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Ter inleiding op
‘Liefde voor Israël’

Eerbiedig nadenken over God en het bestuderen van de Bijbel als zijn Woord vormen in
diepste zin een vorm van aanbidding. Door aandachtig naar de boodschap van de Bijbel te
luisteren en die ter harte te nemen, verheerlijken wij de Here God. Op deze wijze willen wij
luisteren naar wat de apostel Paulus in zijn brief aan de Romeinse christengemeente schrijft
over de liefde voor Israël. Deze tekst vormt een bundeling van studies die bij de verschillende
preken over dit onderwerp in Evangeliegemeente De Regenboog te Veenendaal gehouden
zijn. De leidende gedachte in de preken en studies is steeds geweest dat eerbetoon aan God en
liefde voor zijn oude Bondsvolk niet zijn te scheiden.
Al gaat het in dit boekje over Israël, de studies geven geen direct antwoord op de vragen die
zowel politiek als praktisch te stellen zijn aangaande de huidige situatie van het land en het
volk. De conflicten tussen Joden en Palestijnen, de bijna dagelijkse beelden over het
schokkende geweld van terreur en tegenacties, de spagaat tussen blinde liefde voor alles wat
Israël heet enerzijds en de volslagen antisemitische uitlatingen anderzijds worden hier niet
besproken. De vraag is veel meer: wat kunnen we naar aanleiding van de twee belangrijke
hoofdstukken uit de brief van Paulus zeggen. Eenvoudige bijbels-theologische bezinning over
de vraag wat het voor ons als christelijke gemeente betekent, dat de God die wij belijden de
God van Israël is. De God die zich in het bijzonder aan de wereld heeft bekend gemaakt in dat
volk en definitief in Zijn Zoon. Wat wil het zeggen dat de Here Jezus Christus naar de mens
gesproken uit dit volk was? De strekking van deze studies wordt bepaald en beperkt door de
prachtige tekst uit de brief aan de Romeinen, de woorden uit hoofdstuk negen tot en met elf.
Hoopgevende woorden aan de christelijke gemeente over een volk in druk, toen en nu.

Abraham en Israël; verbond en woorden
Wanneer we nadenken over het geheim van de bijzondere bestemming van het volk Israël,
dan beginnen we met de roeping van de stamvader van dit volk, Abraham (Gen.12:1-3).
Het wezenlijke doel van Abrams roeping om te ‘gaan’, wordt in vers 2b onder woorden
gebracht: ‘en wees een zegen’. Deze opdracht staat ‘gesandwiched’ tussen twee reeksen van
drie beloften (vgl. het zendingsbevel in Matth.28:18-20). Als we de woorden na de eigenlijke
roeping (vs.1) een beetje schematisch weergeven, krijgen we het volgende overzicht:
‘Ik zal je tot een groot volk maken,
Ik zal je zegenen,
Ik zal je naam groot maken,
En wees een zegen,
Ik zal zegenen, die jou zegenen,
die jou verwenst, zal Ik vervloeken,
met jou zullen alle generaties van de aardbodem gezegend worden.’
In het midden en dus centraal in de volheid van deze zeven regels staat dus de als een belofte
klinkende opdracht om tot een zegen te zijn. Het is duidelijk dat de hier aan Abram gegeven
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beloften zich richten op een toekomst die verder reikt dan zijn eigen leven, zelfs verder dan
het boek Genesis. ‘Alle generaties van de aardbodem’ houdt in dit geval in dat zolang er
mensen op aarde wonen, zullen die vanuit Gods beloften aan Abram gezegend worden.
Zegen heeft alles te maken met het goede van Gods rijk. Zegen is het effect van de goede
krachten van het Godsrijk. ‘Zegenen’ houdt in: ‘goede woorden spreken’. Omdat in de bijbel
het spreken pas als effectief wordt beleefd door de daad bij het woord te voegen, betekent dit
zegenen dat God zelf aan Abram goed zal doen, zodat hij een zegen voor de wereld kan
betekenen. Dat zegenen diepe uitwerking in het gewone leven teweeg wil brengen blijkt uit de
prachtige zegenbede zoals we die lezen in drie vertalingen van Numeri 6:24-26:
‘De HERE zegene en behoede u;
De HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig;
De HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
Zo zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen, en Ik zal hen zegenen.’ (NBG 51)
‘Moge de HEER u zegenen en behoeden!
Moge de HEER de glans van zijn gelaat over u spreiden en u genadig zijn!
Moge de HEER zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken!
Als zij zo mijn Naam over de Israëlieten uitspreken, zal Ik hen zegenen.’ (WV 95)
‘Moge de Heer u voorspoed geven en u in bescherming nemen.
Moge de Heer u welwillend aanzien en zich over u ontfermen.
Moge de Heer over u waken en u geluk en vrede schenken.
Daarna zei de Heer: ’Als zij zo mijn naam over de Israëlieten uitspreken, dan zal ik hen
zegenen.’ (GNB 98).
Bij het verder overdenken van dit geheim van de bestemming van Israël is de volgende
passage uit Exodus 19 van groot belang: ‘Nu dan, indien gij aandachtig luistert naar Mij en
mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken Mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde
behoort Mij. En gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk’(vs.5,6). Wat
hier aan het volk Israël wordt gezegd tegen heeft duidelijke paralellen en overeenkomsten met
wat God voorheeft met de christelijke gemeente (vgl. Tit. 2:14; 1Petr.2:9; Openb.1:6a; 5:10).

Enkele aspecten die eruit oplichten:
1. Gods verkiezende genade gaat vooraf. Door de wil van God is Israël apart gezet als Zijn
bijzondere eigendom, waar Hij met zorg over waakt. Zo ook over de christelijke gemeente.
2. Gods bevrijdende daden staan garant voor Israëls volksbestaan en voortbestaan. Denk aan
de uittocht uit Egypte, de doortocht door de Rode Zee: bevrijd om voor Hem te leven.
3. Gods regels ten leven geeft Hij in de richtingwijzer van de Thora. Na de
verbondsbevestiging uit Ex. 19 volgt de wetgeving. Leven bij Gods geboden is: blijven bij je
Bevrijder!
4. Een door God apart gezet en naar zijn wil ‘heilig’ levend volk zal voor de wereld tot zegen
mogen zijn. De bijzondere verkiezing heeft een universeel perspectief en doel, namelijk dat in
Abrahams nageslacht alle volken der aarde gezegend zullen worden (vgl. Rom.9-11).
5. Zoals de priesters het volk vertegenwoordigen bij God en namens hen tot God komen, zo is
het Israëls roeping te midden van de volken te staan: offerend en biddend, zegenend en
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getuigend. Een door God verkoren koninklijk priesterschap verkondigt de grote daden van
Hem die hen uit de duisternis geroepen en bevrijd heeft tot zijn wonderbaar licht (1Petr.2:9).
6. De HERE zelf is Israëls koning. Hem alleen komt alle zeggenschap toe. De gemeente is een
volk tot zijn eigendom (vgl. Mal.3:17; Hand.20:28) omdat Christus haar met zijn bloed heeft
gekocht (1Petr.1:18,19). Dat volk heeft een doelgerichte Opdracht (Jes.43:21 én Hand.2:11).
7. Er is een eenzijdig initiatief dat van God uitgaat. De HERE sluit met Abraham een verbond
waaraan geen onderhandelingen vooraf gingen (Gen.12:1-3; 15:18!). De nadruk ligt op God.

Het verbond bij Abraham en de verplichting bij Mozes
Als Gods handelen met de mensheid vastgelopen is (Babel in Gen.11), dan begint Hij in
Abraham’s roeping opnieuw, om via de weg van Israël toch zijn doel met de mensheid uit te
werken. Abram wordt uit de volken weggeroepen om er op den duur een grotere zegen voor te
zijn, dan wanneer hij in Ur was gebleven. In het verbond met Abraham verkiest God. Er is
geen overeenstemming bereikt door onderhandelen, geen verdrag door twee partijen. Het is
een uniek en eenzijdig verbond: God kiest Abraham en gaat met hem en zijn nageslacht een
relatie aan. Dit heet ook wel ‘de eed die de Here aan de vaderen gezworen heeft (Jer.11:5). De
Here bepaalt de afspraak, Abraham reageert door te gehoorzamen en stemt dankbaar in.
Abraham gelooft in Gods belofte en laat zien dat Hij de Here op zijn woord vertrouwt (lees
Gen.15; nadruk vs.6). Dit geloof wordt hem toegerekend als gerechtigheid. Jaren later
vernieuwt de Here dat verbond met zijn ‘vriend’ (Gen.17:7-10). Twee dingen vallen dan op.
Het is opnieuw onvoorwaardelijk. Wat God hem belooft is onafhankelijk van wat de
verbondspartner doet of laat. De opgedragen besnijdenis is geen voorwaarde maar een teken
van het verbond. Er is wat betreft deze bestemming van Abram en zijn nageslacht geen
menselijke tegenprestatie die geleverd moet worden: ‘Ik zal hun tot een God zijn’. Verder valt
het op dat er geen termijn in het verbond genoemd wordt. Er is geen ‘totdat’. Principieel is de
band tussen de HERE en zijn volk permanent en altoosdurend. Het wordt ook wel een
‘eeuwig’ verbond genoemd. Tóch klinkt in Ex.19:5 het woordje ‘indien’. Een verbond moet je
ook bewaren, er is een verbintenis met een zekere verplichting. Roeping is eenzijdig van
oorsprong maar tweezijdig in uitwerking. Beloofd is dat de Here zijn volk tot een God zal
zijn. Dan gaat het erom dat Israël Hem tot een volk zal zijn. Daarvoor ontving het de ‘tien
woorden van het verbond’. De adeldom van het verbond verplicht tot een leven van
gehoorzaamheid.
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1. Liefde voor Israël

