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KONINKRIJK.   LES 36 
 

1 GEBED 

 

 

Bid om Gods leiding door Zijn Geest, voor bewustwording van Zijn aanwezigheid en voor het luisteren naar Zijn stem. 

Wijd deze groep en les toe aan de Heere.  

 

2 
UITWISSELEN (20 minuten)                [STILLE TIJDEN] 

JESAJA 41, 42, 45 en 46 

 

Deel (of lees) om de beurt in het kort wat je in een van je stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd hebt 

(Jesaja 41, 42, 45 en 46). Luister naar de persoon die deelt, neem hem serieus en accepteer hem. Ga niet verder in op 

wat hij deelt. Maak aantekeningen. 

 

3 
MEMORISATIE (5 minuten)      [SLEUTELVERZEN IN ROMEINEN] 

HET REPETEREN VAN SLEUTELVERZEN IN ROMEINEN 

 

Repeteer twee aan twee de vijf sleutelverzen in het boek van de Romeinen.  

(11) Romeinen 8:1. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees 

wandelen, maar naar de Geest.  

(12) Romeinen 8:38-39. Want ik ben er van overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch 

krachten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal 

kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heere.  

(13) Romeinen 10:9-10. Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden 

heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot 

zaligheid.  

(14) Romeinen 10:12. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want Een en dezelfde is Heere van 

allen en Hij is rijk voor allen die Hem aanroepen.  

(15) Romeinen 10:17. Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van Christus (HSV: God). 

 

4 BIJBELSTUDIE (85 minuten) [DE BRIEF AAN DE ROMEINEN] 

ROMEINEN 10:1-21 
 

Introductie. In Romeinen 9 tot 11 toont Paulus aan dat de verwerping van ongelovige Joden en de aanneming 

(verlossing) van gelovige niet-Joden (heidenen) overeenstemt met wat de Bijbel leert. De redenen zijn:  

• Het was niet tegen Gods verbondsbelofte, want God heeft het soevereine recht om Zich te ontfermen over wie 

Hij wil en te verharden wie Hij wil (Romeinen 9:6-24). 
 

• Het werd duidelijk geprofeteerd gedurende de oudtestamentische openbaring (Romeinen 9:25-29; Romeinen  

10:18-21). Daarom heeft het natuurlijke volk van Israël geen verontschuldiging wanneer de geprofeteerde 

situatie een werkelijkheid geworden is. 
 

• De boodschap van verlossing was even toegankelijk voor Joden gedurende de oudtestamentische periode 

als voor niet-Joden en Joden gedurende de nieuwtestamentische periode (Romeinen 10:5-8). 
 

• Verlossing gedurende de oudtestamentische periode en gedurende de nieuwtestamentische periode was en is nog 

steeds alleen door geloof (zie Genesis 15:6; Galaten 3:6-9,26-29). Mensen worden verworpen door hun ongeloof 

en aangenomen door hun geloof (Romeinen 9:30-33; Romeinen 10:1-4,11,17).  
 

• Daarom is “er geen enkel onderscheid tussen Jood en niet-Jood (Griek/heiden)” (Romeinen 10:12-13)!  
 

STAP 1. LEES.             GODS WOORD 

Lees. We gaan Romeinen 10:1-21 met elkaar bestuderen.  

Laat ieder groepslid omstebeurt één vers uit die Bijbelgedeelte voorlezen.  
 

STAP 2. ONTDEK.       WAARNEMINGEN 

Overweeg. WELKE WAARHEID IN DIT GEDEELTE IS BELANGRIJK VOOR MIJ?  

Of: WELKE WAARHEID IN DIT GEDEELTE RAAKT MIJN VERSTAND OF MIJN HART? 

Schrijf op. Zoek een of twee waarheden in dit Bijbelgedeelte die je begrijpt. Denk erover na en schrijf je gedachten op 

in je Bijbelstudie notitieboek. 
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Deel. Nadat de groepsleden ongeveer twee minuten de tijd gehad hebben om na te denken en op te schrijven, laat ze in 

de kring rond om de beurt delen wat zij ontdekt hebben.  

Hierna volgen enkele voorbeelden van ontdekkingen. Waarschijnlijk zullen de groepsleden andere ontdekkingen doen 

dan deze. 
 

10:1 

Ontdekking 1. De verkondiging van het evangelie van Gods gerechtigheid aan verloren mensen. 
 

In Romeinen 9 onderwijst de apostel Paulus over Gods soevereine voorrecht Zijn ontferming te tonen aan de 

voorwerpen van Zijn ontferming en Zijn ontferming te weerhouden van de voorwerpen van Zijn toorn (dat wil zeggen, 

Zijn recht om te verlossen wie Hij wil of te verharden wie Hij wil) (Romeinen 10:18,22,23).  
 

Maar dit feit mag niet bepalen hoe wij als christenen moeten omgaan met de verloren mensen in de wereld! Hoewel 

God een soevereine wil heeft met betrekking tot wie Hij verlost, heeft hij deze wil niet aan mensen geopenbaard. Onze 

verantwoordelijkheid is om een oprechte bezorgdheid en belangstelling te hebben voor alle verloren mensen in alle 

volken van de wereld, voor hen te bidden en het evangelie aan hen te verkondigen. De uitverkiezing is Gods voorrecht, 

maar de verkondiging van het evangelie is onze verantwoordelijkheid en taak (Romeinen 10:1)!  
 

 

10:2-4 

Ontdekking 2. Gerechtvaardigd worden door het houden van de wet (Thora, sharia) is een 

misvatting.  
 

 (1) Twee soorten van gerechtigheid.  

Deze passage bevat twee soorten van gerechtigheid:  

• Gerechtigheid door de wet, die Joden najagen, is de gedachte dat God mensen rechtvaardigt die de Wet van Mozes 

(of iets dergelijks) houden. 

• Gerechtigheid door het geloof, die God uit genade schenkt, is de waarheid dat God de gerechtigheid die Christus 

heeft verdiend, toerekent aan iedereen die in Jezus Christus gelooft.  
 

 (2) Israël slaagt er niet in om deze gerechtigheid van Christus, die God schenkt, te verkrijgen 

(Romeinen 10:2-3).  

Hoewel het volk van Israël erg ijverig was (en nog steeds is) om gerechtvaardigd te worden in Gods ogen door de 

werken van de wet (en wel zoals zij de wet uitleggen), deden zij dat niet met het juiste inzicht! Israël slaagt er niet in om 

de gerechtigheid van God te verkrijgen, omdat zij niet beseft dat de gerechtigheid van God alleen door geloof in Jezus 

Christus verkregen kan worden (Romeinen 10:2).  
 

Het volk van Israël slaagt er niet in om de gerechtigheid van God te verkrijgen, omdat zij niet alleen weigert zich aan de 

gerechtigheid van God te onderwerpen, maar ook probeert haar eigen gerechtigheid tot stand te brengen (Romeinen 

10:3).  
 

 (3) Jezus Christus is het einde van de wet,  

      dat wil zeggen, de beëindiging van de wet (als godsdienstige middel  

      om de rechtvaardiging te verwerven).  

      Of Christus is het doel (vervulling) van de wet  

      (als Gods openbaring in het Oude Testament) (Romeinen 10:4).  

De woorden in Romeinen 10:4 kunnen op twee manieren vertaald worden.1  
 

Christus is “het einde (de beëindiging) van de wet”. “De wet” wordt begrepen in de zin van het principe om 

gerechtigheid te verdienen door de Wet van Mozes te houden zoals het door de Joodse wetgeleerden en Farizeeërs met 

minstens 613 toevoegingen uitgelegd werd. Jezus Christus bracht dit misverstand van de Joden tot een einde (Galaten 

3:10-13). Niemand zal gerechtvaardigd worden door het houden van godsdienstige wetten. Een mens kan alleen 

gerechtvaardigd worden door geloof in Jezus Christus.  
 

 Christus is “het doel (de vervulling) van de wet”. “De wet” wordt begrepen in de zin van Gods openbaring in het 

Oude Testament, inclusief de morele, ceremoniële en burgerlijke wetten (Matteüs 5:17). Jezus Christus (en niet de 

wetten) is het doel, de vervulling en de werkelijke inhoud van het Oude Testament! Zo werden mensen die gedurende 

de oudtestamentische periode leefden, alleen gerechtvaardigd door geloof in de Messias Die nog moest komen en 

mensen die gedurende de nieuwtestamentische periode leven, worden alleen gerechtvaardigd door geloof in de Messias 

(Jezus Christus) Die al gekomen is!  
 

