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1. Waar waren wij ook alweer gebleven? 
11:1-12 > Is Israël verstoten? > Lezen: 11:1a+2a+7+11-12. 
11:13-24 > Paulus spreekt tegen de volken over Israëls positie t.o.v. de volken en 
gebruikt daarbij de Olijfboom als beeld > Lezen: 11:17-18. 
 
 
2. Heel Israël behouden (Rom. 11:25-32) 
 
Lezen: Rom. 11:25-36 
 
Lezen: Rom. 11:25 (vorige keer uitgebreid bij stil gestaan) > tegen de volken! 
- "Wat ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt…" > Gebruikt Paulus als hij iets 

erg belangrijks wil zeggen. Het moet voorkomen dat zij eigenwijs zijn en 
onterechte conclusies trekken > bijv. dat Israël als Gods volk zou hebben 
afgedaan > Geloven buiten Gods Woord om kan leiden tot valse conclusies. 

- Dit geheimenis is niet het geheimenis inzake van Christus: 

 Geheimenis Rom. 11 Geheimenis Efe. 3 
1. Israël is het onderwerp Volken zijn het onderwerp 

2. Onderscheid tussen Israël & de volken Geen onderscheid tussen Israël & de volken 

3. Het gaat hier om verwijdering van Christus Het gaat hier om toenadering tot Christus 

- Er is bij Israël sprake van een gedeeltelijke verharding > Het blijft dus als volk 
wel bestaan, i.t.t. tot post Hand. 28. 

- De verharding is wel eindig > "totdat de volheid van de heidenen is 
binnengegaan".   

- "volheid der heidenen" > Het voorziene aantal dat vanuit de volken tot geloof 
komt. 

 
Lezen: Rom. 11:26-27 
- Hier volgt de derde stap in de bekering van Israël: 1. gedeeltelijke verharding 

Israël, 2. uit de volken komen tot geloof, 3. volheid Israël. 
- "heel Israël" > vgl. met 9:6 (Lezen). Zodoende 'klopt' het ook nog met Zach. 

13:7-9 (Lezen) [HSV 1516]. 
- De nadruk in Rom.11:26 ligt echter op de verlossing, waarbij Paulus (deels) 

citeert uit Jes. 59:20-21 > Lezen: Jes. 59:1-2+20-21 [HSV 1161].  
- Verschil tussen Jes. 59 en Rom. 11 > "naar Sion" tegenover "uit Sion" > Dit past 

in Rom. beter, omdat het hier om de 1e komst van Christus gaat wat nu net het 
probleem vormde > vgl. met Rom. 1:3-4 (Lezen). Op zich vertellen beiden de 
waarheid, maar vanuit ander perspectief. 

- Opmerkelijk: "Mijn verbond met hen…" > Eenzijdig verbond dat Israël niet kan 
breken > vgl. met Heb. 8:8-12 (Lezen) [HSV 1871]. 

- Vers 27b: "…wanneer Ik hun zonden zal wegnemen." > Ontleend aan Jes. 27:9 > 
Lezen: Jes. 27:9-11+6 [HSV 1098]. 

 



Lezen: Rom. 11:28 
- Beter vertaald staat hier: "Naar enerzijds het evangelie zijn zij vijanden wegens 

jullie, naar anderzijds de verkiezing, geliefden wegens de vaderen". 
- Naar het evangelie vijanden wegens jullie > Het ongelovige deel van Israël 

reageerde vijandig op het evangelie en de gelovigen uit de volken. 
- Naar de verkiezing geliefden wegens de vaderen > Gods belofte aan Abraham, 

Izaäk en Jakob noopt Hem ertoe toch steeds maar weer verder te gaan met Zijn 
volk > Lezen: Deut. 7:7-9 (twee verbonden) [HSV 268] > Zie ook 2 Tim. 2:13: 
"Als wij ontrouw zijn, blijft Hij [Christus] getrouw. Hij kan Zichzelf niet 
verloochenen.". 

 
Lezen: Rom. 11:29 
- De genadegaven en de roeping zijn onberouwelijk (lett. 'geen spijt veroorzakend' 

> kunnen niet ongedaan gemaakt worden).  
- Genadegaven > charisma > Een breed begrip, dat wijst op alles wat de genade 

van Christus met zich meebrengt > Bijv. spreken in tongen, profeteren en 
genezing, maar zie ook Rom. 6:23 (Lezen). In deze context zouden wij kunnen 
denken aan > Lezen: Rom. 3:2 + 9:4-5. 

- Roeping > Lezen: Gen. 22:14-18 [HSV 28]. 
- Waarom staat genadegaven hier voor roeping? > Omdat genade aan de basis ligt 

van de roeping. 
 
Lezen: Rom. 11:30-31 
- De verzen 30-31 lopen parallel: 

 Vers 30 Vers 31 

1. "Zoals ook u immers voorheen God 
ongehoorzaam was…" 

"…zo zijn ook zij nu ongehoorzaam 
geworden…" 

2. "…maar nu ontferming verkregen 
hebt…" 

" …opdat ook zij (…) ontferming 
verkrijgen zouden." 