Vele honderden jaren is het zicht op Israël schuilgegaan achter een wolk van misverstaan van
de bijbelse boodschap. Dit heeft steeds geleid tot veel verguizing, verwijdering en vervolging
van het Joodse volk. De bijbelteksten over de plaats van Israël zijn zo uitgelegd, dat de kerk
zichzelf is gaan zien als de vervanging van Israël: de rol van dit volk is uitgespeeld door de
afwijzing van Jezus als de Messias. Jarenlang heeft de kerk geleefd bij de gedachte dat zij in
de plaats van Israël gekomen zou zijn (de zogenaamde vervangingstheorie). Deze gedachte
heeft heel oude papieren, want al in de tweede eeuw na Christus lezen we in de Brief van
Barnabas: ‘Ooit was het verbond wel bestemd voor de Joden, maar zij hebben het verspeeld
door hun eigen ontrouw.’
In de 17de en 18de eeuw waren er verschillende vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie
die nieuwe dingen over de plaats en toekomst van Israël hebben gezegd. In zijn bekende boek
Redelijke Godsdienst schrijft de Rotterdamse predikant uit die tijd, Wilhelmus à Brakel:
‘Veracht de Joodse natie niet; laat uw liefde naar Israël uitgaan; heb medelijden met hun
geestelijke staat (zonder Christus), nu hun verharding nog niet geëindigd is; bidt voor hun
bekering en bovenal: overtuigt hen door een heilige wandel en laat door een heilig leven zien
dat u wandelt in de voetsporen van hun vader Abraham.’ III p.140.
Met name tijdens het Réveil (een opwekkingsbeweging in de kerken in de eerste helft van de
19de eeuw) was het o.m. Isaac Da Costa - een Christus als de Messias belijdende Jood - die
tijdens zijn wekelijkse bijbellezingen nieuw zicht gaf op de bijbelse verwachtingen ten
aanzien van Israël. Echter in de gevestigde kerken vond het messiaans verlangen van Da
Costa weinig gehoor.
In de vorige (20ste) eeuw is Israël in het brandpunt van een nieuwe belangstelling komen te
staan. De verschrikkingen van de laatste wereldoorlog en de stichting van de staat Israël
hebben er sterk toe bijgedragen dat de ogen van velen in de kerk zijn geopend voor de
bijzondere plaats van het volk Israël in Gods heilsplan.
Doordat meerderen openlijk spraken en schreven over een nieuwe verhouding tussen de kerk
en Israël begonnen bepaalde uitspraken in de bijbel op te vallen. Er kwam nieuw licht op de
oude profetieën. Opmerkelijk is bijvoorbeeld dat de apostel Paulus in de tegenwoordige tijd
spreekt als hij zegt dat God zijn volk niet heeft verstoten (Rom.11:1), dat Israël de woorden
Gods zijn toevertrouwd (Rom.3:2) en dat Israël in het bezit van zegeningen is, zoals de
aanneming tot kinderen en de verbonden (Rom.9:4).
Maar hoe zit het dan met de ernst van het ongeloof van Israël? Wanneer de Here al zolang
zijn handen uitgestrekt heeft gehad naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk (Rom.
10:2), zonder veel resultaat, kan men zich afvragen of er intussen geen einde gekomen is aan
Gods geduld. Of Hij zijn volk inmiddels niet van zich heeft afgestoten en of zijn uitnodigende
handen geen wegstotende handen zijn geworden. In dat geval zou Israël aan alle andere
volken gelijk zijn geworden, zonder een speciale plaats in Gods heilsplan. De apostel Paulus
spreekt immers over de ‘verharding’ van Israël (Rom.11:25) en zelfs van de verwerping van
het volk door God (11:15). Maar de verharding is tijdelijk. Dat is het wonder van het volk
Israël. Het blijft volk van Gods verbond en verkiezing. Het blijft geroepen tot het heil en tot
het getuigenis van dat heil voor alle volken! In Rom.11:25,26 opent zich in de belofte een
heerlijk vergezicht…
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2. Paulus’ liefde voor Israël
Romeinen 9:1
De liefde die Paulus voor zijn volksgenoten toonde en de verwachting dat God zijn plannen
met dit volk zou volbrengen, zijn voor de apostel geen persoonlijke hobby geweest. Het is ook
niet psychologisch verklaarbaar vanwege al het goede dat de Joden hem zouden hebben
geschonken. Integendeel, zij vervolgden hem en trachtten hem te doden. Het gaat hier bij
Paulus om het geloof en de liefde die daaruit voortvloeit, zoals die ontstaat in de verbondenheid met de Here Jezus Christus. Hij is het die gekomen was om tegensprekende zondaren te
bevrijden en gelukkig te maken. In de verbondenheid met Jezus Christus is de liefde voor
Israël gelegen. Het gaat om Gods liefde voor een tegensprekend volk! Het is het geloof dat
God in Christus aan de gemeente gegeven heeft, ondanks de pijnlijke ervaringen van Israëls
afwijzen van Hem, die God als Messias gegeven heeft. Dat is liefde, ondanks…
Nader bekeken
De apostel Paulus begint te laten zien dat het ‘uitvallen’ van Israël verband houdt en te
herleiden is tot eenzelfde ondoorgrondelijke en vrijmachtige raadsbesluit van God als
waardoor eerder de aartsvaders en het Joodse volk uit het heidendom uitgekozen zijn om
Gods volk op aarde te vormen. Dit is echter geen volslagen duister en ondoorgrondelijk
besluit van God. Paulus ziet vanuit drie richtingen licht dat verheldert:
Het besluit is geen willekeur; het komt overeen met de onwil van Israël om de heilsweg van
God te bewandelen (9:31-33;10).
Vanwege dit raadsbesluit van God worden nu de heidenen in het licht van het Evangelie
getrokken (9:23-30; 10:19vv.).
Israël is niet als geheel van God verlaten. Er is een ‘rest’ die de profeten al de messiaanse tijd
zagen binnengaan. Die rest is zichtbare werkelijkheid geworden in wat wij noemen de (Jezus
als de) Messiasbelijdende Joden.
Omdat hij weet dat God voortgaat, gaat ook Paulus verder. Want dat Israël door eigen toedoen
verworpen is en slechts een rest gered wordt en dat in die rest ‘geheel Israël’ is samengevat,
neemt niet weg dat dit niet Gods laatste gedachten over Israël zijn. In Romeinen 11:11
spreekt Paulus over een nieuwe wending en geeft daarbij twee ontdekkingen:
Israël kan ook in zijn ongehoorzaamheid zijn roeping in de eindtijd niet verloochenen.
Het volk is en blijft gesteld als de schakel tussen de Messias en de volken. In eerste instantie
mocht Israël die schakel zijn door gehoorzaamheid aan God. Maar zelfs in zijn
ongehoorzaamheid vervult Israël een schakelfunctie. Want juist door de afwijzing (van de
Here Jezus Christus als de Messias) van de kant van de Joden gaat het heil naar de heidenen
(11:11,24 en het boek Handelingen).
‘Als hun misstap al rijke zegen betekent voor de wereld, en hun tekortschieten al een rijke
zegen is voor de ongelovige volken, wat zal het dan worden als ze er volledig bij zijn?’ (11:12
GNB). Ten diepste is het besluit van God over de weg met Israël een besluit van genade. In
Romeinen 11:26 is sprake van een gedeeltelijk verhard Israël tegenover het eschatologisch
behoud van ‘geheel Israël’ bij het ingaan van de volheid der heidenen. Hier betekent Israël
toch het Joodse volk in zij totaliteit. Dit is immers de kern van Paulus’ betoog: Gods beloften
zijn wel degelijk betrouwbaar, want aan het einde der tijden zal ‘gans Israël’, d.w.z. het
gehele Joodse volk als volk behouden worden (wat weer niet noodzakelijkerwijs iedere
individuele Jood betekent). De huiver die er zou kunnen zijn vanwege Gods raadsbesluit
wordt dan toch weer overstemd door de lofzang (11:33-36).
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3. Gods verkiezende liefde voor Israël
(Romeinen 9:6-14)

