Rechtvaardigheid, ingetogenheid en het
toekomstig oordeel
Handelingen 24: 25

Paulus, in de gevangenis.
-Wat was in zijn gedachte.
-Zijn gedachte was niet zijn vrijlating.
-Zijn gedachte waren bij God en zijn medemens.

Rechtvaardigheid.
Wat is rechtvaardigheid?
1343 dikaio’sune
1) in brede zin: toestand van iemand zoals hij hoort te zijn, rechtvaardigheid, de
toestand die voor God aanvaardbaar is
1b) rechtschapenheid, deugd, reinheid van leven, juistheid van denken, gevoelen en
doen
Wat voorbeelden.
-Noach.
-Gen. 6: 8, 9, 22
-Job.
-Job 1: 1
-Zacharias en Elisabeth.
-Lukas 1: 6
De woorden aan Cornelius.
-Handl. 10: 34
Rechtvaardigheid komt op twee manieren.
-Rechtvaardigheid door het geloof.
-Rechtvaardigheid door de werken van dit geloof.
-Jacobus 2: 20- 23

Ingetogenheid.
Wat is ingetogenheid.
1466 egkra’teia
1) zelfbeheersing (de deugd van iemand die zijn verlangens en hartstochten in de hand
houdt)
Op een andere plaats word dit woord vertaald als “zelfbeheersing”.
-Gal. 5: 22; 2 Petrus 1: 6
Ingetogenheid

1) Bescheidenheid 2) Continentie 3) Gematigdheid 4) Gevoeligheid 5) Keurigheid 6)
Matigheid 7) Nederigheid 8) Stemmigheid 9) Welvoeglijkheid 10) Zedigheid.
De kranten staan vol.
-Waarom hebben we zoveel problemen.
-Omdat mensen niet meer weten wat ingetogenheid is.
God gaf het voorbeeld.
-Ezechiel 18: 20; Joh. 3: 16
Christus gaf het voorbeeld.
-1 Petrus 2: 21- 23
Paulus wist zelf van deze ingetogenheid.
-1 Kor. 9: 25
Paulus wist van deze ingetogenheid op het moment dat hij deze woorden sprak.
-Hij vroeg niet om zijn vrijlating.
-Nee, hij wilde dat de mensen de boodschap van God hoorden.

Toekomstig oordeel.
Een oordeel gaat komen.
Het is een “toekomstig oordeel”.
-Met de nadruk op toekomst.
-Wie houd daar rekening mee?
We hebben een afspraak die we niet gaan missen.
-De schooltandarts.
-De dokter.
In het leven kunnen we bepaalde afspraken weleens ontlopen.
-Zelfs een huwelijk kan ontlopen worden.
-Mensen verdwijnen.
-Vermist, Spoorloos.
Er komt een dag dat niemand spoorloos is.
-Niemand kan deze dag ontlopen.
Felix werd bevreesd. (vers 25)
Deze woorden laten het hart van Felix zien.
-Hij werd bevreesd maar deed er niets aan.
Rom 2:14 Want wanneer de heidenen, die de wet niet hebben, van nature de
dingen doen, die der wet zijn, deze, de wet niet hebbende, zijn zichzelven een
wet;
Rom 2:15 Als die betonen het werk der wet geschreven in hun harten, hun
geweten medegetuigende, en de gedachten onder elkander hen
beschuldigende, of ook ontschuldigende).
Rom 2:16 In den dag wanneer God de verborgene dingen der mensen zal
oordelen door Jezus Christus, naar mijn Evangelie.

Elk hart wordt aangesproken.
-Wat doe jij aan deze dingen?

Conclusie.
Waar dit alles mee te maken heeft is.
-Rechtvaardigheid en ingetogenheid.
-Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf.