Beide vertalingen zijn juist, maar de bedoeling is waarschijnlijk: “Christus is het einde van de wet”.  
 

  

                                                           
1 De KBS (1995), NBV (2004), HSV 2010) vertalen: “Christus is het doel van de wet” 

  De SV (1618-19), NBG (1951), NIV (1973), NAV (1983) vertalen: “Christus is het einde van de wet” 

  De GNB (1982/1996) vertaalt: “Christus is het doel en het einde van de wet”  
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10:5-8 

Ontdekking 3. Gerechtigheid door geloof in Jezus Christus is ook de boodschap in het Oude 

Testament. 
 

Paulus maakt twee aanhalingen uit de oudtestamentische openbaring (de Thora of Wet) om te bewijzen dat 

gerechtigheid door geloof precies het tegengestelde is van gerechtigheid door de wet.  
 

 (1) Leviticus 18:5 definieert “gerechtigheid door de wet” (Romeinen 10:5).  

Het zegt, “De mens die ze (de verordeningen en bepalingen van God) houdt zal erdoor leven.”  
 

De wet is Gods absolute standaard voor de beoordeling, veroordeling en verdoemenis van de zonde. Een 

absoluut heilige en rechtvaardige God vereist niets minder dan absoluut volmaakte gerechtigheid (rechtvaardigheid) 

door alle zonden te straffen. Omdat geen zondaar dat kan vervullen, heeft hij een Verlosser nodig Die in zijn plaats 

gestraft is en zo verzoening gemaakt heeft voor de zondaar die in Hem gelooft.  
 

De wet is Gods absolute vereiste voor de rechtvaardiging (verlossing). Een absoluut heilige en rechtvaardige God 

eist niets minder dan absoluut volmaakte gerechtigheid en volmaaktheid ten einde door God aangenomen (verlost) te 

worden. Omdat geen mens deze volmaaktheid bezit, hebben alle mensen een Verlosser nodig Die deze volmaakte 

gerechtigheid in de plaats van de mens verworven heeft en toerekent aan de mens die in Hem gelooft.  
 

De wet is Gods absolute vereiste voor de heiliging. Een absoluut heilige en rechtvaardige God eist niets minder dan 

absoluut volmaakte heiligheid (heilig leven van begin tot einde) ten einde door God aangenomen (verlost) te worden. 

Omdat geen mens deze volmaaktheid bezit, hebben alle mensen een Verlosser nodig Die deze volmaakte heiligheid in 

de plaats van de mens verworven heeft en schenkt aan de mens die in Hem gelooft.  
 

Gods eis of vereiste is dat alle mensen Zijn geboden (wetten) volmaakt (100%) moeten gehoorzamen. Paulus past deze 

oudtestamentische definitie toe ten einde te bewijzen dat geen enkel mens op deze wijze in Gods ogen gerechtvaardigd 

kan worden, omdat niemand Gods wet volmaakt (100%) heeft gehouden of kan houden! De weg van “de 

rechtvaardiging door de wet te houden” is gedoemd om dood te lopen! 
 

 (2) Deuteronomium 30:11-13 definieert “gerechtigheid door het geloof” (Romeinen 10:6-7).  

Het leert dat kennis van de waarheid, geloof in de waarheid en gehoorzaamheid aan de waarheid voor alle mensen 

dichtbij en toegankelijk is. Mensen hoeven niet iets te doen ten einde de gerechtigheid te verdienen. Mensen hoeven niet 

naar de hemel op te stijgen of over de zee (in een pelgrimsreis) te reizen ten einde deze waarheid en deze gerechtigheid 

te verkrijgen. Paulus past deze oudtestamentische definitie van “de rechtvaardiging door geloof” toe ten einde te 

bewijzen dat ieder mens toegang tot Gods gerechtigheid heeft.  
 

Mensen hebben toegang tot de gerechtigheid van God: 

• door de eerste komst van Jezus Christus vanuit de hemel naar de aarde (2000 jaar geleden). Niemand hoeft of kan 

naar de hemel opklimmen om Christus naar beneden naar de aarde te brengen (Romeinen 10:6; zie Johannes 3:13 en 

Matteüs 11:27). 

• door de opstanding van Jezus Christus uit de afgrond van de dood (2000 jaar geleden). Niemand hoeft of kan in het 

graf neerdalen om Christus uit de dood naar boven te brengen (Romeinen 10:7) 

• door de verkondiging van het evangelie (de afgelopen 2000 jaar en nu). De verkondiging van het evangelie maakt de 

waarheid over de gerechtigheid van God (de zaligheid of verlossing) toegankelijk voor elk mens op de aarde zodat 

hij het kan weten, geloven en gehoorzamen.  

• door Gods Woord (nu) in het hart en in de mond te nemen. Het evangelie is Gods Woord die een mens met zijn hart 

moet geloven en met zijn mond moet belijden (Romeinen 10:8). “Het evangelie is een kracht van God tot zaligheid 

voor ieder die gelooft” (Romeinen 1:16).  
 

 (3) De taak om de rechtvaardige vereisten van Gods wet te vervullen werd niet aan mensen gegeven, 

      maar aan Jezus Christus (Romeinen 10:6-7).  

Romeinen 10:4-5 beschrijft de staat van gerechtigheid die alleen Jezus Christus verworven (verdiend) heeft. Omdat  

Jezus Christus de Enige in de menselijke geschiedenis is Die volmaakt op de aarde heeft geleefd (Johannes 8:46; 

Hebreeën 4:15; 7:26-28), Die de dood heeft overwonnen (Matteüs 28:6-7; 1 Korintiërs 15:20) en na Zijn opstanding 

voor eeuwig leeft (Johannes 11:25; Hebreeën 7:23-25), is Hij de Enige in de menselijke geschiedenis Die de vereisten 

van Gods wet heeft vervuld! Hij is de Enige Die “deze dingen gedaan heeft en daardoor leeft” (Leviticus 18:5; 

Romeinen 10:5)!  
 

Romeinen 10:6-7 beschrijft dezelfde staat van gerechtigheid die mensen uit Gods vrije genade en door hun geloof in 

Jezus Christus ontvangen en niet door hun inspanningen om de wet te houden (zie ook Efeziërs 2:8-9).  
 

Paulus verkondigt de nieuwtestamentische waarheid in oudtestamentische termen (woorden). Hij kan dit doen omdat hij 

al bewezen heeft dat de weg tot de rechtvaardiging in Gods ogen gedurende de oudtestamentische periode dezelfde was 

als gedurende de nieuwtestamentische periode: de gerechtigheid van God was altijd “een gerechtigheid door het geloof 

in Jezus Christus” en nooit “een gerechtigheid door de werken van de wet” (Romeinen 1:17; 3:21-22; 4:1-3)! 
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Mozes had instructies (onder andere, de wet) aan Israël gegeven toen zij al het volk van God waren, kort voordat Israël 

het Beloofde Land inging (1407 v.C). God zou zijn vervloekingen zenden over de mensen die ongehoorzaam bleven 

(Deuteronomium 27:9-26) en Zijn zegeningen geven aan mensen die Hem gehoorzamen (Deuteronomium 28:8-14). 

Toen sprak Mozes de woorden die Paulus nu aanhaalt (Deuteronomium 30:11-14). Met deze woorden benadrukt Mozes 

dat de wet aan Israël gegeven werd in de context van Gods genade (en niet in de context van menselijke 

werken/gehoorzaamheid). Het Beloofde Land en alle zegeningen waren Gods genadige cadeau aan Israël. Ook de 

gerechtigheid (verlossing) was Gods genadige geschenk aan Israël. Het was nooit en is niet het resultaat van de ijverige 

pogingen van mensen die probeerden de wet te houden (zie Deuteronomium 8:17-18; 9:4-6), maar was en is nog steeds 

een genadig geschenk aan ieder mens die gelooft (Hebreeën 4:1-3a).  
 