Uitverkiezing
Gods verkiezing gaat vooraf aan menselijk reageren (voor de geboorte was de belofte), ze
gaat uit boven de menselijke (on)mogelijkheden (Abraham en Sara), ze gaat in tegen de
gangbare menselijke gewoonten (eerstgeboorterecht). Verkiezing berust niet op afkomst, noch
op goede werken, niet op vermogens, noch op rituele gewoonten. Gods verkiezing rust niet op
enige menselijke deugd of kwaliteit, maar uitsluitend in Gods ‘vrijmachtig welbehagen (Izak
en Ismaël; Jacob en Esau (vgl. 1Cor.1:28,29; Jac.2:5). Verkiezing berust enkel op het feit dat
God het zo bepaalde. Dat is voor ons mensen een moeilijk te verwerken zaak.
In het bewijs dat Paulus ervoor aandraagt (Rom.9:6-13) ligt eerst de nadruk op het negatieve
(onmogelijkheid en onwil), vervolgens (vs.13) ligt de nadruk op het positieve (Jacob heb ik
liefgehad). De tekst geeft geen antwoord op de waarom-vraag. Het gaat hier eenvoudig om
Gods eigen en vrije keuze. Tegenover het verkiezen van de ene staat dat de andere niet
verkozen is om het plan en doel dat God in de wereld heeft als zodanig uit te werken.
Jacob en Esau
Tegenover het verkiezende ‘Jacob heb ik liefgehad’ staat automatisch ook een ‘niet verkozen
zijn’. De woorden ‘Esau heb ik gehaat’ zullen we dan ook moeten opvatten als: ‘Esau heb ik
niet verkozen’. Vergeleken met Jacob (=Israël) vervult het nageslacht van Esau dan ook een
veel mindere en geringere plaats in Gods heilsplan. Het zou echter onjuist zijn te stellen, dat
God helemaal geen positieve bemoeienis met het nageslacht van Esau (Edom) gehad heeft.
Dat blijkt bijvoorbeeld uit Deut. 23:7-8, waar we lezen: ‘De Edomiet zult gij niet
verafschuwen, want hij is uw broeder,…de kinderen, die hun in het derde geslacht geboren
worden, mogen in de gemeente des Heren komen.’
Het verkiezend voornemen van God
In het stellen van de jongste boven de oudste werd opnieuw duidelijk op welke wijze en
volgens welke maatstaf God telkens opnieuw zich een volk uitverkoren heeft: vanuit en om
zijn eigen verkiezend voornemen! Het gaat bij Jacob om de voortzetting van de heilige lijn
binnen Gods volk. God zelf heeft onder de kinderen van Abraham van begin af aan
onderscheid gemaakt. Hij heeft niet zonder meer heel het nageslacht van Abraham voor de
kinderen gerekend, waarin Hij gezegd had al de volken te zullen zegenen. Hij zelf heeft
daarbij in zijn vrijmacht bijvoorbeeld Ismaël uitgeschakeld en Izak aangewezen. Zo ook heeft
Hij volgens hetzelfde motief en patroon van verkiezing van voor hun geboorte bepaald dat in
Jacob en niet in Esau het ‘nageslacht van Abraham’ zich als het volk van God zou
voortzetten. Het gaat daarbij steeds om de ‘belofte-kinderen’. In het Nieuwe Testament wordt
hiervoor de uitdrukking ‘krachtens de Geest geboren worden’ gebruikt (Gal.4:29). Het gaat
daarbij dus om de voortzetting van de heilige lijn van het volk van God. Ik ben er vanwege
bovenstaande persoonlijk van overtuigd dat het hier niet gaat om de tweeslag ‘verkiezingverwerping’, zoals die zo vaak aan deze teksten wordt verbonden. Dat het hier niet gaat om
een aanduiding van de eeuwige persoonlijke bestemming van Jacob en Esau blijkt ook nog
duidelijk uit de woorden van de Godsspraak: ‘de oudste zal de jongste dienen’. Ook in vers 13
wordt van Jacob en Esau als twee volken gesproken, niet zozeer van persoonlijk heil of
onheil.
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In tegenspraak?
Jezus roept ons op onze vijanden lief te hebben in plaats van te haten, en degenen die ons
haten goed te doen (Matth.5:43,44 en Luc.6:27). Het gebod om niet te haten lijkt in
tegenspraak met wat God zelf gezegd heeft aangaande Jacob en Esau (Rom.9:13). Deze
zwart-wit tegenstelling is typerend voor de semitische manier van denken en formuleren, om
de bevoorrechte positie die Jacob door Gods genade heeft verkregen in scherpe tegenstelling
te zetten met Esau, die uiteindelijk diezelfde positie heeft versmaad. Uit verder gebruik van
het nieuwtestamentische begrip ‘haten’ blijkt op verschillende plaatsen, dat het haten hier niet
zo absoluut opgevat moet worden als ‘een intense hekel hebben aan’ (vgl. Luc.14:26,33;
Matth.10:37). Het ‘Esau heb Ik gehaat’ kan in de context van Rom. 9 wellicht beter opgevat
worden als ‘passeren’ en niet zozeer als ‘voor eeuwig verwerpen’. Daarbij dient overigens
opgemerkt te worden dat God in Mal.1:2,3 wel degelijk zijn straf en toorn uitspreekt over het
onrecht van Esau’s volk Edom en laat zien dat zijn gunst rust op Jacobs volk Israël. Gods
oordeel heeft daar wel degelijk alles te maken met de goddeloosheid van Edom (vs.4), dat is
de grond van Zijn toorn. Hier doet God aan Edom dus geen onrecht, maar voert Hij als
Rechter gericht over Edoms ongerechtigheid!
Dit voorbeeld van Gods handelen met (het volk van) Jacob en (dat van) Esau dient om
duidelijk te maken, dat God niets vreemds doet, als Hij in de dagen van Paulus het ‘Israël naar
het vlees’ passeert, terwijl de gelovigen uit de heidenen door Gods reddende genade worden
behouden. Het is zijn plan en wil, zijn uitverkiezing.
Uitverkoren in Christus
De gemeente van Jezus Christus wordt in het NT het volk van God genoemd: ‘een uitverkoren
geslacht, een koninklijk preisterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom om de
grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn
wonderbaar licht; eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn
ontferming aangenomen (1Petr.2:9,10; vgl. Ef.1:4). De verkiezing van de gemeente is eeuwig,
dat wil zeggen: zij gaat terug tot voor de grondlegging van de wereld (vgl. 1Petr.1:20).
Deze verkiezing heeft veel op het oog: de heiligheid van de gemeente (Ef.1:4; 1Petr.1:2); een
wandel in liefde (Col.1:12vv.); het zoonschap van God (Ef.1:5); gelijkvormigheid aan het
beeld van zijn Zoon (Rom.8:29); de verkondiging van Gods grote daden (1Petr.2:9); de lof
van de heerlijkheid van Gods genade (Ef.1:6). Het begrip uitverkorenen is synoniem met
heiligen en geliefden.
Van Gods uitverkorenen wordt gezegd:
•
dat God hun recht verschaft (Luc.18:7)
•
dat God de dagen van de grote verdrukking om hunnentwil verkort (Matth.24:22)
•
dat God hen in de verleiding bewaart (Matth. 24:24)
•
Jezus zal hen bij zijn wederkomst uit de vier windstreken laten verzamelen (id. vs. 31)
•
hun vrijspraak in het gericht van God is onaantastbaar (Rom.8:33)
De eersten zijn de laatsten, wie nakomt gaat voorop,
Zij moeten zich niet haasten, die leven van de hoop.
God moge ons behoeden, wij zien elkander aan,
De broeder kent de zuster, als een die voor moet gaan.
Veracht dan niet de kleinen en die verloren zijn,
Want God noemt hen de zijnen die laatgeboren zijn.
Zo hoog zijn Gods gedachten, zij gaan de tijden door,
Wie voor was blijft ten achter, wie achterbleef gaat voor. (uit LvK 482)
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4. Oog krijgen voor Gods verkiezing

