
Bijbelstudie Romeinen 

Studiedag 13: Romeinen 10 & 11 

Leek 01-12-2012 

 
 
1. Waar waren wij ook alweer gebleven?  
- 10:1-3 > Israël houd er een eigen gerechtigheid op na in plaats van zich aan Gods 

gerechtigheid te onderwerpen. 
- 10:4 > De wet is geen einddoel op zich, maar dient tot Christus te leiden. 
- 10:5-8 > De wet kan de Jood onmogelijk tot God brengen, het Woord van het geloof 

kan dit wel. 
- 10:9-13 > De weg tot God is 'eenvoudig', voor zowel Jood als Griek > Lezen: vers 9. 
 
Lezen: Rom. 10:14-21 
 
- 10:14-15a > Vier vragen. 
- 10:15b > Beantwoording vraag 3 & 4: God heeft Paulus en de zijnen de wereld in 

gezonden om Christus te verkondigen. 
- 10:16-17 > Inleiding op beantwoording van vraag 1 & 2 > Israël was niet gehoorzaam 

aan het Evangelie en nam het gehoorde niet aan. Men kan niet tot geloof komen 
zonder het 'gehoorde' aan te nemen. 

- 10:18 > Beantwoording vraag 2 > Israël heeft het Evangelie wel zeker kunnen horen 
door Evangelieverkondiging in de oikomene. 

 
- 10:19-21 > Beantwoording vraag 1 > Heeft Israël het niet begrepen zodat zij niet tot 

geloof konden komen? Er volgt een drieledig antwoord: 
1. Citaat uit Mozes (10:19) 
2. Citaat uit de profeten (10:20) 
3. Conclusie (20:21) 

- 10:19 > In Deut. 32 duidt het jaloers maken op het in de hand geven van de volken. 
In Rom. 10 duidt het jaloers maken op het geven van Israëls heil aan de volken. 
Omdat Israël niet naar het Evangelie wilde horen, is het heil naar de volken gegaan. 

 
 
2. Afronding Romeinen 10 
 
Rom. 10:20 > Citaat uit de Profeten (Jesaja) 
- Paulus haalt hier een 'krasse' uitspraak uit Jesaja aan (Jes. 65:1). De 'krasheid' zit in 

het feit dat er gezegd wordt dat Israël de Messias afwijst. Paulus gebruikt de tekst van 
Jesaja om Israël een spiegel voor te houden en te laten zien dat de volken Christus wel 
aanvaarden.  

- Lezen: Jes. 65:1-2 [HSV 1171]. 
- Context: 

 Jes. 65:1-66:24 is Gods antwoord op het smeekgebed van Jes. 63:7-64:12. 
 Het smeekgebed is een gebed om verlossing. 
 Gods antwoord bevat zowel oordeel als verlossing. 



- Betekenis van Jes. 65:1: 
 Laat de toepassing van Rom. 10:20 op de volken even los.  
 Beter vertaald in deze context: "Ik was te raadplegen door hen..." & "Ik was te 

vinden…". 
 God stond klaar voor Israël, maar zei vroegen en zochten niet naar Hem > Vgl. met 

Jes. 50:2a + Jes. 59:1-2 + Jes. 65:3-4 (Lezen) > Is dit ook niet met de (RK) kerk 
gebeurd? 

- Betekenis van Rom. 10:20: 
 Paulus houdt Israël hier een spiegel voor: Christus kwam voor jullie, maar jullie 

wilden hem niet (vanuit Jes. 65). Christus ging daarom naar de volken, zij wilden 
Hem wel. 

 Vgl. met Joh. 1:11-12 [HSV 1667] + Hand. 13:46 [HSV 1730] (Lezen). 
 
Rom. 10:21 > Conclusie vanuit de Profeten (Jesaja) 
- Paulus vervolgt hier het citaat uit Jes. 65 (LXX). God heeft vaderlijke liefde voor Israël 

> Vgl. Mat. 23:37-39 [HSV 1567] (Lezen). 
- God wilde Israël wel in de armen sluiten, maar Israël liet dit niet toe. Het is met de 

mensheid niet anders (van RK kerk met hun 'geloof' uit werken tot heden ten dage van 
'eigen' spiritualiteit). 

 
Algehele conclusie 
De Joden die niet willen geloven zijn er zelf verantwoordelijk voor dat zij verloren gaan. 
God heeft hun meer dan voldoende de mogelijkheid geboden om tot geloof te komen en 
zo behouden te worden. 
 
 
3. Heeft God Zijn volk verstoten? 
 
Lezen: Rom. 11:1-12 
 
Lezen: Rom. 11:1 
- Beter is: "Ik zeg dan: God heeft toch niet Zijn volk verstoten?" > Retorische vraag 

waarbij "Zijn volk" op gespannen voet staat met "verstoten". 
- De vraag is terecht, gelet op 10:21 (Lezen). 
- God heeft Israël niet verstoten, terwijl zij Hem wel verstoten hebben: 

 Dit begon al onder de wet > Lezen: Hand. 7:35-39+51-53 (v.39 > verwierpen = 
verstoten) [HSV 1717] > vgl. met Rom. 10:3 (Lezen). 