3. "…door hun ongehoorzaamheid." "…door de ontferming die u bewezen 
is…" 

 
Lezen: Rom. 11:32 
- "hen allen" = lett. 'deze allen' > zowel Joden als heidenen > zij hebben allen 

gezondigd, maar worden uiteindelijk gered > Zie ook Gal. 3:22 (Lezen) [HSV 
1817]. 

- Rom. 11:32 vat Rom. 1 t/m 12 samen. 
- Worden alle Joden en heidenen behouden? > Nee > Lezen: Rom. 3:21-22.  
- Maar wel kunnen wij t.a.v. Israël het volgende zien > Lezen: 2 Pet. 3:8-9 [HSV 

1896]. 
- "ontferming" = eleo = medeleven dat blijkt uit handelen. Zie ook vers 30-31 + 

Rom. 9:16 (Lezen). 
- Hoe zit het met ons? > Lezen: Efe. 2:4-9 [HSV 1823]. 
 



3. Besluit (Rom. 11:33-36) 
 
- De doxologie prijst de wijze waarop God redding schenkt aan Israël en de volken. 
- De doxologie toont dat God groter is dan de mens en dat Hij het begin en einde 

is van alle dingen. 
- De doxologie moet oproepen tot het vrezen van God > Lezen: Rom. 12:1. 
 
Lezen: Rom. 11:33 
- "O" > een uitroep van verwondering 
- "diepte" > zelfde als Efe. 3:18 > Lezen: Efe. 3:17-19 (basis voor het kennen van 

deze diepte is geloof in Christus) [HSV 1825]. Zie ook 1 Kor. 2:9-12 (Lezen) 
[HSV 1780]. 

- "van rijkdom" > ziet op de uitwerkende genade van Gods plan > zie Rom. 11:12 
(Lezen), maar ook in Efeze: 
 Efe. 1:7 > verlossing overeenkomstig de rijkdom van Zijn [Gods] genade. 
 Efe. 1:18 > de rijkdom van de heerlijkheid van Gods erfenis in de heiligen. 
 Efe. 2:1 > de allesovertreffende rijkdom van Gods genade in de toekomst 

bewezen.  
 Efe. 3:8 > Paulus de genade gegeven om onder de volken de onnaspeurlijke  

rijkdom van Christus te verkondigen. 
 Efe. 3:16 > de gelovigen naar de rijkdom van Gods heerlijkheid gesterkt. 

- "wijsheid" > ziet op de wijsheid van het ontwerp en de uitvoering van Gods plan 
> Lezen: Rom. 16:27. 

- "kennis" > ziet op Gods weten van hoe alle dingen gaan > Lezen: Rom. 8:29 
(proginoosko). 

- "ondoorgrondelijk" > alleen hier in NT > Spr. 25:3 > "De hoogte van de hemel, 
de diepte van de aarde en het hart van de koningen zijn niet te doorgronden." > 
God is niet te begrijpen door ons. 

- "ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen" > ziet op bijv. Rom. 11:32 (Lezen), maar 
zie ook de geloofsgetuigen. 

- "onnaspeurlijk Zijn wegen" > gelijk aan de onnaspeurlijke rijkdom van Christus 
(Efe. 3:8). In LXX in Job ("doorgronden") > Lezen: Job. 9:8-10 [HSV 728]. Gods 
handelen is voor ons niet na te speuren. 

 
Lezen: Rom. 11:34 
- Hier vinden wij een toelichting op het vorige vers, aangehaald vanuit Jes. 40:13 

(LXX) > Lezen: Jes. 40:12-18 [HSV 1123]. 
 
Lezen: Rom. 11:35 
- Boodschap van deze tekst is dat God (als Schepper van alles) nooit iemand iets 

verschuldigd is. Zie ook Job. 41:2 (Lezen) [HSV 779] > Boodschap: als men al 
tegen de Leviathan niet op kan staan, dan zeker niet tegen God, die zijn 
Schepper is. In Rom. 11 positief toegepast op God als schenker van genade. 

 



Lezen: Rom. 11:36 
- Doxologie in doxologie 
- "uit Hem en door Hem en tot Hem is het alles" > God is de bron en Schepper van 

alles en alles dient tot Zijn eer.  
- Het begint met Joh. 1:1-3 > "In het begin wat het Woord en het Woord was bij 

God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door 
het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is.". 
Het eindigt met 1 Kor. 15:28 > "Opdat God zij alles in allen". 

- Het besluit van de doxologie is vervolgens de opmaat naar Rom. 12 e.v. > "…aan 
Hem is de heerlijkheid tot in de eeuwen." > Geef God de eer, in het nu en met 
het oog op het aionische leven dat wacht. Hoe dit eren in het 'nu' gaat, wordt 
vanaf Rom. 12 besproken. 

 
 
 
 
 
 