Inleidende gedachten
Het is van belang op te merken dat de apostel Paulus in Romeinen 9, 10 en 11 zich bezighoudt
met de vraag hoe het toch mogelijk is, dat een deel van het Joodse volk, ondanks al hun
godsdienstige inzet, toch Jezus niet aanvaardt als de Messias. Het beantwoorden van deze
vraag ligt hem zwaar op het hart (9:2-6). In zijn betoog geeft de apostel zicht op de dieper
liggende achtergronden van de spannende relatie tussen God en zijn volk Israël. Daarbij komt
de verkiezing van God in het zicht en hij legt uit hoe de verkiezende liefde van God onder ons
mensen werkzaam is. Dat blijkt allemaal niet zo voor de hand liggend te zijn: afstammelingen
van het uitverkoren volk Israël zijn niet maar automatisch Godlovers; hoewel de beloften van
Gods verbond voor heel het volk gelden, hebben velen zich door hun ongeloof en verharding
buitengesloten, terwijl gelovigen uit de heidenen bij aartsvader Abraham worden betrokken
als Gods volk. Als de verkiezing dan ook nog op voor ons gevoelen onrechtvaardige gronden
berust, wordt door de apostel een vraagsteller ingevoerd die dat verwoordt: ‘Moeten wij
hieruit opmaken dat God onrechtvaardig is?’ Paulus’ antwoord is helder en direct: ‘Volstrekt
niet’. Maar hij beseft dat daarmee niet alle vragen zijn opgelost en begint door middel van
bijbelse voorbeeldfiguren Gods verkiezing toe te lichten. Die voorbeelden roepen echter
nieuwe vragen op waarop een ander voorbeeld, dat van de pottenbakker, nieuw licht moet
werpen. In de preek behandelde ik het voorbeeld van Gods ontferming over Mozes (9:15) en
zegde toe in deze studie het voorbeeld van de verharding van Farao nader toe te lichten.
Het voorbeeld van Mozes en de Farao
Voor wat betreft het positieve van Gods ontferming zullen we minder moeite hebben dan het
negatieve van de verharding. Mozes is als voorwerp van Gods ontferming natuurlijk even
verantwoordelijk voor zijn houding ten aanzien van Gods roeping als de Farao dat is voor de
zijn verharding. Het voorbeeld van Mozes leert ons dat deze ondanks zijn vele tegenstribbelen
zich toch aan Gods roep om het volk uit te leiden gewonnen gaf. Ook al bleef hij allerlei
bezwaren bij God noemen om toch maar een ander te nemen, Mozes liet zich door God
overreden en gaf zich over aan Gods wil voor zijn leven. Hij wijdde zich aan zijn roeping toe
en werd uiteindelijk de vriend van God genoemd. Maar wanneer zelfs deze vriend van God
aan het einde van zijn leven vraagt om Gods heerlijkheid te mogen zien, dan wordt hem dat
slechts ten dele toegestaan en hem wordt uitdrukkelijk gezegd, dat hij op zulke bijzondere
gunstbewijzen van God geen aanspraak kan maken, maar dat het geven daarvan louter van
Gods barmhartigheid en ontferming afhangt (Ex.33:18,19). Zo is dus het ontfermen geen
kwestie van de menselijke wil of van onze eigen prestaties (wie wil of wie loopt: Rom. 9:16),
maar van de ontfermende God.
Farao daarentegen verzette zich vanaf het begin krachtig tegen Gods roep om Zijn volk de
vrijheid te geven. Voortdurend lezen we dat Farao zijn hart verhardde en zich blijvend tegen
God, die hij niet wilde kennen, verzette (Ex. 5:2; 7:13,23; 8:15,32; 9:7). Na de vijfde plaag
lezen we dan dat God Farao’s hart verhardde. De verharding door de Here was Zijn straf op
het moedwillig en voortdurend zichzelf verharden van de Farao. We lezen vaker dat God
straft met het overgeven aan de zonde en de ongerechtigheid waarin de zondaar volhardt
(Rom.1:24,26).
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Met deze voorbeeldfiguren uit het Oude Testament verdedigt Paulus het doen en laten van
God niet om het voor ons mensen allemaal begrijpelijk en daarmee aanvaardbaar te maken.
Dit is geen poging van hem om God voor het forum van de mens te rechtvaardigen. De
apostel beroept zich alleen op de Schrift, waarin we lezen hoe God zich ontfermt en hoe Hij
verhardt. Het gaat Paulus erom aan te geven dat God daarin geheel vrij is. De persoonlijke
verantwoordelijkheid van Mozes en Farao zijn voor henzelf wel degelijk van groot en
fundamenteel belang. Maar in het betoog van Paulus gaat het niet in de eerste plaats om de
verantwoordelijkheid van de mens. Hij wil met bijbelse voorbeelden aanvoeren dat het de
absolute vrijheid van Gods wil is om Zijn genade (zoals aan de gehoorzamende Mozes) te
bewijzen of om iemand anders in te schakelen in zijn plan door deze te verharden (zoals de
zich verhardende Farao). Daarbij gaat het er vooral om tot uitdrukking te laten komen dat het
zich verharden van Farao meer was dan een slechts persoonlijk verzet tegen Gods plan met
Israël. De verharding van Farao door God diende een speciaal doel. Dit doel was dat God aan
hem zijn kracht zou betonen (zoals in de tien plagen van Egypte is gebeurd) en dat Gods naam
over de gehele aarde verkondigd zou worden. Zelfs de Farao werd in zijn verharding nog
ingeschakeld in Gods heilsplan ter verheerlijking van Gods naam!
In feite is de vraag in hoeverre de Farao zelf verantwoordelijk is voor zijn verharding in dit
gedeelte niet aan de orde. Het gaat Paulus erom Gods vrijmacht bekend te maken. God
verkiest en verhardt wie Hij wil, niet naar willekeur, maar ten behoeve van zijn heilsplan.
Farao en Israël
God verhardde dus het hart van Farao om Zichzelf bekend te maken aan de gehele wereld.
De Here liet Farao op het toneel van de wereldgeschiedenis verschijnen, ten diepste om Gods
macht te tonen en opdat zelfs door de rebellie van Farao Gods naam wereldwijd verkondigd
zou worden. Opnieuw zou de vraag naar willekeur kunnen opkomen. Maar het is van groot
belang het verband van de voorbeelden in de gaten te houden. De tien plagen tegen Egypte
hadden slechts één doel: de uitredding van het volk Israël en het doorgaan van Gods
verkiezingsplan. In het licht van dat doel moeten we Gods weg met Farao zien. Heel Farao’s
leven met alle tegenwerpingen en vijandschap staat toch in dienst van Gods heilsplan. Hij is
geen willoos instrument, maar wordt met zijn verharding en al opgenomen in het hoge doel
van God. Nu zullen we ons moeten realiseren dat de gegeven voorbeelden allereerst en
allermeest betrokken moeten worden op de vragen die leven rond het ongeloof van Israël.
Farao staat hier in zijn verharding voor dat deel van het Joodse volk waarover een
verblinding, een verharding is gekomen (Rom.11:25). In hoofdstuk 11 zal Paulus verder
uitleggen dat ook het ongeloof van een deel van Israël een functie heeft binnen Gods
heilsplan. Omdat een deel van de Joden Jezus als de Messias verwerpt, worden Gods
reddende kracht en de naam van de Redder, Jezus Christus, nu verkondigd over de gehele
aarde. Het -tijdelijke- ongeloof van een deel van Israël heeft eraan bijgedragen en zal eraan
bijdragen dat het Evangelie tot alle heidenen komt. Als hun val zulke grote gevolgen heeft,
hoe bijzonder zal dan hun aanneming van de Messias zijn (vgl. Rom.11:11-18).
Gespannen liefde
In de verhouding tussen God en Israël gaat het er spannend aan toe. God wil namelijk wel de
God van Israël zijn, maar Israël wil niet altijd het volk van God zijn. Dan blijkt dat Gods
verkiezing geen automatisme is waarin alles uiteindelijk wel voor elkaar komt. Er komt
onderscheid tussen hen die van God afhaken en hen, die Hem trouw blijven. De grote massa
van Israël kan wel degelijk door Gods gericht getroffen worden. Maar er blijft een rest van
getrouwen over. Zij zijn de eigenlijke uitverkorenen, met hen wil God verdergaan. Dan gaat
het dwars door het gericht heen, op weg naar de vernieuwing en een heilrijke toekomst. Op
