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Lezen: Rom. 10:1-13 
 
 
1. Waar waren wij ook alweer gebleven? (Rom. 10:1-5) 
10:1 > Paulus is gericht op het behoud van Israël in zijn hart en zijn gebed. 
10:2 > Paulus getuigt: Israël heeft ijver voor God, maar niet met epignosis > er is niet de 
werkelijke wens om God van aangezicht tot aangezicht te kennen (alleen op eigen 
voorwaarden) > Vb. Elia en het suizen van de wind. 
10:3 > Israël kent God niet omdat: 

1) Zij Zijn gerechtigheid niet kennen (Ps. 81:12 > "Maar Mijn volk heeft naar Mijn 
stem niet geluisterd, Israël is tegenover mij onwillig geweest.", vgl. met Rom. 
10:17). 

2) Zij hun eigen gerechtigheid hebben ontwikkeld > Hun doel was niet God dienen, 
maar het vervullen van de wet. 

Conclusie: Zij hebben zich niet aan Gods gerechtigheid onderworpen > Christus! 
10:4 > De wet is geen doel op zich, maar Christus is haar einddoel: 

1) In Christus wordt alles uit de wet vervuld; 
2) Christus heeft aan de eis van de wet voldaan; 
3) De wet leidt tot Christus (nadat het eigen zonde en verlorenheid heeft doen 

kennen). 
Belangrijkste les: De Jood, maar ook de mens in zijn algemeenheid, kan nooit uit eigen 
kracht tot God komen! 

 
 
2. Tegenstelling tussen eigen werken en geloof (10:5-8a) 
 
Lezen: 10:5 
- De wet an sich zegt: Volbreng haar volkomen en je zult leven > Dit is voor niemand 

haalbaar! Maar dit was ook nooit echte de bedoeling van de wet > Lezen: Deut. 
30:11-16+19-20 (HSV 302) + Deut. 9:1-6 (HSV 271). 

- Wat vraagt God van de Jood (en van ons)? > 
 Heb God lief; 
 Leef naar Zijn bedoeling (zoekt en bedenkt de dingen die boven zijn); 
 Verwacht je heil van Hem (en niet van jezelf). 

- Waren er in het OT dan wel die dit begrepen? > De geloofsgetuigen! 
 
Lezen: 10:6 
- Hier vinden wij het voorbeeld uit Deut. 30 terug, ingeleid met woorden uit Deut. 9:4 

("Zeg niet in uw hart"). Het leert ons iets: De wet moest tot geloof leiden.  
- Echter, de Jood (zijn vlees) misbruikte de wet tot eigen roem, wat leidde tot dood 

oordeel > Lezen: Rom. 7:10-12 (HSV 1765). 
- Maar ook wie tot geloof in Christus gekomen is, kan nog in de val van werken uit het 

vlees trappen > Lezen: Gal. 3:1-3 (HSV 1816) > Vb. Jona. 
- Wat is het gevolg van een dergelijke houding? > Lezen: Gal. 2:21 (HSV 1816) vgl. 

met Rom. 10:6b (Lezen). Je doet daarbij de Goddelijke oorsprong van Christus teniet. 
- Vb. in deze tijd: kerkgang als maat voor geloof en doop als voorwaarde lidmaatschap. 



- Het beeld van naar de hemel opklimmen is mooi, want wie kan dit eigenlijk echt? > 
vb. André Kuipers (kwam verzwakt beneden), Neil Armstrong (nu dood), ikzelf (was 
dood aan m'n eind op de Ventoux), Mount Everest (5 met 21 nullen voor de komma % 
t.o.v. rand heelal).  

- Zo onmogelijk als het voor ons is om de rand van het heelal te bereiken, zo onmogelijk 
is het om uit eigen kracht tot God te komen. Onze werken voldoen nog geen 
0,0000000000000000000005% aan Gods eis. Lastig als je perfectionist bent! 

- Gelukkig voer Christus ten hemel en wij in Hem > ons leven is nu met Christus 
verborgen in God. 

 
Lezen: 10:7 
- Tegenover het opklimmen naar de hemel staat het neerdalen in de afgrond. 
- In dit vers gaat het over het afdalen in de abussos (abys), Hebr.: tehom > betekent 

hier 'afgrond' / 'diepte'.  
- Dit vers is een samenvoeging van Deut. 30:13 en Ps. 107:26 > Lezen: Ps. 107:23-30 

(HSV 911) (vgl. Ps. 107:28 met Rom. 10:13). 
- Er is ook verwantschap met de opstanding van Christus te zien in Ps. 71:19-21 

(Lezen) (HSV 862) > diepe wateren = Hebr.: tehom / LXX: abussos. 
- Ook dit vers toont weer aan dat het delen in Gods genade niet door eigen inspanning 

kan en hoeft bereikt (te) worden, dan is zij heel ver weg. Het wonder van genade is, is 
dat zij zeer dichtbij is > Lezen: Rom. 10:8a > Israël kon Christus in de Schrift vinden. 

