Onberispelijk in ALLE geboden.
ALLE geboden.

Zij die in Christus zijn, zijn rechtvaardig, niet omdat Christus rechtvaardig is, maar omdat zij die
"in Christus" zijn Hem, het Woord van God, volgen door de geboden te gehoorzamen die in het
Woord van God staan.
Niet slechts een paar geboden, maar ALLE geboden.
Zoals Paulus zei:
2 Timotheüs 3:16
Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te
weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid,
HEEL de Schrift bevat ALLE geboden, wat betekent dat HEEL de Schrift en ALLE geboden
bedoeld zijn om op te voeden in rechtvaardigheid.
Dus, "rechtvaardigheid door geloof" wordt vervuld als we de geboden naleven, overeenkomstig
ons geloof.
Jakobus 2:21-24
Is Abraham, onze vader, niet uit de werken gerechtvaardigd, toen hij Izak, zijn zoon, op
het altaar offerde? Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de
werken het geloof volmaakt is geworden? En de Schrift is vervuld die zegt: En Abraham
geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God
genoemd. U ziet dus nu dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit
geloof.
Leert Jakobus hier niet dat Abraham rechtvaardig was en zijn geloof liet zien door Zijn
gehoorzaamheid, en daardoor gerechtvaardigd werd?
Vanuit een Hebreeuws gezichtspunt is er geen verschil tussen geloof en werken.
Als iemand gelooft, dan blijkt dat uit zijn werken.
Jakobus 2:18
Maar nu zal iemand zeggen: U hebt geloof en ik heb werken. Laat mij dan uw geloof zien
uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien.
Zo kan iemand geen goede werken in de ogen van God doen zonder geloof.
Jakobus 2:17
Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, in zichzelf dood.
Jakobus 2:26
Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood.

Hebreeën 11:6
Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet
geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.
Paulus noemt de boodschap die de heidenen oproept tot gehoorzaamheid aan de geboden "zijn
Evangelie":
Romeinen 16:25-26
Hem nu Die in staat is u vast te doen staan, overeenkomstig mijn Evangelie en de prediking
van Messias Jesjoea, overeenkomstig de openbaring van het geheimenis dat door de tijden
der eeuwen heen verzwegen was, maar dat nu geopenbaard is en door de profetische
Schriften onder alle heidenen bekendgemaakt is, overeenkomstig het bevel van de eeuwige
God, om hen tot geloofsgehoorzaamheid te brengen,
Het Evangelie van Paulus werd geopenbaard "door de profetische Schriften" dat wil zeggen dat de
Wet en Profeten deze rechtvaardigheid al laten zien.
Deuteronomium 30:20
Door de HEERE (JHWH), uw God, lief te hebben, Zijn stem te gehoorzamen en u aan Hem
vast te houden – want Hij is uw leven en de verlenging van uw dagen –
Staat er niet precies hetzelfde in 2 Timotheüs 3:15-17?
2 Timotheüs 3:15-17
… en dat u van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid,
door het geloof dat in Christus Jezus (de Messias Jesjoea) is. Heel de Schrift is door God
ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te
voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot
elk goed werk volkomen toegerust.
Door Gods Woord (alles, niet een deel ervan) ontvangen we de instructies voor rechtvaardigheid
en alleen daardoor zijn we toegerust voor alle goede werken!
Wees gewaarschuwd tegen mensen die onderwijzen dat een deel van Gods Woord niet meer nuttig
is voor onderwijs en niet meer relevant als instructie in rechtvaardigheid. Je wilt helemaal niets
missen van wat het betekent om je geloof in het Evangelie uit te leven.
De volledige Bijbel is Waarheid!
Hiermee wordt dit deel van deze serie afgesloten. Ga alsjeblieft verder met deel 3, waar we meer
inzicht zullen geven in het hele Evangelie van God.

We bidden dat je van deze studie hebt genoten, en denk eraan, blijf alles onderzoeken.
Sjalom!
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