weg naar een alles en allen omvattende verlossing (vgl. Rom.11:32). O, diepte van rijkdom.
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5. Het voorbeeld van de pottenbakker
(Jesaja 64:4-10; Jeremia 18:1-11; Romeinen 9:17-27)
Over vrijheid en vrijmacht van God
Een paar belangrijke onderdelen uit de tekst zijn in de preek onbehandeld gebleven: in vers 21
lezen we dat de pottenbakker uit dezelfde klomp klei het ene voorwerp vervaardigt tot eervol,
het andere tot oneervol gebruik. Het is vanzelfsprekend, dat de pottenbakker met de klei kan
doen wat hij wil zonder dat hem om rekenschap gevraagd wordt. Hij heeft de zeggenschap,
het beschikkingsrecht over de klei. Dit bevestigt vooral de eerder door Paulus benoemde
vrijheid en vrijmacht van God (Rom.9:11-13; 16,18). We moeten daarbij nog wel opmerken,
dat God bij die vrije beschikking over de klei, dat wordt uitgelegd als het lot van mensen, niet
handelt naar willekeur, maar dat Hij hun een functie geeft binnen zijn heilsplan. Het wordt
wat ingewikkelder wanneer de apostel zijn beeldspraak in het volgende vers vervolgt en
uitwerkt. Dan blijkt niet alleen dat deze door de pottenbakker bedoelde functie eervol of
oneervol kan zijn, maar ook dat dit alles van doen heeft met heerlijkheid (vs.23) en toorn
(vs.22). Bovendien wijst het erop dat God in zijn heilsplan zelfs de voorwerpen van oneer en
toorn doet meewerken om de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend te maken over de
voorwerpen van eer en ontferming (vs.22).
In grote lijnen
Bij deze beeldspraak over de pottenbakker zullen we eerdere oudtestamentische voorbeelden
zoals in Jesaja 64 en Jeremia 18 op de achtergrond mee bedenken.
Er worden hier (in het bijzonder in vers 22) drie thema’s met elkaar verweven:
het voorbeeld van de Farao,
het voorbeeld van de vaten van eer en van oneer en
de voorbeelden en de beeldspraak hebben betrekking op Gods plan met het ongelovige deel
van de Joden en met de gemeente die God door het Evangelie roept uit Joden en heidenen
Paulus stelt het als heel werkelijk dat God zijn toorn en macht wil bewijzen
God heeft met veel geduld de ‘vaten des toorns’ verdragen
God wilde de rijkdom van zijn heerlijkheid tonen aan de vaten van barmhartigheid.
Over de vaten van toorn en de vaten van barmhartigheid
In vers 22 staat in het Grieks het ‘willende’ vooraan in het vers; Gods wil krijgt daardoor de
nadruk. Wat wil God? We lezen: God wil zijn toorn betonen en zijn kracht bekend maken.
Het doel dat Hij daarbij heeft, blijkt in vers 23: opdat de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend
wordt ofwel opdat zijn barmhartigheid bekend wordt aan de vaten van eer, de voorwerpen van
zijn barmhartigheid. Nu trachten we een en ander in te vullen naar aanleiding van het door
Paulus eerder gebruikte voorbeeld van Farao en zijn verharding. De verharding van de
Egyptische Farao wordt door God dienstbaar gemaakt om zijn heilswerk met betrekking tot
zijn volk Israël des te duidelijker in het licht te stellen. God wilde door de strafgerichten zijn
reddingskracht tonen met het doel dat het volk Israël en de gehele wereld zijn heil leerde
kennen. In dit proces heeft God de zich verhardende Farao geduldig verdragen, hoewel Hij
hem natuurlijk direct had kunnen vernietigen vanwege zijn opstandigheid (vgl. Ex.9:15).
De Farao behoort tot ‘de vaten van toorn’, dat wil zeggen: de toorn van God was op hem
gericht, hij zou uiteindelijk door God worden veroordeeld. De ernst van de zaak wordt nog
versterkt als Paulus er aan toevoegt, dat de vaten van toorn ‘toebereid waren tot omkoming’.
De vaten van toorn zijn dus onboetvaardige zondaren, zondaren die in hun zonde volharden
en die vanwege hun zonde ‘bereid’, dat is klaar of rijp waren voor het oordeel en het verderf.
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Dat wil zoveel zeggen dat zij verloren gaan. Bij de Farao is dat oordeel zelfs heel direct en
zichtbaar uitgewerkt in zijn dood in de Schelfzee. Bij het begrip ‘toebereid tot omkoming’
ofwel: ‘gereed voor de ondergang’ zullen we (vanwege het gemis aan een logisch onderwerp
waardoor die toebereiding kwam) bedenken dat in dit ‘voor het oordeel gereed worden’ ook
de zondaar zelf mede werkzaam was, zoals bij de eerder genoemde Farao (zie studie Liefde
voor Israël 4) duidelijk bleek.
Nu moeten we het beeld en de door Paulus bedoelde werkelijkheid verbinden. Heel vers 22
heeft betrekking op de situatie van het ongelovige deel van Israël. God heeft hun afwijzing
van de Messias gebruikt en hen verhard met een bepaald doel (vs.23). De ernst van de zaak
geldt uiteraard elke individuele Jood die, zeer tot verdriet van de apostel, de Messias blijft
afwijzen. Zoals het er dan voor staat, stellen zij zich daarmee onder de toorn van God (vgl.
Ef.2:1-3). Wat voor de individuele Jood geldt ten aanzien van het aanvaarden of afwijzen van
het Evangelie van Jezus Christus geldt overigens voor elke mens! Paulus spreekt hier echter
over het enorme dilemma, dat het uitverkoren volk van God (de vaten van eer) de gezonden
Zoon van God niet herkent en afwijst. Daarmee wordt het ongelovige (grote) deel van Israël
onder Gods gericht gebracht, maar er blijft een rest over. Met hen zal God verder gaan, op
weg naar de vernieuwing van een heilrijke toekomst en de belofte van Israëls herstel (11:26).
Paulus gebruikt dit voorbeeld dan verder om te laten zien, hoe zelfs de verharding van de
Joden dienstbaar wordt gemaakt aan de rijkdom van de wereld: ‘Door hun val is het heil tot de
heidenen gekomen’(11:11). Hun val betekent rijkdom voor de wereld. Dit is een opmerkelijk
gegeven! Gods toorn stelt zich in dienst van zijn liefde! En dat niet alleen ter wille van de
heidenen, maar ook van de Joden zelf, voor wie de verharding nog geen definitief oordeel
behoeft te betekenen (11:11b), maar die in hun verharding tot jaloersheid gewekt moeten
worden.
Zelfs de toorn van God tegen de zonde staat niet los van het goddelijke heilswerk in Jezus
Christus. Hiermee wordt de stellige uitspraak van Paulus in 1Thess.5:9 verklaard, dat God
ons, die geloven, ‘niet bestemd heeft om zijn toorn te ondergaan, maar om deel te krijgen aan
de redding door onze Here Jezus Christus, die voor ons gestorven is opdat wij samen met
Hem zouden leven.’ Door (geloof in) het Evangelie van Jezus Christus worden voorwerpen
van oneer gemaakt tot voorwerpen van ontferming! Zo wordt ‘eens-niet-mijn volk’ door Gods
heilswil ‘mijn volk’ genoemd; zo worden zondaren zonen van de levende God. De toorn en de
vijandschap van God zijn geen ogenblik in tegenspraak met Gods verzoeningswil en zijn
liefde. Het wijzen op de toorn heeft bij evangeliedienaar Paulus steeds weer de bedoeling om
de mens Gods genade en zijn liefde in Christus voor te stellen.
Het is opvallend, dat er geen symmetrie is tussen wat er van de voorwerpen van toorn en de
voorwerpen van ontferming gezegd wordt. God heeft wel tot heerlijkheid toebereid (vs.23b),
maar het toebereid of rijp geworden zijn voor het verderf , daarvan lezen we niet dat God het
bewerkte!
Het doel van Gods heilsplan wordt in vers 23 beschreven als de verheerlijking van de
‘voorwerpen van Gods ontferming’, de gelovigen. Zij zijn de mensen over wie de rijkdom van
de heerlijkheid van God komt (vgl. Ef.3:16; Ef.1:18; Col.1:27), de ‘vaten van barmhartigheid’, dus degenen aan wie God zijn ontferming bewijst. Hen heeft de pottenbakker gemaakt
met een eervolle bestemming: zij zijn geroepen, gerechtvaardigd en verheerlijkt (8:28-30)!