 In Handelingen zien wij dit nog steeds > Moord op Stefanus + Lezen: Hand. 
13:45-47 (v.46 > verwerpt = verstoot) [HSV 1730]. 

- Paulus is het bewijs dat God Zijn volk niet verstoten heeft > Hij is nageslacht (lett. 
'zaad') van Abraham en uit de stam Benjamin en toch is hij behouden door het geloof. 

- Ook nu nog zijn er uit Israël die behouden worden, zij het wel binnen het Lichaam van 
Christus > Lezen: Efe. 2:17-18 [HSV 1824]. 

- Binnen het LvC speelt echter de Joodse afkomst geen rol meer > Lezen: Filip. 3:4-7 
[HSV 1833].  

- In Romeinen speelt dit nog wel een rol > Lezen: Rom. 9:4-5 + 11:17-18. 
 



Lezen: Rom. 11:2a 
- Paulus kan niet duidelijk genoeg zijn: God heeft Zijn volk niet verstoten > Afkomstig uit 

Ps. 94:14 > Lezen: Ps. 94:3-5+14 [HSV 892]. Maar ook 1 Sam. 12:12+17b+20-
22+24-25 (Lezen) [HSV 407]. Het is zoals in Jer. 31:37 staat (Lezen). 

- T.a.v. het tevoren kennen > God wist van tevoren dat Israël een hardnekkig volk zou 
zijn, maar ook dat er onder hen waren die zich door Hem zouden laten leiden > Hierop 
volgt het voorbeeld van Elia. 

 
Lezen: Rom. 11:2b-5 
- Vers 3-4 vormen een samenvatting van 1 Kon. 19 > Lezen: 1 Kon. 19:9-18 [HSV 519] 

> God werkt soms anders dan wij denken. 
- Opmerkelijk vanuit vers 3 & 4: 

 Zichtbare zaken: profeten gedood (door Izebel), altaren (in 10-stammenrijk) 
afgebroken, Elia alleen overgebleven. 

 Onzichtbaar: Volheid van 7.000 mannen verborgen onder het volk. 
- Gaan wij van het zichtbare uit (aardse gerechtigheid, koning, zichtbare kerk) of kijken 

wij met geloofsogen naar het onzichtbare? 
- Vers 5 >  

 "tegenwoordige tijd" > Huidige tijdspanne van Rom. 11. 
 "overblijfsel" > verwant aan 'overgelaten' in Rom. 11:4 en Rom. 9:27 (Lezen). Zie 

ook Jes. 28:5-6 (Lezen) [HSV 1099] > Dit is het ware Israël > Lezen: Rom. 9:6. 
 "ontstaan" > enerzijds door het ongeloof van het grootste deel van het volk, 

anderzijds door het geloof van een klein deel. 
 "overeenkomstig de verkiezing van de genade" > Dit is niet de verkiezing van 

oordeel, maar zoals in Rom. 3:21-24 staat (Lezen). 
 
Lezen: Rom. 9:6 
- Als Gods redding een kado is, dan is het geen eigen verdienste, anders is het kado 

geen kado meer. Als Gods redding eigen verdienste is, kan het geen kado meer zijn, 
want dan is de eigen verdienste geen eigen verdienste meer > Het één sluit het 
andere uit > Vb. Ipad voor dochter.  

- Gods redding is dus op basis van het ontvangen en aannemen van een gift. Daar komt 
geen eigen inzet bij kijken.  

 
Lezen: Rom. 9:7 
- "Wat dan?" > Luidt een conclusie in op het voorgaande (11:1-7) t.a.v. Israëls 

ongeloof. Wat zagen wij in de vorige verzen: 
 11:1-2a > God heeft Israël niet verstoten; 
 11:2b-5 > Er is een overgebleven rest uit Israël; 
 11:5-6 > Zij zijn behouden op grond van genade. 

- "Wat Israël zoekt…" > Vanaf hier t/m vers 12 gaat voornamelijk over het ongelovige 
deel van Israël. 

- "Wat Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen"  > Israël zocht gerechtigheid maar 
vond deze niet, zie Rom. 9:31-32 (Lezen). 

- "maar de uitverkiezing heeft het bereikt" (Lett.) > Wie dit zijn? > Lezen: Rom. 10:11-
13 + Rom. 8:15-17 + Heb. 12:23 > "gemeente der eerstgeborenen". 

- "en de overigen zijn verhardt geworden"  (Lett.) > God heeft hun verhard > 
 Maar niet nadat Hij eerst zijn handen naar hen uitstrekte > Lezen: Rom. 

10:16+21. Zie verder Farao + 2 Kron. 24:20 (Lezen) [HSV 647]. 
 "verhard" > Lett. 'vereelt' > Lezen: Spr. 28:14+29:1 [HSV 1012] + Ps. 95:6-11 

[HSV 893].  
 