Wat Paulus wil zeggen is dat de taak om de rechtvaardige vereisten van God voor de rechtvaardiging en heiliging (dat 

wil zeggen, de verlossing van begin tot einde) te vervullen, was nooit aan de mensen gegeven. Deze taak werd aan 

Jezus Christus toegewezen en alleen Hij vervulde de taak!  
 

Jezus Christus was God Die de menselijke natuur erbij aangenomen heeft (Johannes 1:1,14). Hij heeft de folterende pijn 

van de hel in de plaats van gelovigen in Hem geleden (Matteüs 27:46). Hij stierf in hun plaats als een zoenoffer voor 

hun zonden (Markus 10:45; Romeinen 3:25), opdat God hen door hun geloof rechtvaardig kon verklaren. Hij werd uit 

de dood opgewekt opdat zij in staat gesteld worden om het nieuwe en heilige leven te leiden (Romeinen 6:4). Hij voer 

op naar de hemel en ging aan de rechterhand van God zitten, opdat Hij als de Koning en Heer over gelovigen kan 

heersen. Als Heer werkt Hij de verlossing van gelovigen uit van begin (bij hun wedergeboorte en rechtvaardiging) tot 

einde (bij de opstanding van hun lichaam bij de wederkomst). Hij garandeert de volledige en volmaakte verlossing van 

gelovigen (Romeinen 8:29-30; zie Filippenzen 1:6).  
 

Elk menselijke poging om naar de hemel op te klimmen om Jezus Christus naar beneden te brengen zou een ontkenning 

zijn van de werkelijkheid en waarde van Zijn menswording. En elk menselijke poging om in de afgrond van het graf 

neer te dalen om Jezus Christus uit de dood naar boven te brengen zou een ontkenning zijn van de werkelijkheid en 

betekenis van Zijn opstanding uit de dood. Geen mens heeft wat ook maar bijgedragen aan de geboorte van Jezus 

Christus of aan de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Geen mens kan ook maar iets bijdragen aan zijn eigen 

verlossing! Geen mens kan proberen de wet te onderhouden en denken dat hij zo hetzelfde kan bereiken als de 

menswording, dood, opstanding, hemelvaart en troonsbestijging van Jezus Christus! “Jezus Christus is om onze 

overtredingen overgeleverd en om onze rechtvaardiging opgewekt” (Romeinen 4:25). Jezus Christus heeft alles tot 

stand gebracht wat nodig is voor de volkomen en volmaakte rechtvaardiging van een gelovige! 
 

 (4) Het woord dat geloof vereist en geloof te voorschijn roept is heel toegankelijk (Romeinen 10:8). 

Paulus haalt Deuteronomium 30:14a aan, “Want het woord is heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart, om het te 

doen.” Paulus denkt bij “het woord” aan de genadige beloften en vermaningen in het boek van Deuteronomium 

(Deuteronomium 5:6; 6:4-9; 7:7-9; 10:12-13; 11:13-15,22-25; 18:15-18; 26:16-19; 28:1-14) die geloof als een reactie 

verwachten en geloof te voorschijn roepen. Alle deze woorden in het boek van Deuteronomium zijn aan de Israëlieten 

gegeven in de context van Gods genade. God had de Israëlieten al uit hun slavernij in Egypte verlost. Hij was al hun 

God en zij waren al Zijn volk (Deuteronomium 5:6; zie Exodus 20:1-2). Deze woorden werden niet aan de Israëlieten 

gegeven in de context van menselijke werken. De Israëlieten waren niet verplicht om de wet te houden ten einde in Gods 

ogen gerechtvaardigd te worden en zo Gods volk te worden! Zij werden opgeroepen te leven als Gods verloste volk!  
 

Paulus legt dit “woord” uit als “het woord van het geloof, dat wij prediken” (Romeinen 10:8). “Het woord van het 

geloof” is de openbaring in de Bijbel die geloof vereist en geloof tevoorschijn roept (Hier een Genitief met subjectieve 

en objectieve betekenis).  
 

“Het woord van het geloof” is niet alleen Gods Woord zoals in het Oude Testament (in Deuteronomium) geopenbaard 

werd, maar is ook Gods Woord zoals in het Nieuwe Testament geopenbaard werd en vooral nu in het evangelie 

verkondigd wordt.  
 

“Het woord van het geloof” betekent niet alleen dat Gods Woord geloof als een (subjectief) reactie vereist, maar ook dat 

Gods Woord geloof (objectief) in de harten van mensen tevoorschijn roept (vergelijk Hebreeën 11:6-8).  
 

Als dit gebeurt, leidt Gods Woord tot de rechtvaardiging door geloof in zowel het Oude Testament als het Nieuwe 

Testament. De weg van de rechtvaardiging (verlossing) is dus precies dezelfde in het Oude Testament als in het Nieuwe 

Testament.  

• Gods Woord was dicht bij de mensen gedurende de oudtestamentische periode, “in uw mond en in uw hart om het te 

doen” (Deuteronomium 30:14). De Israëlieten hadden Gods Woord al beleden met hun mond en het al geloofd met 

hun hart. Israël was al Gods volk! Het hoefde niet Gods volk te worden door de wet te houden!  

• Gods Woord is ook dicht bij de mensen gedurende de nieuwtestamentische periode, “in uw mond en in uw hart” 

(Romeinen 10:8) De christenen te Rome hadden het evangelie al beleden met hun mond en het al geloofd met hun 

hart. De Gemeente was al Gods volk! Het hoeft niet Gods volk te worden door nog eens de wet te houden!  
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• Het woord van het geloof” (vers 8) is “het woord van Christus (Romeinen 10:17)”2 (Hier een Genitief met 

objectieve betekenis: met Christus als inhoud en met subjectieve betekenis: door Christus gesproken. Mensen horen 

niet alleen maar de predikers spreken, maar horen de stem van Christus Zelf in hun hart spreken!  
 

STAP 3. VRAAG.                       UITLEG 

Overweeg. WELK VRAAG UIT DIT BIJBELGEDEELTE ZOU JIJ AAN DE GROEP WILLEN STELLEN? 

Laten we proberen zo veel mogelijke waarheden in Romeinen 10:1-21 te begrijpen en vragen te stellen over wat we nog 

niet begrijpen.  

Schrijf op. Formuleer je vraag zo duidelijk mogelijk door gebruik te maken van vraagwoorden (wie? wat? waarom? 

hoe?) en noteer je vraag in je notitieboek. 

Deel. Nadat de groepsleden ongeveer twee minuten de tijd gehad hebben om na te denken en hun vraag op te schrijven, 

laat ze in de kring rond om de beurt hun vraag oplezen.  

Bespreek. Bespreek zo veel mogelijk van deze vragen met elkaar.  

De volgende zijn voorbeelden van vragen en aantekeningen die het beantwoorden vergemakkelijken. 
 

10:4 

Vraag 1. Hoe moeten we Romeinen 10:4: Christus is “het einde” of “het doel” van de wet 

verstaan?  

Aantekeningen.  
 

Zie handleiding 11, supplement 13.  
 

 

10:5 

Vraag 2. Hoe moeten wij het principe: “De mens die deze dingen doet (Gods wetten 

gehoorzamen) zal daardoor leven”? 

Aantekeningen.  
 

 (1) Vóór de zondeval handhaafde gehoorzaamheid aan de wet  

      de oorspronkelijke staat (positie) van gerechtigheid en onschuld.  

Gerechtigheid (verlossing) handhaven door de wet te gehoorzamen was alleen mogelijk vóór de zondeval. Omdat Adam 

voor de zondeval het eeuwige leven bezat en nog geen zondaar was, was hij vóór de zondeval in Gods ogen 

rechtvaardig. Hij kon deze gerechtigheid of leven alleen verliezen door ongehoorzaamheid! Gods verbod aan Adam in 

Genesis 2:15-17 was niet bedoeld dat Adam door gehoorzaamheid aan deze wet zijn gerechtigheid (verlossing) zou 

kunnen verdienen (bewerkstelligen, veroveren), maar veel eerder dat Adam zijn positie (staat) van gerechtigheid (dat 

wil zeggen, het eeuwige leven) door gehoorzaamheid kon handhaven (blijven houden).  
 

 (2) Ná de zondeval drukt gehoorzaamheid aan de (morele) wet  

      het rechtvaardige leven van een zondaar uit.  

