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1. Waar waren wij ook alweer gebleven? 
- 10:1-3 > Israël houd er een eigen gerechtigheid op na, door de wet als doel te stellen,  

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. 
- 10:14-21 > Vier vragen m.b.t tot Israëls ongeloof > Lezen: vers 14. 
- Conclusie van Rom. 10: 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. 

- Lezen: Rom. 11:1-12 > Heeft God Zijn volk verstoten? 
- 11:1-2a > God heeft Zijn volk niet verstoten, Paulus is hier het bewijs van. Israël heeft 

God echter wel verstoten door de Messias af te wijzen. 
- 11:2b-5 > Voorbeeld inzake Elia, waaruit blijkt dat God soms anders werkt dan wij 

denken. Wordt besloten met 11:5 (Lezen). 
- 11:6 > Gods redding is dus op basis van het ontvangen en aannemen van een gift. 

Daar komt geen eigen inzet bij kijken.  
- 11:7 > Israël zocht gerechtigheid, maar vond deze niet omdat zij van werken 

uitgingen. Hun hart is verhard. Het is de uitverkiezing (gemeente der eerstgeborenen) 
die het wel bereikt heeft. 

 
 
2. Gevolg van Israëls verharding (Rom. 11:8-12) 
 
Lezen: Rom. 11:8 >  
- Paulus trekt ter illustratie van de verharding door God in de komende verzen parallellen 

met het verleden (Profeten, Wet, Geschriften). 
- Vers 8 is een samenstelling van Jes. 29:10 en Deut. 29:4, waar na oordeel wel 

verlossing volgt: 
 Lezen: Jes. 29:1-3+10-12 [HSV 1101] > Op dit oordeel volgt uiteindelijk verlossing 

> Lezen: Jes. 29:13-14+17-19. 
 Lezen: Deut. 29:1-9 [HSV 300] > Deut. 29 verhaalt de vervloeking die Israël treft 

als zij niet luisteren, Deut. 30 de verlossing na inkeer > Lezen: Deut. 30:1-6.  
- Het oordeel en de belofte van herstel is ook in Jes. 6:9 terug te vinden > Lezen: Jes. 

6:8-13 [HSV 1062]. 
- Verdere betekenis van dit vers: 

 "een geest van diepe slaap"? >'een geest van verbijstering/bedwelming' > in de zin 
van 2 Kor. 3:14-16+4:3-4 (Lezen) [HSV 1802]. 

 "ogen om niet te zien" > de tekenen die de Joden begeerden. 
 "oren om niet te horen" > zij willen het evangelie niet gehoorzaam zijn. 

- Echter dit oordeel is (wat Israël als volk betreft) tijdelijk, wat ook blijkt uit "tot op de 
dag van heden", vgl. met Rom. 11:12 (Lezen). 

 



Lezen: Rom. 11:9-10 
- Hier is een citaat uit Psalm 69:23 te vinden, een Messiaanse Psalm > Lezen: Rom. 

15:3 + Joh. 15:25 > "Zijn hebben Mij zonder reden gehaat." . 
- Boodschap van Rom. 11:9-10 > Het ongelovige Israël treft verharding en oordeel 

vanwege het verwerpen van de Messias. 
- Lezen: Ps. 69:22 [HSV 859] > Later geciteerd in Mat. 27:34+48. 
- Lezen: Ps. 69:23 > De tafel als teken van voorspoed wordt tot een val > Rom. 9:33: 

"Zie ik leg in Sion een steen des aanstoots en een struikelblok <skandalon>".  
- Lezen: Ps. 69:24 > Israël zal blind zijn voor het heil van de Messias en lijden onder 

het oordeel dat zij over zichzelf hebben gebracht. 
- Lezen: Ps. 69:25-29 > Het is hier als het ware de Messias Zelf Die oproept om Israël 

te straffen. 
- Toch is ook hier uiteindelijk weer verlossing te vinden > Lezen: Ps. 69:31-37. 
 
