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1. Wat gaan wij doen vandaag? 

- Samenvatting vorige keer 

- Romeinen 10:2-3 afmaken 

- Romeinen 10:4-8a behandelen 

 
 

2. Samenvatting vorige keer 

 

Lezen: Rom. 9:30-33 > Deze verzen vormen een conclusie op Rom. 9:6-29. 

- v.30 > De volken, eerst niet tot God behorend, mogen op grond van het geloof nu wel 

tot God behoren. 

- v.31-32a > Israël is bij God uit de gratie, omdat zij uit eigen kracht tot God wilden 

komen en niet uit LIEFDE (wat God in essentie van hen vroeg in het OT). 

- v.32b-33 > Voor Israël is Christus een struikelblok, voor de volken een grondslag. 

 
Lezen: Rom. 10:1-2 
- v.1 > Paulus denkt goed voor Israël, zoals God goed denkt voor de mensheid. Vanuit 

dit goed denken bidt Paulus voor Israël, zoals God vanuit Zijn goed denken voor ons, 
Zijn Zoon aan ons gaf > Lezen: Efe. 2:4-7 (HSV 1823). 

- v.2 > Paulus treed op als getuige (zowel deelnemer als toeschouwer) dat de Joden 
ijver (zelos = strijden) voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht > Vanuit 1 
Kon. 19:9-12 (Lezen) (HSV 519) konden wij zien dat waar geloof niet in uiterlijke ijver 
te vinden is, maar in stilte en verborgenheid. 

 
 
3. Romeinen 10:2-3 
 
Vers 2 
- Is ijver dan verkeerd? > IJver is niet verkeerd, maar dan wel vanuit de juiste gedachte 

> Lezen: Gal. 4:17-19 (HSV 1818) + Tit. 2:14 (HSV 1860). 
- De ijver van de vroegere Paulus en de Joden was met het verkeerde inzicht (epignosis) 

> Lezen: Hos. 6:6 (HSV 1422) > Zij kenden de wet van haver tot gort, maar 
wandelden niet naar haar bedoeling > Vb. lopen met blinddoek > Lezen: 2 Kor. 3:15-
18 (HSV 1802). 

- Hoe kwam het dan dat Israël geblinddoekt was? > Zie vers 3. 
 
Vers 3 
- Dit vers is een redenering aangaande Israël: 

o Stelling 1: Zij kennen de gerechtigheid van God niet. 
o Stelling 2: Zij proberen een eigen gerechtigheid tot stand te brengen. 
o Conclusie: Zij hebben zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. 

 



- Stelling 1: Zij kennen de werkelijke bedoeling van Gods wet niet > Lezen: Ps. 81:12-
13 (HSV 878), vgl. met Rom. 10:17 (Lezen). Echter Israël hoorde niet > Lezen: Rom. 
10:21 > Dit was hun eigen vrije keuze! 

- Stelling 2: Zij vervangen Gods waarheid voor eigen waarheid. Hoe? > Zij roemden in 
hun eigen vlees (zie Rom. 2-3) > Lezen: Luk. 18:9-14 (HSV 1650). 

- Conclusie: Door Gods waarheid te negeren en op zichzelf te vertrouwen, heeft Israël 
zich uiteindelijk niet aan Gods gerechtigheid onderworpen > Als zij tot het juiste inzicht 
gekomen waren, dan roemden zij niet in zichzelf > Lezen: Rom. 7:18-19+22-24. 

 
- Wat is de gerechtigheid van God dan en hoe kom je er aan? > Dit is de gerechtigheid 

die uit God komt door Christus > Lezen: Rom. 3:21-22 + Filip. 3:8-9 (HSV 1833) + 
Tit. 3:4-7 (HSV 1860) + Rom. 7:25-26+8:2. 

- Hoe had Israël zich op moeten stellen? > Lezen: Jes. 64:6-9 (HSV 1170). 
 
 
4. Romeinen 10:4-8a 
Lezen: Rom. 10:4-8a 
 
Vers 4 
Eén van de belangrijkste verzen uit Romeinen en het NT > Het beschrijft de relatie tussen 
de wet en de gerechtigheid door Christus: 
1. Christus heeft aan de eis van de wet voldaan (zie vers 5); 
2. De wet leidt tot Christus; 
3. In Christus wordt alles uit de wet vervuld. 
Dubbele bodem in deze tekst: Het einddoel van de wet was gerechtigheid. Omdat Israël 
dit niet kon bewerken, is Christus hiervoor in de plaats gekomen, Hij is de 
GERECHTIGHEID > Lezen: Jes. 53:10-12 (HSV 1152) + Jer. 23:5-6 (HSV 1227). 
Let wel: Het gaat hier over Israël, niet over ons, wij zijn nooit onder de wet geweest > 
Lezen: Efe. 2:11-12 (HSV 1823). 
 