Ná de zondeval waren de werken van de wet nooit de grond voor de rechtvaardiging (verlossing). Het principe, “De 

mens die deze dingen doet (aoristus, actief), zal daardoor leven” (Leviticus 18:5) was alleen een principe voor de 

handhaving van de rechtvaardiging in de toestand van onschuld vóór de zondeval. Het was nooit een principe voor het 

veroveren van de rechtvaardiging (verlossing) in de toestand van zonde ná de zondeval!  
 

Leviticus 18:1-5 toont duidelijk aan dat deze woorden slaan op het principe van Gods goedkeuring in de staat of 

toestand van de rechtvaardiging. Het heeft dezelfde betekenis als in Exodus 20:1-17. Nadat God Zijn volk, de 

Israëlieten, (uit het slavenhuis) verlost heeft (Exodus 20:1-2), beveelt hij hen als Gods verloste volk te leven door zich te 

houden aan de Tien Geboden en niet om Gods volk te worden door de Tien Geboden te houden (Exodus 20:3-17). Zo 

wordt Leviticus 18:1-5 gericht aan Gods verloste volk en beveelt de Israëlieten hoe zij als Gods verloste volk zouden 

moeten leven. Door Gods wet (de Tien Geboden) te houden, handhaaft Gods volk zijn geestelijke relatie tot God, zijn 

bezit van het eeuwig leven en zijn bezit van Gods goedkeuring: zij zullen (blijven) leven, het zou goed met hen gaan en 

hun dagen in het Beloofde Land zou verlengd worden (Deuteronomium 5:32-33). 
  

 

10:9-10 

Vraag 3. Wat is de verhouding tussen geloven in het hart en belijden met de mond? 

Aantekeningen. 
 

 (1) Samenvattingen van het evangelie.  

In het Nieuwe Testament zijn er een aantal manieren om het evangelie samen te vatten:  

In 1 Korintiërs 15:1-4 is het evangelie overeenkomstig de Schriften dat Christus gestorven is voor onze zonden en dat 

Hij op de derde dag opgewekt is. Wij worden behouden (verlost) wanneer wij het verkondigde evangelie horen, 

aannemen en er aan vasthouden zoals het verkondigd werd.  
 

                                                           
2 HSV “God”. De beste Griekse manuscripten gebruiken: “Christus” in plaats van “God”.  
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In Romeinen 10:9-13 is het evangelie dat God Jezus Christus uit de dood heeft opgewekt en dat Jezus Christus de Heer3 

is. Wij worden zalig (behouden, gered) wanneer wij het evangelie horen, met het hart geloven, de Naam van de Heere 

aanroepen en Hem met onze mond belijden.  
 

Dus in Romeinen 10:9-13 benadrukt Paulus twee aspecten van de evangelieboodschap, namelijk, de opstanding van 

Jezus Christus uit de dood (twee duizend jaar geleden) en Zijn koningschap (heerschappij) vanuit de hemel over alles en 

allen (in de tegenwoordige tijd). Hij benadrukt ook twee aspecten met betrekking tot het ontvangen van het evangelie, 

namelijk, met ons hart te geloven en met onze mond te belijden. Maar deze samenvatting leert niet dat “geloven met het 

hart” en “belijden met de mond” hetzelfde effect met betrekking tot de verlossing hebben.  
 

 (2) De verhouding tussen geloven met het hart en belijden met de mond.  

De aanhaling uit Deuteronomium 30:14 met betrekking tot Gods Woord in ons hart en in onze mond is dus dezelfde 

waarheid in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament. Paulus gebruikt de volgorde “mond-hart” in vers 9 

evenals in Deuteronomium 30:14, maar de volgorde “hart-mond” in vers 10, omdat dat de natuurlijke volgorde is: mens 

belijdt met zijn mond wat al in zijn hart aanwezig is (zie Matteüs 12:34). De gerechtigheid (verlossing) van God wordt 

alleen door geloof met het hart verkregen en dat leidt tot belijden met de mond.  
 

Het hart is het middelpunt van het menselijke leven, zijn denken, wil en emoties, omdat “daaruit de uitingen van het 

leven voortvloeien” (Spreuken 4:23). Het is essentieel te geloven dat God Christus uit de dood opgewekt heeft, omdat 

de opstanding bewijst dat Jezus Christus werkelijk “de Heere” is (Efeziërs 1:20-23; Filippenzen 2:9-11). Het woord 

“Heere” (Grieks: kurios) betekent niets minder dan dat Jezus Christus de HEERE (Hebreeuws: JaHWeH) is, de Naam 

van God in de oudtestamentische openbaring (vergelijk Markus 1:3 met Jesaja 40:3). Paulus zegt, “Christus is God 

boven alles”4 (Romeinen 9:5).  
 

“Geloven” en “belijden” hebben niet dezelfde functie of effect met betrekking tot de rechtvaardiging (verlossing).  

Belijden zonder te geloven is tevergeefs (zie Matteüs 7:21-23) en geloven zonder te belijden is een verloochening van 

Christus (zie Matteüs 10:32; Johannes 12:42). Geloven met het hart is onontbeerlijk noodzakelijk voor de 

rechtvaardiging (verlossing) (zie Johannes 3:18,36). En belijden met de mond is evenals goede werken een bewijs dat 

het geloof in het hart echt en oprecht is (Efeziërs 2:8-10; 2 Korintiërs 4:13; Jakobus 2:17-22; 1 Johannes 3:18-20). 

Mensen die echt geloven kunnen niet zwijgen over wat zij gezien en gehoord hebben (Handelingen 4:20; 1 Timoteüs 

6:12; 1 Johannes 4:15). “De gerechtigheid” en “de zaligheid (verlossing)” in vers 10 zijn synoniemen, omdat de 

zaligheid in vers 9 het product is van zowel geloven als belijden. De zaligheid (verlossing) heeft zijn oorsprong in het 

hart en wordt uitgedrukt met de mond. Geloof leidt tot de rechtvaardiging (door God)(zie Romeinen 4:5) en dus ook tot 

de verlossing van Gods eeuwige toorn (zie Romeinen 1:16; 5:9-10). Geloof is het instrument waardoor een mens 

gerechtvaardigd wordt. Geloof is de lege hand waarmee de verlossing van God uit Zijn genade ontvangen 

(aangenomen) wordt.  
 

 

10:11-13 

Vraag 4. Waarom is er sedert de eerste komst van Jezus Christus geen onderscheid meer tussen 

Jood en Griek (niet-Jood)?  
 

Aantekeningen. Er is ná de eerste komst van Christus geen onderscheid meer tussen Jood en niet-Jood om drie redenen: 

• Alle gelovigen in Christus zijn tot één volk van God gemaakt. Gelovigen in Jezus Christus vanuit de niet-Joden zijn 

met de gelovigen vanuit de Joden “geschapen tot één nieuwe mens” en “medeburgers op gelijke voet “medeburgers 

van Gods volk” (Efeziërs 2:11-22). Ze zijn op volkomen gelijke voet “mede-erfgenamen van Israël (Gods volk), 

“behoren tot hetzelfde Lichaam (de Gemeente)” en “zijn mededeelgenoten van Zijn belofte in Christus” (Efeziërs 

3:2-6; zie 2 Korintiërs 1:20-22). “Het zal worden: één kudde en één Herder” (Johannes 10:16)  

• Jezus Christus is de Heere van alle mensen in het universum (zie Matteüs 28:18; Filippenzen 2:11).  

• Het evangelie is toegankelijk voor alle mensen. De voorwaarden voor verlossing zijn voor elk mens in elk volk op 

de aarde precies dezelfde: hij moet met zijn hart geloven dat Jezus Christus in zijn plaats voor zijn zonden aan het 

kruis gestorven is en daarna uit de dood opgewekt is (en dat Jezus Christus dus leeft)! Hij moet de Naam5 van de 

Heere aanroepen ten einde zalig te worden en Hem als Heere belijden (vers 9 en 13).  
 