12

6. Afwijzing en ontferming
(Jesaja 65:1; Hosea 2:22; Romeinen 9: 22-33; 1Petrus 2:4-10)

Wie behoren tot het volk van God?
In hun oorspronkelijke verband hebben de woorden van de profeet Hosea (2:22; 1:10) in de
eerste plaats betrekking op de weder-aanneming van het van God afvallige en daarom eerst
door Hem verstoten volk Israël. Maar vanwege het door Jezus Christus geopenbaarde heil
komt de apostel Paulus ertoe die woorden niet langer te beperken tot de berouwvolle leden
van het volk Israël, maar ze uit te breiden tot de zich bekerende heidenen. Heel expliciet
verwoordt hij het: ‘niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen’ (Rom.9:25,26).
Niemand wordt uitgesloten, maar niemand behoort ook vanwege geboorte, ook niet vanwege
het mens-zijn, vanzelfsprekend tot het volk van God.
Er is in zekere zin een nieuwe beperking gekomen: zij, die van Christus zijn, zijn het zaad van
Abraham en erfgenamen der belofte (Gal.3:29). Het zijn degenen die geroepen zijn (9:24), die
uit het geloof zijn, die in de sporen van het geloof van Abraham wandelen (4:12,16 v.v.).
Daarom zijn de meest universele uitspraken van Paulus, als hij van Gods heil voor alle
mensen spreekt, toch nooit los te maken van het door hem zo genoemde ‘toebehoren’ tot
Christus en van de onvoorwaardelijke eis van een oprecht geloof (vgl. 1Tim.2:4,5,7;4:10).
Het is steeds weer alleen ‘in Christus’, die door God gesteld is zowel tot een steen des
aanstoots en een rots der ergernis, als ook tot een fundament voor het leven, waarmee
niemand beschaamd zal uitkomen (vgl. Gal.3:28; Ef.2:15). Het is steeds weer alleen ‘in Hem’
dat het volk van God zijn nieuwe bestemming en inhoud ontvangt. Daarom is het enige en
allesbeslissende criterium van ons leven gelegen in de persoon van Jezus Christus, in onze
verhouding tot Hem. Er is één Middelaar tussen God en alle mensen: de mens Jezus Christus,
die zichzelf voor allen (dat is alle mensen, zonder sociaal of nationaal onderscheid) gegeven
heeft. Deze nieuwe bepaling van wat ‘volk van God’ mag heten betekent een geweldige
doorbreking van de grenzen zoals die voor wat betreft Israël geldend waren. Daarbij is wat het
heil betreft geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van manlijk of vrouwelijk’.
Een overschot zal behouden worden
In de context van Hosea gaat het om het opnieuw aannemen van God van de tien stammen
van Israël. Hetzelfde principe geldt nu ook voor de heidenen: door de roeping van de Here
verandert hun verwerping in een genadevolle aanneming. Wanneer de Here het door hun
afvalligheid en zonden verstoten volk Israël weer tot zijn volk, tot geliefden en tot zijn Zonen
kan maken, zal Hij hetzelfde ook met heidenen doen. Paulus citeert dan uit Jesaja 10:22,23
dat ‘een rest’ zal terugkeren. Hier kan ook vertaald worden: ‘een rest zal zich bekeren’. De
boodschap is duidelijk: een rest uit het volk der Joden zal langs de weg van bekering
(opnieuw) deel krijgen aan Gods heil (in Christus). De vervulling van Gods woord hierover
ligt vast en is onvermijdelijk. Het wil zeggen dat het volledig in vervulling moet gaan, omdat
het bij God hierin om een vastbesloten zaak gaat (9:28). God zal zijn woord hierover kort en
goed uitvoeren. In zijn almachtige genade heeft de Here een zaad overgelaten. Er waren ten
tijde van Hosea en later in Paulus’ tijd nog leden van het volk Israël, die de Here vreesden en
oprecht dienden. De huidige situatie, waarin slechts een deel (een rest) van het Joodse volk de
behoudenis in Christus heeft aanvaard en waarin het grootste deel van het volk (tijdelijk) is
verhard, kan dus beschouwd worden als (een deel) van de onvermijdelijke vervulling van het
profetische woord van Jesaja 10:22.23!
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Nu kan je dit natuurlijk van twee kanten bezien: als Gods genadige ontferming over het
overblijfsel of als Gods oordeel over de Christus afwijzende meerderheid van de Joden. Over
de wijze waarop God Israël zal oordelen wordt niet met zoveel woorden gesproken. We zullen
het dus niet benadrukken. Duidelijk is wel dit: vele mensen, ook Israëlieten, komen onder
Gods oordeel en toorn. Het behoren tot het volk Israël redt daarvan niet automatisch. Paulus
zal dat zeggen met het oog op de velen van zijn volk die in zijn dagen Christus als de door
God gezonden Messias afwijzen. Maar het is en blijft aan Gods ontferming te danken, dat een
rest, een overblijfsel, wordt behouden. Het is een genade-daad. Enerzijds is dit voor Israël én
de christelijke kerk een waarschuwing voor hen die overmoedig zeggen: ons kan niets
gebeuren. Anderzijds is het tot troost voor ieder van hen die op Gods ontferming vertrouwen.
Wie zijn heidenen?
Van heidenen zegt Paulus dat ze geen gerechtigheid najagen. Met dat sterke woord ‘najagen’
wordt overdrachtelijk bedoeld ‘ijveren’, fanatiek streven naar’. Je kunt dus stellen: heidenen
zijn zij die zich in het geheel niet druk maken om God of zijn zaak. Ze maken zich geen
zorgen over hun ‘(on)gerechtigheid’ ten opzichte van de Here God. Ze leven langs Hem heen
en geven zich daarin over aan eigen oordeel en gevoelens. Gerechtigheid wil hier zoveel
zeggen als: in de rechte verhouding tot God staan, het voor God kunnen bestaan. Het
tegendeel daarvan is in het leven van heidenen werkelijkheid. Eerder heeft Paulus gezegd dat
heidenen ‘door ongerechtigheid de waarheid ten onder houden’ (1:18). Ze leven in
goddeloosheid en ongerechtigheid, houden in hun leven dus geen rekening met God en willen
niet voldoen aan Zijn beginselen en wil. Zij houden in hun leven tegen wat God hen wil geven
en aanbiedt. Soms uit zich dat in agressieve rebellie tegen het erkennen van de waarheid over
God. Soms is die opstand bedekt onder een fraai, zelfs vroom masker. Natuurlijk zijn er
heidenen die proberen (in eigen ogen) rechtvaardig te leven (2:14,15,26), maar Paulus heeft
het hier over gerechtigheid in de ogen van God! Voor gerechtigheid uit het geloof: 3:21,22.
Over de wet, genade en geloof
Over het algemeen genomen ijverde Israël om de wet (van Mozes) te volbrengen. Maar ze
verstonden deze wet ‘wettisch’, dat wil zeggen als een middel om door strenge onderhouding
van de wetsvoorschriften in de rechte verhouding tot God te komen. Zo wilden ze Gods
genade verdienen. Zij jaagden naar volbrenging van de wet om daardoor rechtvaardigheid
voor God te kunnen verkrijgen. Israël zag in de wet niet een vaderlijk onderwijs van de HERE
voor zijn volk, maar een middel om veel verdiensten bij God te verwerven. Maar wie niet van
genade wil leven, maar van eigen verdiensten, komt nooit in de rechte verhouding tot God.
Wie leeft uit het geloof aan Gods genade, heeft het goede uitgangspunt gekozen. De heilsweg
is deze: God wil zijn genade schenken en deze genadegaven (alles in Christus) kunnen alleen
door geloof aanvaard worden. Wie niet van genade alleen wil leven, zal over Hem in Wie die
genade tot ons gekomen is, Jezus Christus, struikelen en ten val komen.
Wie op Jezus vertrouwt, wordt vast en zeker behouden!
Over verkiezing en verantwoordelijkheid
Het gaat bij de verhouding tussen Gods verkiezende liefde en onze verantwoordelijke keuze
niet om een compromis, d.w.z. geen schikking tussen partijen waarbij ieder van beide iets
toegeeft (bijvoorbeeld Gods genade 99 procent en de menselijke verantwoordelijkheid 1
procent). Het is veel meer een complementair geheel, in de zin van een geheel waarin slechts
samen de behoefte vervuld wordt. Het is in dat geval voor 100 procent Gods genade en voor
100 procent de werkzaamheid van de verantwoordelijke mens, als gevolg van Gods genade.
Zo zie ik de verhouding tussen Gods werk en het mensenwerk, zoals die samenkomt in het
christelijk geloof.
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7. Verlangen naar redding