1. Christus heeft aan de eis van de wet voldaan 
Lezen: Ps. 40:7-9 (HSV 827) + Mat. 3:13-15 (HSV 1532) + Rom. 10:5. 
 
2. De wet leidt tot Christus 
De wet deed zonde kennen, waarvan Christus verloste > Lezen: Gal. 3:19-25 (HSV 1817) 
+ 4:4-5 + 3:13-14. 
 
3. In Christus wordt alles uit de wet vervuld 
- Christus kwam om de wet te vervullen, niet om te ontbinden > Lezen: Mat. 5:17-18 

(HSV 1534): 
o Als de wet ontbonden was, dan waren ook de beloften uit de wet ontbonden > 

Lezen: Jes. 55:10-11 (HSV 1155). 
o Dat de wet nog aanwezig was, wilde niet zeggen dat de wet nog altijd zeggenschap 

had > Lezen: Rom. 7:4-6 + 8:2-4 (leven vanuit de geest, is leven uit het geloof 
van Christus) + Rom. 3:31 (4:3 laat zien wat ook in die wet staat). 

- Wanneer wordt de wet ontbonden? > Als het nieuwe verbond van kracht wordt > 
Lezen: Heb. 8:8-13 (HSV 1871). 

- Wanneer zal dit geheel voltooid zijn? > Lezen: Jer. 32:36-41 (HSV 1248). 
- Wanneer eindigt het nieuwe verbond? > Lezen: 1 Kor. 15:28 (voor een verbond zijn 

nl. twee nodig) (HSV 1797). 
- Waar leven wij nu uit? > Lezen: Efe. 1:22-23 > Wij zijn één met Christus, waarvoor 

geen verbond nodig is (HSV 1823). 



 
vers 5 
- Voordat dieper ingegaan wordt op de gerechtigheid uit het geloof (vers 6), wordt eerst 

nog beschreven wat de gerechtigheid uit de wet is > Lezen: Rom. 10:5. Paulus laat 
hierbij haar diepere betekenis – Christus – weg.  

- De hier aangehaalde tekst is afkomstig uit Lev. 18:5 (LXX), waarbij de context van dat 
gedeelte geen rol in Rom. 10 speelt, maar wel het feit dat Paulus hier uit één van de 
vijf boeken van Mozes citeert. 

- Dezelfde woorden zijn ook in Ezechiël 20 terug te vinden > Lezen: Ezech. 20:10-13 
(HSV 1335) > Gouden kalf, gemopper over water en manna, afgaan op eigen ogen bij 
intrekken Kanaän > op twee fronten miste Israël zo het beloofde land: 1) ze wilden 
Gods wetten niet nakomen, 2) hun eigen inzichten bracht hen ook niet verder (zie vers 
3!) > Actueel in deze tijd: 1) God wordt niet erkend, 2) mensen hebben hun eigen 
theorieën en filosofieën (torenbouw Babel). 

- Afgezien van het feit dat onze eigen inzettingen ons niet kunnen redden, kunnen wij 
ook nooit aan Gods eis voldoen > Lezen: Rom. 8:6-8. 

- Loopt u ook zo vaak tegen uw eigen egoïsme en egocentrisme aan? Dat is exact hoe 
wij zijn. Het besef dat u daarvan bevrijd wilt worden, dat zelf niet kan (Rom. 7), maar 
daarvoor Gods kracht nodig heeft, is licht dat van Gods geest afkomstig is. Dan is er 
hoop > Lezen: Rom. 8:9-11. 

- Tot slot: Waar Israël de wet niet kon houden, daar kon Christus dit wel, wat leven aan 
allen gaf. 

 
vers 6-8a 
Lezen: Rom. 10:6-8a 
- In vers 6 t/m 8a wordt de wijsheid in gepersonificeerde vorm opgevoerd > vgl. met 

Spr. 8+9 (de wijsheid) en 1 Kor. 13 (de liefde). Het is typisch Joods, waarbij Paulus in 
zijn voorbeelden en beeldspraak wederom terug grijpt op de Schrift. 

- Let op de tegenstellingen met vers 5:  
o 'Mozes schrijft' > verleden tijd. 'De gerechtigheid spreekt' > nu en dus actueel.  
o Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is. De gerechtigheid uit het 

geloof spreekt zelf.  
o Wet: doen is leven. Geloof: zeggen te gaan doen is al te veel. 
o Wet: de mens die doet. Geloof: het Woord. 

- De tegenstellingen leren ons dat de gerechtigheid uit het geloof, de gerechtigheid uit 
de wet verre te boven gaat.  

- De strekking van het gedeelte is: De gerechtigheid uit het geloof gaat het menselijk 
werk en kunnen te boven, maar is door Jezus Christus toch binnen bereik > Lezen: 
Rom. 10:9. 