 (1) Er is geen onderscheid tussen gelovigen in de Messias gedurende de oudtestamentische periode 

      en gelovigen in Christus gedurende de nieuwtestamentische periode (Romeinen 10:11)  

Paulus haalt Jesaja 28:16 in Romeinen 9:33 aan: “Wie gelooft, zal niet teleurgesteld worden”, maar voegt het woord 

“ieder/allen” in Romeinen 10:11 toe: “omdat er geen onderscheid is in de manier waarop Joden gedurende de 

oudtestamentische periode gerechtvaardigd werden en de manier waarop Joden en niet-Joden nu in de 

nieuwtestamentische periode gerechtvaardigd worden, “zal ieder die gelooft niet beschaamd worden”. Dit was een heel 

                                                           
3 Het woord “Heere” (Grieks: kurios) is de vertaling van het Hebreeuwse woord “HEERE” (Hebreeuws: JaHWeH) in Exodus 3:14 (vergelijk: Jesaja  

  40:3 met Markus 1:3)! Lees ook 1 Korintiërs 12:3.  

 
4 Grieks: ho ón epi pantón Theos.  
5 “De Naam van de Heere” betekent zoals de Heere Zich in de Bijbel geopenbaard heeft en niet zoals mensen, andere godsdiensten, de theologie, de filosofie of de  

  wetenschap misschien over Hem denken.  
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moeilijke waarheid voor Joden om te accepteren. Kondigt Paulus werkelijk aan dat de Joden die de heel bevoorrechte 

nakomelingen van Abraham waren, in Gods ogen niet beter dan de niet-Joden (de heidenen) zijn?  
 

Maar dit is ook een moeilijke waarheid voor bepaalde niet-Joodse christenen om te accepteren, omdat zij altijd geloofd 

hebben dat het natuurlijke volk van de Joden Gods uitverkoren volk was en dat God in de toekomst nog een apart, heel 

speciaal programma voor het Joodse volk heeft. Deze christenen geloven dit op grond van hun uitleg van bepaalde 

profetieën in de oudtestamentische openbaring. 
 

Maar het overweldigende licht van de nieuwtestamentische openbaring leert duidelijk dat hoewel het Joodse volk 

bepaalde voorrechten had gedurende de oudtestamentische periode (Romeinen 9:4-5; Efeziërs 2:11-13), God vanaf de 

eerste komst van de Heere Jezus Christus geen onderscheid meer maakt tussen Jood en niet-Jood, tussen het volk van 

Israël en de andere heidense volken in de wereld (Romeinen 10:12; 1 Korintiërs 12:13; Galaten 3:28; Efeziërs 3:2-6; 

Kolossenzen 3:11; Openbaring 21:10-14)!  
 

Gedurende de oudtestamentische periode werden mensen alleen behouden (verlost) door geloof in de Messias Die nog 

moest komen (Genesis 15:6; Galaten 3:6-9). De Joden die niet geloofden werden verworpen (Jesaja 1:9; 10:20-23; 

Hosea 1:6,9). Ook gedurende de oudtestamentische periode werden de niet-Joden die in de HEERE geloofden 

toegevoegd aan het volk van God (Jesaja 56:1-8). Gedurende de nieuwtestamentische periode werden niet alleen Joden, 

maar ook niet-Joden (heidenen) behouden (verlost) door geloof in de Messias Die al gekomen was en werden 

toegevoegd aan Gods éne en enige volk (Romeinen 1:16-17; 2:11; 3:10-18,22-24,29-30; 4:9-12; 5:18-19; 9:24; 10:12; 

11:32; 1 Korintiërs 7:19; Galaten 3:9,29; 5:6; 6:15; Efeziërs 2:14-18; 3:2-6; Kolossenzen 3:11; 1 Petrus 2:9-10).  
 

 (2) Er is geen onderscheid tussen de Heer van de Joden  

      en de Heer van de niet-Joden (Romeinen 10:12) 

“Een en dezelfde is Heere van allen en Hij is rijk voor allen die Hem aanroepen. Ieder die Hem aanroept, zal zalig 

worden (behouden, verlost, gered) worden. Dit was al waar gedurende de oudtestamentische periode (Joël 2:32) en is 

nog steeds waar gedurende de nieuwtestamentische periode (Handelingen 2:21; Romeinen 10:13). Er bestaat slechts één 

ware levende God en Hij is de God Die Zich in de Bijbel geopenbaard heeft. “Vóór Mij is geen God geformeerd en na 

Mij zal er geen zijn. Buiten Mij is er geen Heiland” (Jesaja 43:10-11). De enige God is God van de Joden die geloven in 

Jezus Christus en de God van de niet-Joden die geloven in Jezus Christus (Romeinen 3:29).  
 

Jezus Christus heeft Zichzelf geopenbaard als Heere, de Koning over allen en alles in het universum (Matteüs 28:18; 

Efeziërs 1:20-23; Openbaring 17:14). De heerschappij van Christus over alle mensen op aarde wordt aangegeven als de 

reden waarom er geen onderscheid is tussen verschillende mensengroepen op de aarde! God is rijk (Haggai 2:9; Psalm 

50:10-12) voor al Zijn schepselen op de aarde (Handelingen 14:17) en Hij zegent alle gelovigen met allerlei zegeningen 

in en door Jezus Christus (Efeziërs 1:3; 2:7). “De volheid (Grieks: pléróma) van de Godheid woont lichamelijk in Jezus 

Christus” (Kolossenzen 2:9) en christenen uit alle volken op de aarde ontvangen uit Zijn volheid (Grieks: pléróma) de 

ene genade op de volgende genade (Johannes 1:16-17).  
 

 (3) Er is geen onderscheid tussen een Jood en een niet-Jood  

      die de Naam van de Heere aanroept (Romeinen 10:13). 

Paulus haalt Joël 2:32 aan, “Ieder die de Naam van de HEERE zal aanroepen, zal behouden worden”. Daarmee 

bevestigt Paulus vanuit de oudtestamentische openbaring dat er geen onderscheid tussen Jood en niet-Jood is. “Het 

aanroepen van de Naam van de HEERE” verwijst eerstens naar het gebed wanneer iemand Jezus Christus vraagt in zijn 

hart en leven te komen. Maar het verwijst ook naar de voortgaande aanbidding van de Heere daarna. Let wel dat Paulus 

oudtestamentische passages die op God (de HEERE) (Hebreeuws: JaHWeH) slaan zonder onderscheid toepast op de 

Heere (Grieks: kurios) Jezus Christus! Dit is een verder bewijs dat de apostel Paulus leerde dat Jezus Christus God is 

(Romeinen 9:5). Het is het onderscheidende kenmerk van christenen in het Nieuwe Testament dat zij Jezus Christus de 

naam “Heere” (Grieks: kurios) gaven. Daarom aanbaden zij ook de Heere Jezus Christus met de aanbidding die alleen 

God toekomt (Matteüs 14:33; 28:9,17; Lukas 24:52; Johannes 9:38; Openbaring 5:6-14)! 
 

Omdat er geen onderscheid tussen Jood en niet-Jood is, moet het evangelie aan alle mensen, niet-Joden en Joden, 

verkondigd worden, opdat zoveel mogelijk mensen behouden mogen worden.  
 

 

10:14-15 

Vraag 5. Hoe behoren christenen het evangelie te verkondigen? 
 

Aantekeningen. Romeinen 10:14-15 zegt, “Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen 

zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen 

zij prediken, als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat: Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede 

verkondigen, van hen die het goede verkondigen!”  
 

 (1) De noodzaak om het evangelie te verkondigen.  

Het evangelie moet dus aan ieder mens verkondigd worden. Zonder de prediking (verkondiging) van het evangelie in 

zijn vele vormen, kan niemand tot geloof in Jezus Christus komen.  
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(2) De historische volgorde van het proces van verlossing. 

De historische volgorde van het proces van verlossing van de menselijke kant gezien wordt hier in omgekeerde 

volgorde weergegeven, zodat het resultaat het eerst genoemd wordt en de oorzaak het laatst genoemd wordt. 

Gemachtigde boodschappers verkondigen het evangelie. Mensen horen het evangelie. Zij geloven (met hun hart)(dat wil 

zeggen, zij nemen Jezus Christus in hun hart en leven aan en belijden Hem met hun mond). Zij worden behouden 

(gerechtvaardigd, zalig, gered, verlost). In dit Bijbelgedeelte heeft Paulus vooral de Joden in het vizier (Romans  

10:1-3,19,21; 11:1). Niettemin is dit proces van verlossing ook waar voor de niet-Joden. Elk mens moet een antwoord 

geven op wat hij hoort.  
 

(3) De bevoegde boodschappers van het evangelie.  