Lezen: Rom. 11:11 
- De vraag wordt hier gesteld en beantwoord of het Gods bedoeling is dat Israël 

voorgoed ten onder zou gaan > Vgl. voor de impact van dit vallen (Grieks: pipto) Opb. 
18:1-2+21 (Lezen) [HSV 1924]. 

- Israël is gestruikeld over de Messias > Lezen: Rom. 9:31-33 + Rom. 11:7. 
- Door Israëls overtreding is de redding voor de heidenen geworden om hen 

jaloers/naijverig te maken > In de trant van: "Hé wat voor mij bedoeld was gaat nu 
naar de ander, dat pik ik niet.". 

- Wat was Israëls overtreding? > Het najagen van gerechtigheid uit de wet > Wat 
echter de overtreding in de hand werkt (Rom. 5:20). 

 
Lezen: Rom. 11:12 
- Israëls overtreding en achteropkomen (beter is 'nederlaag') is rijkdom voor de kosmos 

& de volken > Lezen: Joh. 1:10-13 [HSV 1667]. 
- De volheid van Israël (als zij 'vol'/'compleet' in getal zijn) brengt nog meer rijkdom > 

Lezen: Rom. 11:15 (bij Christus' wederkomst). Zie ook Ps. 98 (Lezen) [HSV 896]. 
 
 
3. Israëls positie en die van de volken (Rom. 11:13-24) 
 
Lezen: Rom. 11:13-24 
- Vers 7 t/m 12 was gericht aan zowel Israël als de volken. Paulus richt zich nu specifiek 

op de volken (t/m vers 32). 
 
Lezen: Rom. 11:13-14 
- Paulus' grootste deel van de bediening bestond onder de volken > Lezen: Rom. 

15:15b-16a. Hij werkt deze bediening (diakonia) ten volle uit (doxazo) > Lezen: 1 Kor. 
9:22-27 [HSV 1788]. 

- Paulus hoopt hiermee enigen uit de Joden tot geloof te brengen (vgl. met 11:26+32 
(Lezen) > Israël zal pas veel later als volk tot geloof komen).  

 
Lezen: Rom. 11:15 
- Paulus sluit hier aan op 11:12 (Lezen). 
- 'hun verwerping betekent verzoening voor de wereld [kosmos]' > Zie 11:11 (Lezen), 

maar ook Hand. 18:6 (Lezen) [HSV 1738]. 
- 'hun aanneming betekent leven uit de doden' > Lezen: 11:26 + Ezech. 37:1-14 [HSV 

1368] + Rom. 8:11. 



Lezen: Rom. 11:16a 
- Wat wordt met dit vers bedoeld? 
- Eerstelingen > Lezen: Num. 15:17-21 [HSV 218] 

 Instelling voor Israël als zij in Kanaän zijn (Lev. 2:4). 
 Van een deel van het deeg (1/24 voor particulieren, 1/48 voor bakkers) werd een 

aparte koek gebakken, bestemd voor de HERE. 
 De koek werd de priester als eten gegeven (Num. 18:8-13). 
 Door het afzonderen van een deel van het deeg voor de HERE, werd al het deeg 

geheiligd. 
- Betekenis: 

 Gods trouw aan een kleine groep uit Israël (vgl. met Rom. 11:7 > Lezen) is als het 
ware het bewijs/het onderpand/de belofte van Israëls volledige verlossing. 

 De eerstelingen (aparche) komen wij in zekere zin ook tegen in het begrip 
"gemeente der eerstgeborenen" > Lezen: Heb. 12:22-25 [HSV 1878].  

 Letterlijk is het terug te vinden in Rom. 8:23 (Lezen). 
 Het geofferd worden als eersteling kan wellicht in Rom. 12:1 terug gezien worden 

(Lezen). 
 
 
 
 
 
 
 
 