- Wij mensen denken en doen vaak te moeilijk, wat tot niets lijkt. De volgende 
voorbeelden laten dit zien, waarin het woord 'Naam' (waarin iemands potentie wordt 
weegegeven) een belangrijke rol speelt (Rom. 10:13) > Lezen: Vgl. Gen. 11:4+8-9 
(alle inspanning leidt tot niets) (HSV 13) met Gen. 5:2 (de mens is niet meer dan mens 
en kan niet meer worden dan dat) (HSV 6). Vgl. verder Opb. 17:5+18 (HSV 1923) 
+18:21 met Opb. 3:12 + 22:1-5 (Lezen). 

- Waar ontlenen wij onze reputatie/status aan? > Lezen: Filip. 2:8-9 (HSV 1831) + Kol. 
2:9-10 (HSV 1837). 

 
Lezen: 10:8a 
- Terug naar de gerechtigheid die uit het geloof is: Zo ver weg haar oorsprong is, zo 

dichtbij is zij gekomen. Zij is voor de Joden net zo dichtbij als de wet, maar dan niet 
om te doen, maar om te geloven > vgl. Deut 30:14 (Lezen) (HSV 302). 

- Opmerkelijk is in deze verzen de toepassing van de principes uit de wet op het geloof. 
Toch is dit niet vreemd: 
 In de wet (Pentateuch) wordt over het geloof gesproken en gaat deze voor de wet 

(Abraham geloofde God en het werd Hem tot gerechtigheid gerekend); 
 God verwijt Israël hun ongeloof reeds in de wet > Lezen: Deut. 1:32 (HSV 258); 
 De wet moest tot de overtuiging leiden dat men slechts uit geloof (vertrouwen in 

God) behouden kon worden en niet uit werken (vertrouwen in zichzelf); 
 De vervulling van de wet wordt zichtbaar in het geloof van Christus; 
 Het Hebreeuwse woord voor geloof is verwant aan het Hebreeuwse woord voor 'de 

rechterzijde kiezen', wat duidt op Christus. 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. De boodschap van Paulus (10:8b-13) 
 
Lezen: 10:8b 
- Deze woorden vormen de inleiding op de kern van de boodschap die Paulus en zijn 

metgezellen prediken. In Hand. 20:4 vinden wij wie dit o.a. zijn (Lezen) (HSV 1741). 
 
Lezen: 10:9 
- Hier vinden wij de weg tot behoud: 

 "de Here Jezus belijdt" > feitelijk: belijden dat Jezus Heer is > heeft verwantschap 
met 10:6 > erkennen dat Jezus van Goddelijke oorsprong is (vanuit de Schrift). 

 "met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt" > heeft 
verwantschap met 10:7. 

 In vers 13 komen beiden samen (Lezen). 
 
Lezen: 10:10 
- Paulus laat in dit vers de volgorde 'mond – hart' uit Deut. 30:14 los en kiest voor de 

volgorde 'hart – mond'. Dit benadrukt de werking van het geloof dat in het hart begint. 
De wet staat daarbij synoniem voor de mond (spreken is een daad). Via de wet 'mond 
– hart' is men tot geloof 'hart – mond' gekomen. Tevens wordt een stijfiguur zichtbaar: 
wet a 9a > mond belijden 
 wet b 9b > hart geloven  
 geloof b 10a > hart geloven 
geloof a 10b > mond belijden 

- Geloven tot gerechtigheid > rechtvaardiging door het geloof. 
- Belijden tot zaligheid > roep om redding > zie Rom. 10:13, vgl. met Joël 2:32 (Lezen) 

(HSV 1440). 
- Dit heeft niet alleen een Joods, maar ook een universeel karakter > Lezen: Filip. 2:10-

11 (HSV 1832). 
- Word je dan behouden door je eigen geloof en belijdenis? > Nee, het is slechts het 

aanvaarden van dit behoud. Dit wordt bevestigd in de Schriftverwijzing van vers 11. 
 
Lezen: 10:11 
- Zie Rom. 9:33 (Lezen). Juist als je niet werkt, maar gelooft, zal er geen reden tot 

schaamte zijn. 
 
Lezen: 10:12 
- Gods heil voor 'elke gelovende' uit Israël (vanuit Jesaja) wordt hier doorgetrokken naar 

'elke gelovende' in het algemeen. De grond hiervoor is het geloof, dat voor de wet is 
gekomen ('hart – mond'). Zie ook Hand. 15:8-9 (Lezen) (HSV 1732). Daarbij gaat het 
heil wel via Israël > Lezen: Hand. 15:16-17. 

- Rom. 10:12 verwijst naar Ps. 86:5+9+11-13 (Lezen) (HSV 882). 
 
Lezen: 10:13 
- Deze belofte was aanvankelijk voor Israël bedoeld > Lezen: Hand. 2:21 (HSV 1708). 

Vanwege Israëls ongeloof kregen gelovigen uit de volken eerder deel aan deze 
zegeningen > Lezen: Hand. 15:8 (HSV 1732). 

- Hoe zit het met ons? > Lezen: Efe. 1:13-14 (HSV 1822).  