De boodschappers van het evangelie zijn daartoe gemachtigd, omdat zij door Jezus Christus uitgezonden zijn. “Wie 

naar u luistert, die luistert naar Mij; wie u verwerpt, die verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, die verwerpt Hem Die Mij 

gezonden heeft” (Lukas 10:16; zie 2 Korintiërs 5:18-20). De predikers (verkondigers) van het evangelie moeten weten 

dat Jezus Christus hen geroepen heeft en uitgezonden heeft om het evangelie te verkondigen. De mensen die niet 

geroepen en niet uitgezonden zijn, zijn valse profeten die de waanvoorstellingen uit hun eigen hart, valse dromen en 

visioenen, roekeloze leugens en verdraaiingen van Gods Woord spreken (lees Jeremia 23:9-40). De predikers van het 

evangelie brengen grote vreugde aan de hoorders (zie Jesaja 52:7).  
 

 (4) Het echte horen van het evangelie  

      is een persoonlijke confrontatie en ontmoeting met Jezus Christus.  

Mensen moeten het evangelie horen, d.w.z., zij moeten niet alleen begrijpen wat zij horen, maar ook kunnen reageren 

op de Persoon Die persoonlijk tot hen spreekt! Let wel, Romeinen 10:14 zegt letterlijk: “Hoe zullen (kunnen) zij 

aanroepen (Hem) in Wie zij niet geloven? En hoe zullen (kunnen) zij geloven (in Hem) van Wie zij niet gehoord 

hebben?” (Bedoeld wordt: “Wie zij niet gehoord hebben.”) Zie Lukas 9:35, “Dit is Mijn geliefde Zoon, luister naar 

(hoor) Hem!” (Grieks: autou akouete, imperatief). De Zoon van God Zelf (Zijn stem) moet gehoord worden (Niet alleen 

maar de boodschap over Hem)!  

 

In de verkondiging van het evangelie moeten mensen niet alleen over Jezus Christus horen, maar Jezus Christus Zelf tot 

hen horen spreken! Telkens wanneer het evangelie verkondigd wordt, wil Jezus Christus Zelf tot mensen spreken. 

Romeinen 10:17 zegt, “Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het specifieke Woord van (niet: over) 

Christus” (Grieks: dia rématos Christos)! “Over Jezus Christus horen” is nog geen ontmoeting met Jezus Christus. Maar 

“Jezus Christus Zelf tot je horen spreken” is een persoonlijke ontmoeting met Hem! Het Woord dat Jezus Christus tot 

jou persoonlijk spreekt, grijpt je hart aan en veranderd je denken!  
 

 (5) Geloof is een persoonlijke relatie met Jezus Christus.  

Geloof in Jezus Christus komt tot stand door een persoonlijke confrontatie met de specifieke woorden van Jezus 

Christus in het evangelie tot een mens. Geloof is dus een persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus Zelf waarin een 

persoonlijke relatie (band, verbintenis) met Jezus Christus aangegaan wordt! Geloof is niet alleen maar de erkenning 

van bepaalde waarheden over Jezus Christus. Geloof is de gehoorzaamheid aan Zijn persoonlijke oproep Hem te 

volgen, het risico de eerste stap te zetten Hem te volgen en de toewijding en vastberadenheid Hem te blijven volgen. 

Geloof is een groeiend vertrouwen in Jezus Christus. Geloof betekent loslaten van elk ander geloof en overgave aan 

Jezus Christus als je enige hulp eer je Zijn naam aanroept voor verlossing.  
 

 

10:16-21 

Vraag 6. Waarom wordt het feit dat Israël in gebreke blijft om te reageren op het evangelie niet 

verontschuldigd? 
 

Aantekeningen. Het volk van Israël heeft het evangelie gehoord, maar de grotere meerderheid van Israël heeft het 

evangelie verworpen (Romeinen 10:16-18). Het volk van Israël kende wel degelijk Gods bedoeling met betrekking tot 

het zegenen en verlossen van heidenen (Genesis 22:18), maar de overgrote massa van Israël bleef hardnekkig 

ongehoorzaam aan God. Stefanus zei, “Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, u verzet u altijd tegen de 

Heilige Geest, zoals uw vaderen deden, zo doet u ook” (Handelingen 7:51). Het Nieuwe Testament toont aan dat de 

geschiedenis precies zo verliep als de profeten het voorspeld hebben. De ongelovige Joden kunnen alleen zichzelf 

verwijten dat zij de God van de Bijbel en Zijn Messias hebben verworpen. Dat God daarop de ongelovige Joden 

verwierp, is dus helemaal niet willekeurig (Romeinen 10:19-21). 
 

Terwijl Romeinen 10:14-15 leert dat sommige mensen met geloof op de verkondiging van het evangelie zullen 

reageren, leert Romeinen 10:16-21 dat andere mensen niet zullen reageren op het evangelie. Dit gebeurde al tijdens de 

oudtestamentische periode met de profeten en gebeurde ook tijdens de nieuwtestamentische periode met Jezus 

(Johannes 1:11) en de apostelen (Handelingen 13:45-46). De blijde boodschap werd verkondigd, maar niet alle Joden 

namen het aan (zie Hebreeën 2:1; Hebreeën 4:1-2). Op dit punt keert Paulus terug naar zijn thema in Romeinen 9 tot 11 

en legt het ongeloof en ongehoorzaamheid van de grote meerderheid van het natuurlijke volk van Israël uit.  
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(1) Het natuurlijke volk van Israël heeft het evangelie niet aangenomen (Romeinen 10:16).  

De tekst zegt letterlijk, “Niet allen zijn het Evangelie gehoorzaam geweest.” Hoewel het evangelie aan het natuurlijke 

volk van Israël verkondigd werd, hebben niet alle Joden daarop gereageerd. Heel veel Joden hebben het evangelie 

verworpen (Romeinen 9:27; 10:21; zie Jesaja 53:1; Johannes 1:11; 1 Korintiërs 10:5).  
 

 (2) Geloof komt door het horen van het evangelie (Romeinen 10:17).  

De Bijbel bevat veel vermaningen om op Gods Woord te reageren (Matteüs 11:15; 13:9,43; Lukas 8:8,18; 14:35; 

Openbaring 2:7,11,17,29; 3:6,13,22; 13:9). Het Woord dat de Joden in het Evangelie tegenkwamen was niets minder 

dan het Woord dat Jezus Christus Zelf tegen hen sprak! De verkondiging van het evangelie was een confrontatie met de 

woorden van Jezus Christus Zelf en dus een ontmoeting met Jezus Christus Zelf (zie 1 Petrus 1:9-12). 
 

(3) Het natuurlijke volk van Israël heeft het evangelie gehoord (Romeinen 10:18).  

Het natuurlijke volk van Israël kan niet zeggen dat zij het evangelie niet gehoord hadden. “De Geest van Christus sprak 

door de profeten” (1 Petrus 1:10-12).  

• Zij hebben de woorden van Christus al gehoord in de eerste vijf boeken van Mozes (zie Genesis 15:6; Galaten 3:8; 

Deuteronomium 30:11-14; Romeinen 10:6-8).  

• Zij hebben de woorden van Christus al gehoord gedurende de oudtestamentische periode. Paulus haalt Psalm 19:4 in 

Romeinen 10:18 aan. Terwijl de Psalmist in Psalm 19:1-6 spreekt over Gods algemene openbaring in Zijn 

scheppingswerken en voorzienigheid, spreekt hij in Psalm 19:7-14 over Gods bijzondere openbaring door zijn 

woorden in het Oude Testament. De Bijbel leert dat Gods algemene en bijzondere openbaring elkaar aanvullen 

(Handelingen 17:24-31). Terwijl Gods algemene openbaring gedurende de hele menselijke geschiedenis aan alle 

mensen zonder onderscheid verkondigd werd (zie Romeinen 1:19-20; 2:15; Psalm 19), werd Gods bijzondere 

openbaring in de oudtestamentische boeken aan Israël verkondigd (zie Romeinen 3:21-22). 

• Zij hebben de woorden van Christus al gehoord gedurende de nieuwtestamentische periode. Het evangelie werd 

verkondigd, discipelen werden gemaakt en de Bijbel werd verspreid aan Joden en niet-Joden zonder onderscheid 

(Matteüs 24:14; 28:19; Handelingen 1:8; Romeinen 1:16; 2 Petrus 3:1-2,15-16). In de tijd van de apostelen 

verspreidde het evangelie heel snel over de bekende wereld (Romeinen 15:8-12,22-24; Filippenzen 1:12-13; 

Kolossenzen 1:6; Johannes 12:19; Handelingen 2:41,47; 4:4; 17:6). Door de verkondiging van het evangelie tot aan 

de uiteinden van de aarde werd Gods bijzondere openbaring ook algemeen! 
 

 (4) Het natuurlijke volk van Israël heeft het evangelie begrepen (Romeinen 10:19).  

De Joden zeggen dat zij het evangelie niet begrepen hebben. Maar het was niet hun onkunde, maar eerder hun koppige 

onwil die tot hun ongeloof leidde! Het volk van Israël had voldoende kennis over de weg van verlossing ontvangen ten 

einde hen volledig aansprakelijk te houden voor hun ongeloof.  
 

Paulus haalt Mozes in Deuteronomium 32:21-22 aan. “Omdat Israël God tot na-ijver gebracht heeft door wat geen God 

is (de afgoden), zal God Israël jaloers maken door wat geen volk is (dat wil zeggen, de Kerk/Gemeente die 

hoofdzakelijk uit niet-Joodse gelovigen bestaat).” Israël heeft door hun afgoderij een vuur in Gods toorn aangestoken 

dat zou branden tot onder in de hel en het land en mensen zou verteren. “Hoe zou één man (uit dit volk dat geen volk is) 

er duizend (uit ongelovig Israël) achtervolgen en twee mannen (uit wat geen volk is) er tienduizend (uit het ongelovig 

volk Israël) laten vluchten, tenzij Israëls Rots hen (ongelovig Israël) verkocht en de HEERE hen uitleverde 

(Deuteronomium 32:21-22,30; Jesaja 30:15-17)? De gewone regel voor gelovigen is het tegendeel. “Vijf van u zullen er 

honderd achtervolgen, en honderd van u zullen er tienduizend achtervolgen (Leviticus 26:8). “Een man uit u zal er 

duizend achtervolgen, want het is de HEERE, uw God, Zelf Die voor u strijdt, zoals Hij het tot u gesproken heeft” 

(Jozua 23:10)! Want de rots van de heidenen (hun afgoden) zijn niet als de Rots van alle gelovigen (de HEERE) 

(Deuteronomium 32:31-33).  
 

In plaats van het nationale volk van Israël zou een andere veel grotere groep mensen (dat wil zeggen, de 

Kerk/Gemeente) komen die samengesteld zal worden door gelovigen van verschillende (vooral heidense) volken. God 

zegt, “Ik zal hen daarom jaloers maken door wat geen volk is; door een dwaas volk zal Ik hen tot toorn verwekken” 

(Deuteronomium 32:21). Deze volken zijn “dwaas”, omdat zij geen wijsheid of kennis van Gods bijzondere openbaring 

in het Oude Testament hebben. De voorrechten die aanvankelijk aan Israël gegeven werden, zouden gegeven worden 

aan “wat geen volk is” (de Gemeente/Kerk). 
  

Jezus heeft Deuteronomium 32 in Matteüs 21:42-44 in gedachten als Hij zegt, “De Steen (of Rots) die de bouwers 

verworpen hadden, Die is tot een Hoeksteen geworden; dit is door de Heere geschied. ... Daarom zal het Koninkrijk van 

God van Israël weggenomen worden en aan een volk gegeven worden dat de vruchten ervan voortbrengt” (Matteüs 

21:42-44).  
 

Ook Paulus heeft Deuteronomium 32 in Handelingen 13:44-48 in gedachte als hij zegt, “Het was nodig dat het Woord 

van God eerst tot u (de Joden) gesproken zou worden, maar aangezien u het verwerpt en uzelf het eeuwige leven niet 

waard oordeelt, zie, wij (de apostelen, de verkondigers, de Christelijke Gemeente) wenden ons tot de heidenen (de niet-

Joden). Zo immers heeft de Heere ons geboden (Handelingen 13:47): “Ik heb u (enkelvoud) (i.e. de 

nieuwtestamentische Gemeente/Kerk van God met onder anderen de apostelen) tot een licht voor de heidenen gesteld 

(zie Matteüs 5:14), opdat u tot zaligheid zou zijn tot aan het uiterste van de aarde.” “Toen nu de heidenen (de niet-
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Joden) dit hoorden, verblijdden zij zich en prezen het Woord van de Heere, en er geloofden er zovelen als er bestemd 

waren voor het eeuwige leven (Handelingen 13:48).”  
 

Maar Jesaja 49:6 in Hebreeuws zegt, “Dat U (enkelvoud) (i.e. de Messias Jezus Christus) voor Mij een Knecht zou zijn 

om op te richten de stammen van Jakob en om hen die van Israël gespaard werden (dat wil zeggen, het overblijfsel) 

terug te brengen. Ik heb U (enkelvoud) (i.e. de Messias Jezus Christus) ook gegeven tot een Licht voor de heidenvolken, 

om Mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde.” Zowel het Hebreeuws als het Grieks is juist: God heeft Jezus Christus 

(Johannes 8:12) en Zijn Gemeente (Matteüs 5:14) tot een licht voor de heidenvolken gesteld.  
 

Dus de Joden begrepen niet alleen het evangelie en de voorwaarden voor verlossing, maar ook dat God van plan was 

om Zijn openbaring door het evangelie uit te breiden naar de niet-Joden en verlossing aan hen te brengen! De 

geschiedenis heeft zich dan ook ontvouwen zoals God had voorspeld dat het zou gebeuren.  
 

(5) Het natuurlijke volk van Israël wordt overgeslagen  

      vanwege zijn ongeloof, ongehoorzaamheid en koppigheid (Romeinen 10:20).  

Paulus haalt de profeet Jesaja vanuit Jesaja 65:1 aan. Maar terwijl Jesaja verwijst naar het volk van Israël, past Paulus 

deze woorden ook toe op de niet-Joden (de heidenen).  
 

Gedurende de oudtestamentische periode klaagde Israël dat de HEERE (Hebreeuws: JaHWeH) Zich in de hemel 

verborgen hield en zweeg (Jesaja 64:1). Hij weerhield Zich om op te treden. Maar de HEERE beantwoordde hun 

aanklacht door te zeggen dat Hij meer dan bereid was om Zich aan Israël te openbaren en dat Hij Zich aan Israël had 

geopenbaard ten spijt van het feit dat Israël er niet om vroeg, Hem niet zocht en Hem niet aanriep. Ten spijt van Gods 

gewilligheid en geduld, reageerde Israël met ongeloof (Romeinen 9:32a), ongehoorzaamheid (Hebreeën 4:1-6) en 

tegenspraak (Romeinen 10:21). Het natuurlijke volk van Israël had de genade van de God verworpen. “U bent van 

Christus losgeraakt. u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; en daarmee bent u uit de genade gevallen.” 

(Galaten 5:4)! Het natuurlijke volk van Israël “heeft de gerechtigheid niet verkregen” omdat zij niet op het Christelijke 

Geloof bouwden, maar op hun eigen prestaties. Zij “hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots” (Romeinen 

9:32a). 
 

Evenals Paulus Hosea 2:23 en 1:10 (uitspraken over Joden) aanhaalde, maar in Romeinen 9:25-26 toepaste op de niet-

Joden, zo haalt hij Jesaja 65:1 (een uitspraak over Joden) aan en past het toe op de niet-Joden in Romeinen 10:20. 

Gedurende de oudtestamentische periode beleefden de Joden het voorrecht om God te vinden zelfs als zij Hem niet 

zochten. Nu gedurende de nieuwtestamentische periode ondervinden de niet-Joden (en Joden als zij dat willen) dit 

voorrecht! Paulus wijst op de vrije en barmhartige genade van de HEER aan Israël gedurende de oudtestamentische 

periode en past het toe op de niet-Joodse volken gedurende de nieuwtestamentische periode!  
 

Het feit dat God Zich nu aan de niet-Joden openbaarde en dat Hij door de niet-Joden gevonden werd, is een waarheid 

die de Joden gewoonweg niet konden geloven en accepteren, zelfs tot vandaag niet. Het feit dat vreemdelingen en 

bijwoners deel werden van Gods verbondsvolk (zie Jesaja 49:6; 56:1-8) op volkomen gelijke voet met de Joden (zie 

Efeziërs 3:2-6) ergerde de Joden. Het bijkomende gevolg van de verkondiging van het evangelie aan alle volken op de 

aarde is dat het natuurlijke volk van Israël6 enorm aanstoot neemt en tot jaloersheid verwekt wordt (Romeinen 11:14). 

Deze waarheid benadrukt dat nog Joden, nog niet-Joden nog enig individu enige aanspraak op de God van de Bijbel 

kunnen maken! God heeft de soevereine vrijmacht (voorrecht) Zich te richten op wie Hij wil.  
 

 (6) Het natuurlijke volk van Israël blijft verantwoordelijk  

      voor haar verwerping van de God van de Bijbel en Zijn Messias, Jezus Christus (Romeinen 10:21).  

Jezus Christus had Psalm 118:22-23 ten aanzien van de Joden aangehaald, “De Steen (of Rots) (Deuteronomium 32:30) 

die de bouwers (dat wil zeggen, de godsdienstige leiders en leraren van Israël) verworpen hadden, is tot een Hoeksteen 

(dat wil zeggen, de Verlosser en Heer van gelovigen) geworden.” Daarom zal het Koninkrijk van God (en zijn 

voorrechten) van de ongelovige en ongehoorzame mensen in Israël weggenomen worden en gegeven worden aan een 

volk (de gelovige en gehoorzamen mensen onder de niet-Joden en de Joden) dat de vruchten ervan voortbrengt. De 

ongelovige en ongehoorzame Joden in Israël zijn over de Steen gestruikeld en worden verpletterd en de Steen valt op 

hen en vermorzelt hen (Matteüs 21:41-45)! Maar voor de gelovige en gehoorzame mensen in alle volken op de aarde zal 

deze Steen de kostbare Hoeksteen worden. “Wie in Hem gelooft, zal nooit beschaamd worden” (1 Petrus 2:6-10).  
 

Paulus haalt Jesaja 65:2 ten aanzien van de Joden aan. God zei aangaande het natuurlijke volk van Israël, “De hele dag 

heb Ik Mijn handen uitgespreid naar een opstandig volk” (zie Matteüs 23:37-38). Paulus vergelijkt de genade die God 

aan de niet-Joden toont met de aanhoudende ongehoorzaamheid en koppigheid van Israël. Dit vergroot de genade van 

God, maar legt tegelijk de diepte van Israëls rebellie bloot.  
 

Niettemin blijft de boodschap van de Bijbel vandaag nog aan niet-Joden en Joden doorklinken, “Als u met uw mond de 

Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden” (zie 

Romeinen 11:23; en Hebreeën 4:1)!” De enige weg tot redding/verlossing voor niet-Joden en Joden is geloof in Jezus 

Christus (Johannes 3:16; Handelingen 4:12; Handelingen 16:31). 
 

                                                           
6  en nu ook de Islam aanstoot neemt omdat de Islam leerstellingen van de Joden in Mekka en Medina overgenomen hebben. Zij beweren bijvoorbeeld  

  dat God Hemzelf niet in Jezus Christus heeft geopenbaard, dat Jezus Christus niet de Messias is en niet aan het kruis is gestorven en uit de dood is  
  opgestaan. 
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STAP 4. DOEN.          TOEPASSINGEN 

Overweeg. WELKE WAARHEDEN IN DIT BIJBELGEDEELTE HEBBEN MOGELIJKE TOEPASSINGEN VOOR 

CHRISTENEN? 

Deel en schrijf op. Laten we met elkaar brainstormen en een korte lijst maken van mogelijke toepassingen uit 

Romeinen 10:1-21.  

Overweeg. WELK MOGELIJKE TOEPASSING WIL GOD DAT JE TOT EEN PERSOONLIJKE TOEPASSING 

MAAKT?  

Schrijf op. Als je een persoonlijk toepassing maakt, schrijf het dan op in je Bijbelstudie notitieboek. Voel je vrij deze 

persoonlijke toepassing met anderen te delen of niet.  

(Let wel dat hoewel een waarheid dezelfde blijft, er een heel aantal verschillende toepassingen van deze waarheid 

mogelijk zijn. Hier volgt een lijst mogelijke toepassingen.) 
 

1. Voorbeelden van mogelijke toepassingen uit Romeinen 10:1-21.  
 

10:1. Laat de zaligheid (verlossing) van mensen in de wereld het verlangen van jouw hart en jouw gebed tot God  

zijn.  

10:2. Godsdienstige ijver die niet op kennis van de waarheid (zoals in de Bijbel geopenbaard) gebaseerd is, is  

volkomen tevergeefs. 

10:3. Probeer nooit je eigen gerechtigheid voor God tot stand te brengen, maar ontvang daarentegen de  

gerechtigheid die Jezus Christus voor je in jouw plaats heeft verworven. 

10:9-10. Geloof met je hart in Jezus Christus en belijd met je mond aan mensen dat God Hem uit de dood opgewekt  

heeft. 

10:14-15. Wees overtuigd dat een mens niet tot geloof kan komen zonder het evangelie te horen en te begrijpen. 

10:16. Onderwerp je in gehoorzaamheid aan de boodschap van de Bijbel elke keer als je het hoort. 

10:19-20. Ga en verkondig het evangelie aan mensen die het nog niet eerder gehoord hebben, omdat God belooft dat  

mensen die Hem zoeken Hem ook zullen vinden.  
 

2. Voorbeelden van persoonlijke toepassingen uit Romeinen 10:1-21.  
 

Ik wil me steeds onderwerpen in gehoorzaamheid aan Gods Woord dat ik in mijn stille tijd lees of in de 

gemeentebijeenkomsten hoor. 
 

Ik wil ook het evangelie vertellen aan mensen (niet-Joden en Joden) die het nog niet eerder gehoord hebben.  
 

STAP 5. BID.                REACTIE  

BID OM DE BEURT TOT GOD OVER ÉÉN WAARHEID WAARMEE GOD JE AANGESPROKEN HEEFT in 

Romeinen 10:1-21.  

(Reageer in je gebed op iets wat je gedurende de Bijbelstudie geleerd hebt. Oefen jezelf om kort te bidden, bijvoorbeeld 

door maar één of twee zinnen te bidden. Iedereen in de groep zal verschillende dingen bidden.) 
 

 

5 GEBED (8 minuten)                                       [VOORBEDE] 

BID VOOR ANDEREN 

 

Bid in groepjes van twee of drie mensen. Bid voor elkaar en voor andere mensen in de wereld (Romeinen 15:30; 

Kolossenzen 4:12).  

 

6 VOORBEREIDING (2 minuten)          [OPDRACHTEN] 

VOOR DE VOLGENDE BIJEENKOMST 

 

 Deel de voorbereiding voor de volgende keer uit op een strookje papier of laten de groepsleden het opschrijven. 

1. Toewijding. Wijd je toe om steeds discipelen te maken, de gemeente van Jezus Christus op te bouwen en het  

    Koninkrijk van God te verkondigen.  

2. Verkondig, onderricht of bestudeer de Bijbelstudie uit Romeinen 10:1-21 samen met een persoon of een kleine groep  

    mensen.  

3. Persoonlijke tijd met God. Heb stille tijd met God uit ongeveer een half hoofdstuk per keer uit Jesaja 48, 49, 52 en  

    53. Maak gebruik van het uitgekozen Bijbelvers of de favoriete waarheid methode en maak korte aantekeningen.  

4. Memorisatie. (1) Gods aanwezigheid. Hebreeën 13:5-6. Repeteer elke dag de laatste vijf Bijbelverzen die je uit je  

    hoofd geleerd hebt.  

5. Onderricht. Bereid de gelijkenis van “de onrechtvaardige rentmeester” in Lukas 16:1-13 thuis voor. Maak  

    gebruik van de zes richtlijnen voor de uitleg van gelijkenissen. 

6. Gebed. Bid voor iemand of iets deze week en zie uit naar wat God doet (Psalm 5:4). 

7. Houd je aantekeningen in je notitieboek goed bij. Doe dat ook met je aantekeningen over stille tijd, memorisatie, je  

    Bijbelstudie en deze opdracht.  