Wat is gerechtigheid?
Gerechtigheid en rechtvaardigheid zijn twee woorden voor hetzelfde begrip. Allereerst gaat
het om een eigenschap van personen of zaken die rechtvaardig zijn. Wanneer we bijvoorbeeld
zeggen dat God rechtvaardig is drukken we daarmee uit dat zijn handelen in overeenstemming
met het recht is. Omdat God zelf geheel rechtvaardig is (Joh.17:25), spreekt Hij rechtvaardige
oordelen uit en handelt rechtvaardig als Hij ons vergeeft wanneer wij onze zonden belijden
(1Joh.1:19). God is recht in al zijn weg en werk!
Gerechtigheid in het OT
Het woord zegt het al: gerechtigheid is een juridisch begrip. Het houdt in dat recht gedaan
wordt aan wie onrecht heeft geleden. Voor Israël geldt bijvoorbeeld, dat het rechtvaardig
behandeld wordt als het krijgt wat het naar Gods beloften toekomt. In het OT zien we dat
Gods gerechtigheid echter niet alleen bestaat in de daden van verlossing van Israëls vijanden,
maar ook tastbaar wordt in het straffen van zijn eigen volk. God keert zich niet alleen tegen
wie zijn volk onderdrukken, maar ook tegen zijn volk zelf als het Hem niet liefheeft en dient.
Je zou kunnen zeggen: God treedt op tegen allen die Israël verhinderen als Gods volk te leven.
Zo neemt Hij het op tegen Farao, maar ook tegen Achab en andere goddelozen in zijn volk.
De rechtvaardigen in het OT zijn steeds ‘het ware Israël’ of de ‘rest’, die God liefhebben en
eren.
Gerechtigheid in het NT
Ook hier komt God op voor het recht van de zijnen, om hun te geven wat hun naar zijn Woord
toekomt. Het nieuwe is echter dat Gods gerechtigheid nu geconcentreerd is in de persoon van
de Here Jezus Christus. God laat zijn rechtvaardigheid zien door Jezus voor te stellen als
degene in wie en door wie de verzoening werkelijkheid geworden is (Rom.3:25).
Samengevat: Gods gerechtigheid is zijn reddend handelen, zoals dat bestaat uit de verlossing
van de zondaar. De zondaar wordt door Gods ingrijpen verlost uit zijn vervallen-zijn aan de
machten van zonde en dood. Deze verlossing is werkelijkheid geworden, doordat Jezus zijn
leven in plaats van het onze gaf. Elke zondaar die zich tegen deze redding niet verzet, maar
God op zijn Woord gelooft, zal de waarheid en de werkelijkheid ervan ervaren. Zo ben je
nooit rechtvaardig in jezelf, dankzij eigen prestaties, maar alleen in Jezus Christus. Dankzij
het offer van Zijn eigen leven (Fil.3:9). Rechtvaardig voor God worden is zo een geschenk!
Het wordt door God aangeboden. Alleen wie in het goddelijk gericht wordt vrijgesproken, zal
leven. Wie wordt vrijgesproken? Die recht op vrijspraak heeft, omdat (hij of zij gelooft dat)
Christus in zijn plaats gestorven is.
De werking van het geloven
Wanneer iemand zo door genade tot geloof in Jezus Christus komt, gaat er een nieuwe wereld
voor hem of haar open. Je gezindheid tegenover God is veranderd (van vijand naar kind): de
bekering. Wat is het geweldig dat God, ondanks onze vroegere opstand, bereid is geweest om
‘vrede te sluiten’: de verzoening. Jezus is daarin de Verzoener, waardoor God je alles kan en
wil vergeven: het (ver)zoenmiddel (Rom.3:25). Dan ga je in dat proces van het nieuwe leven
ontdekken hoe ongelofelijk rijk Gods vergevende liefde voor jou wel is: de genade. Gods
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heiligheid openbaart onze zonden. Als je dan eigen falen en onheiligheid leert zien en
daartegen strijd voert, blijk je daar keer op keer in te mislukken. Wat een openbaring om dan
in de bijbel te lezen dat God ook daarin heeft voorzien: de gerechtigheid. Ik hecht eraan deze
drieslag van het geloven vast te houden: aanbod, geloof en rechtvaardiging. Dat wil zeggen:
het aanbod van Gods liefde en genade wordt gepredikt en geeft ieder die het hoort grond om
in geloof tot Jezus Christus te komen. Wie in geloof tot Hem komt, ontvangt onmiddellijk
vrijspraak van de Vader-Rechter en vergeving van zonden. Die is gerechtvaardigd. Wanneer
iemand zo als zondaar tot Jezus is gekomen, zal hij in verwondering vaststellen dat de Heilige
Geest hem daartoe heeft willen trekken en het geloof in zijn of haar hart heeft ontstoken.
Werkelijk geloof zal dan blijken uit een vernieuwde levensgang. Zo ben je en wordt je
omgekeerd, bekeerd: voortaan met het gezicht naar God en met de rug naar de wereld.
Geloven is dan ook het omvattende woord voor het geheel van de ontmoeting tussen God en
mens. Geloven is jezelf richten op de toezegging die je van buiten en van bovenaf gedaan
wordt. ‘Ik geloof’ wil zoveel zeggen als: ik geef me gewonnen aan die nieuwe werkelijkheid,
ik geloof de rechtvaardiging in Christus. Zo is geloven: overgave, gehoor geven, aanvaarden,
erkennen en vertrouwen. Het is nederigheid en vrijmoedigheid ineen. Wie de toegerekende
gerechtigheid aanvaardt, is overtuigd dat hij zelf nooit de rechte verhouding met God tot stand
kan brengen. Anderzijds houdt hij, tegen al de ervaringen met zichzelf in, de aan hem uit
genade toegekende vrijspraak voor de werkelijkheid. Door dit alles is geloven een daad en een
houding die de totaliteit van ons bestaan raken.
Wat werkt gerechtigheid uit?
Rechtvaardiging betekent dus zoveel als ‘vrijspraak voor de rechtbank van God’. Wat een
rijkdom en bevrijding is er in het Evangelie: dat God je niet alleen je schuld afneemt, maar je
bovendien de gerechtigheid van Jezus Christus toerekent. Niet alleen zijn onze zonden op
Christus gelegd, maar ook heeft God nu Jezus’ gerechtigheid op ons gelegd! Hij ziet ons ‘in
Christus’ aan. Dankzij Gods verkiezende liefde zijn gelovigen één met Christus Jezus
geworden. Christus is onze rechtvaardiging, heiliging en bevrijding. Dat rechtvaardigt, heiligt
en bevrijdt ons! De Here God heeft zijn Zoon Jezus ‘behandeld’ zoals wij hadden verdiend.
Nu behandelt Hij ons, die in Hem geloven, zoals Jezus heeft verdiend. Gelovigen kunnen
daardoor ‘rechtvaardigen’ genoemd worden (Rom.1:17; Gal.3:11). Ze zijn dit niet uit zichzelf,
maar door de gehoorzaamheid van Eén. Hierdoor heeft een gelovige, die zo gerechtvaardigd
geworden is, wel de opdracht zich als een rechtvaardige te gedragen (1Joh.3:7). Wat een
rijkdom is er in de gerechtigheid, die God ons schenkt!
De gerechtigheid uit het geloof
De apostel Paulus gaat in Romeinen 10 verder met zijn bewogen betoog over de zaak van het
Joodse volk. Het is zijn oprechte en diepvoelende verlangen dat er meer dan ‘slechts’ een rest
behouden zal worden. Daarom bidt hij vol bewogenheid tot God. Door zijn gebeden aan de
broeders en zusters in Rome bekend te maken, wil hij hen bij die gebeden en verlangens
betrekken. Deze houding van voorbede voor Israëls behoud wil ons veel zeggen! Toch maakt
de diepe liefde voor zijn volksgenoten Paulus niet blind voor de oorzaak van hun afwijzing
van de Messias. Haarscherp legt hij de kern ervan open: veel Joodse ijver voor God
concentreert zich uitsluitend op het nauwkeurig nakomen van de wet en de overleveringen en
te weinig op de liefde tot God zelf. Wat een belangwekkende kenschets, ook voor ons
christenen! Hoe vaak zijn ook wij niet bezig met het voldoen aan regels in plaats van het
leven door de liefde die God zelf in ons hart uitstort. Wettisisme is niet uitsluitend Joods!
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Jood en christen kunnen het weten, want heeft de Here zelf niet gezegd: ‘Want in liefde heb ik
behagen en niet in slachtoffer, in kennis van God en niet in brandoffers.’(Hosea 4:1). De
bedoelde kennis is in het Woord en de openbaring gefundeerde, doorleefde kennis, van
verstand én hart, leer én leven. Het probleem zit ten diepste in de houding die de mens ten
opzichte van God aanneemt. Het heeft alles van doen met ons Godsbeeld. Paulus noemt drie
grote lijnen: ze kennen de gerechtigheid van God niet; ze proberen hun eigen gerechtigheid te
doen gelden (in plaats van wat God geeft) en als resultaat van die houding hebben ze zich niet
onderworpen aan de wijze waarop God de mensen rechtvaardigt (vs. 3).
Ongeloof is ongehoorzaamheid
Het ‘niet kennen’ van de gave van gerechtigheid is geen verontschuldiging voor Gods volk,
Israël! Het zit vast op het ‘niet willen kennen’, niet erkennen. Later in dit hoofdstuk maakt
Paulus duidelijk dat het hier gaat om ongehoorzaamheid en tegenspreken (10:21). Nadat hij
over de rijkdom van het Evangelie gesproken heeft, legt hij de armoede van de menselijke
reactie open: ‘Maar niet allen hebben aan het evangelie gehoor gegeven.’(vs.16). Hoe
belangrijk is het, ook voor ons die wekelijks onder de verkondiging van het evangelie zijn, dat
we ons aan Gods wil en weg toewijden! Wanneer we dat niet doen, geraken we gemakkelijk
in de door Paulus beschreven tweede val: dan proberen we een ingebeelde gerechtigheid te
verkrijgen door onze eigen verdienste bij God te doen gelden (vgl. Luc.18:9).
Wanneer je oprecht de wet probeert te houden, kom je tot de conclusie dat je zondig bent en
dat niet kunt. Daarvoor hebben wij de genade van God nodig. De wet doet zonde kennen en
roept erom uit genade van God te gaan leven. Wanneer je dat niet wilt, is het resultaat van die
zelfingenomen houding en eigengerechtigheid, dat je ongehoorzaam bent aan (het aanbod
van) Gods genade. Dan komen we weer terug op de gerechtigheid. In de persoon van Jezus is
deze gerechtigheid tot ons gekomen en door de prediking van het evangelie aan ons bekend
gemaakt en uitgelegd. Deze prediking vraagt om geloof en gehoorzaamheid. Wie Jezus
Christus afwijst en niet in Hem gelooft die God zelf heeft voorgesteld, die wijst de weg van
Gods genade af en is daarmee ongehoorzaam aan Gods wil en weg.
De Joden hebben zich in hun religie wel op God gericht (10:2), maar vanwege het verzet
tegen wat God in het geloven centraal stelt, zijn ze gevangen in het doen van hun eigen
gerechtigheid. Ze jagen ernaar door eigen prestaties het zover te brengen, dat zij voor Gods
gericht kunnen bestaan. Daardoor hebben ze zich niet onderworpen aan Gods gerechtigheid.
Hier moeten we weer denken aan Gods heilbrengende, reddende rechtvaardigheid, waardoor
God de zonden vergeeft zonder enige verdienste van de mensen. Die rechtvaardigheid van
God openbaarde zich in en door de persoon van Jezus Christus (1:17) en is ons bekend
gemaakt als Evangelie. In geladen en bewogen woorden beschrijft Paulus zijn verdriet erover
dat Gods reddende liefde in Christus bij zijn volksgenoten geen weerklank vindt. Het is
Paulus’ vurige verlangen dat de Joden behouden worden. De enige weg tot die reddende
gerechtigheid en behoud is geloof in Jezus Messias!
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Het unieke van de persoon die God in het geloven centraal stelt
(n.a.v. Rom.9, 10)

Jezus Christus
-

is de Middelaar van Gods gerechtigheid
is het einde en doel van de wet tot gerechtigheid voor wie gelooft
is Heer voor wie gelooft
wie Hem gelooft, zal behouden worden
wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen
is Heer over allen die geloven, Jood en Griek
is rijk voor allen die geloven en Hem aanroepen
wie Zijn naam aanroept, zal behouden worden.

Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk door mij volbracht,
niet het offer dat ik breng,
niet de tranen die ik pleng,
schoon ik ganse nachten ween,
kunnen redden, Gij alleen!
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8. God zoekt en vraagt geloof
(Romeinen 10:16-21; 1:16,17; Hand. 13:42-49)

Het ongeloof van Israël
In Romeinen 10 spreekt de apostel Paulus over de ernst en de oorzaak van Israëls ongeloof.
Dat ongeloof van het door God zo geliefde volk komt niet alleen openbaar in het miskennen
van de gerechtigheid die God geeft (vs. 1-4), maar ook in het verwerpen van Jezus van
Nazareth als de Messias (vs. 5-13; vgl. Hand.10:38; Jes.61:1,2). Nu komt er echter een derde
aspect bij, namelijk ongehoorzaamheid aan het Woord van Christus (vs. 18,21).
Zo is dan het geloof door het horen
Wie de naam des Heren zal aanroepen zal behouden worden (vs. 13), maar voor het
aanroepen van de naam des Heren is nodig dat men gelooft. Nu heeft God profeten en
predikers gezonden die het Woord hebben gesproken en het Evangelie gepreekt. ‘Maar niet
allen zijn aan het Evangelie gehoorzaam geweest’ (vs. 16). Daarbij zullen we in eerste
instantie, gelet op de context, moeten denken aan de weerstand en het ongeloof van de Joden
(vgl. Hand.13:42-49), dat natuurlijk ook bij de heidenen voorkwam. Voor wat betreft Israël
verwoordt Jesaja deze ongehoorzaamheid al in zijn klacht: Wie heeft het door ons gehoorde
geloofd? Het woord dat deze profeet als direct uit Gods mond vernam, is door hem zelf aan
het volk gebracht en door het volk gehoord. Daarmee is het een aan Israël gegeven
openbaring geworden. Zo is ook het woord van Christus mede door de bediening van de
apostel Paulus als een openbaring aan Israël de wereld over gegaan (vs.18) en Israël heeft
haar gehoord, maar niet geloofd. God heeft (in Christus) zijn handen (in eerste instantie naar
zijn volk Israël) uitgestrekt, als een vader naar zijn kinderen. Maar Israël was een
tegensprekend en ongelovig volk. Bij het citaat uit Jesaja (53:1) lazen we al over het verband
tussen horen en geloven, dat wordt hier breder toegelicht. Het gaat hier uiteraard om het
geloof waardoor een mens gerechtvaardigd en behouden wordt, dat wil zeggen het geloof aan
het Evangelie, het geloof in Jezus Christus.
Hoe ontstaat dat dan?
Het geloof ontstaat uit het horen ofwel uit het gehoorde (de boodschap). En het gehoorde (de
boodschap, het evangelie) is er door het woord van Christus. Niet alleen de apostelen hebben
het woord van Christus gehoord, maar het is door hen aan Joden en heidenen gepredikt en zo
doorgegeven. Als er geen Woord van Christus verkondigd wordt, kan niemand horen (in de
zin van aanhoren, er aandacht aan schenken). Maar als het Woord gepredikt wordt kan dat en
moet dat gehoord worden. Daarmee is het geloof nog niet ontstaan, want iemand kan het
gehoorde verwerpen. Maar de eerste voorwaarde voor geloven is het horen. Door middel van
het Woord of op grond van het Woord ontstaat het horen. Het gaat hier om ‘het woord van
God’ SV (of ‘van Christus’ NBG). Dat wil zeggen: de boodschap is er op bevel van God. Hij
sprak zijn woord van bevel om de predikers uit te zenden.
Een andere uitleg is dat de boodschap is geïnspireerd door het spreken van God (of Christus).
Dus door de predikers spreekt zo de Here zelf! Hij is door de predikers heen de Verkondiger
en de Verkondigde! In deze woorden ligt opgesloten dat in de Evangelieprediking steeds
Christus centraal zal zijn als de enige door wie wij behouden kunnen worden. Hierin is een
waarschuwing deze prediking niet te verwerpen of van haar middelpunt te beroven! Met
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betrekking tot Israël spreekt de profeet Jesaja (65:2) van de grote liefde van God voor dat
volk. Het verbijsterende is, dat, hoewel God voortdurend heeft getracht zijn volk te bereiken
(Rom.10: 21), het zijn genade heeft afgewezen. In dit citaat wordt het beeld opgeroepen van
een vader die zijn kind (voortdurend) uitnodigt in zijn armen te komen. Het kind wil echter
niet en wijst de uitnodiging voortdurend af (vgl. Matth.23:37; Hebr. 3:18,19; 12:2). Met deze
woorden maakt de apostel duidelijk dat wie het Evangelie hoort en het niet aanneemt (Jood of
heiden) zelf verantwoordelijk gehouden wordt voor het verloren gaan. God heeft ons de
mogelijkheid om behouden te worden voldoende voorgehouden. Het komt er op aan van
genade te willen leven en God op zijn Woord te geloven. Begin met te doen wat God van je
vraagt!
God geeft wat Hij vraagt aan wie smeekt om wat Hij geeft
In het vorige hoofdstuk werd al gesproken over de werking van geloven. Daar was het
gezichtspunt genomen uit de teksten die we behandelen uit de Romeinenbrief. Wanneer God
van Israël geloof vraagt, dan ook van allen die Zijn Woord horen, dus ook van ons. Hoe
ontstaat in ons dan dat levendmakende geloof? Het antwoord dat we hier geven gaat buiten de
kaders van de studie over de brief aan de Romeinen, maar is een reactie op de vragen die
leven over de omgang met God. Allereerst en allermeest wil ik uitgaan van de welmenende
aanbieding van Gods kant, ofwel in termen van de Bijbel: ‘de zaligmakende genade van God
is verschenen aan alle mensen’ (Titus 2:11-15). Er is iets gebeurd in de geschiedenis. Het
grote licht is in de duisternis van onze mensenwereld opgegaan. Gods genade is, in het
bijzonder in de komst, in het lijden en sterven en de opstanding van Jezus Christus
verschenen. Openbaar en zichtbaar, tastbaar geworden.
God zelf heeft zich in Zijn Zoon laten zien in al zijn rijke en heerlijke genade! Wat in de
vroegere geschiedenis verborgen was, kan nu gezien worden (Joh. 3:16,17; Rom.16:25,26;
Col.1:23; Ef.3:9,10, Hebr.1:1; 1Petr.1:20).
Wanneer dit zo is, dan mogen wij die genade niet opnieuw verbergen! De Here God zelf is
binnengegaan in onze ellende en donkerheid om zijn licht er te laten schijnen. Hij is in onze
dood gekomen om zijn leven erin te geven, ons ten goede! Wat is er verschenen? De
zaligmakende, reddende, behoudende en genezende, bevrijdende liefde van God, in de Here
Jezus Christus. Genade is onverdiende gunst en hulp. Dit is het antwoord op het grote
vraagstuk van de hele mensengeschiedenis, de zonde: God heeft wat ons betreft onverdiend
leven gegeven in onze dood, genezing in onze ziekte, vergeving in onze schuld. Deze genade,
dit heil is beschikbaar voor alle mensen. Dit licht beschijnt ten diepste alle mensen. Er zullen
er zijn die zich aan dit licht des levens onttrekken. Er zijn mensen die zich tegen het Licht des
Levens verzetten, maar daardoor wordt de waarheid ervan niet minder werkelijk. Het bevel
van de Here Jezus dat dit Evangelie gepredikt mag en moet worden aan alle mensen overal ter
wereld is het einde van alle tegenspraak. Zo wordt het Evangelie aan mensen verkondigd, niet
als uitverkorenen of verworpenen, maar als aan zondaren die allen verlossing nodig hebben.
Wat dat Evangelie ons doen kan wordt beschreven in een andere brief van de apostel Paulus,
in Filippenzen 2:12,13. Het is een wonderlijk samengaan: wij mogen werken, wat God door
Woord en Geest in ons bewerkt. Wie zal het ooit bevatten? Het gaat om het juiste evenwicht
tussen de genade van God en de verantwoordelijkheid in het antwoord van de mens.
Verdere verwijzing doe ik naar een eerder artikel over de weg van God in onze bekering:
J.C. Bette, ‘De bekering’ in A.G. Knevel, Levend door Uw wegen , Kampen 1995 p. 56-63
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9. God gaat door met Israël
(Romeinen 11:1-10; 1Tim.1:12-16)

Israël heeft niet beantwoord aan zijn hoge roeping. Telkens weer verbrak het volk Gods
verbond en bleef weigeren gehoor te geven aan de van God gezonden profeten. Zelfs toen ten
laatste de Zoon zelf de weg der profeten ging, wierpen ze Hem buiten de wijngaard (vgl.
Matth.21:33-39). Zo kwam het volk door ongeloof onder het oordeel van God. Het volharden
in eigengerechtigheid resulteerde in afwijzing van Christus en van de Geest der genade
(Hebr.10:29). Het volk stootte zich aan Christus en viel (Matth. 21:42-44; 1Cor.1:23;
Rom.9:31-33; 11:11-24; 1Petr.2:7,8).
Kort overzicht van Romeinen 11
De verharding en daaruit voortkomende verwerping van het uitverkoren volk lijkt de
onafwendbare consequentie van Israëls weerspannige houding tegenover God (10:18-21).
Maar Paulus trekt deze conclusie niet. Hem is anders geopenbaard. Al is het dan een
minderheid van het Joodse volk, waartoe hij zelf behoort, een ‘rest’, een uitverkoren deel van
dit volk heeft Jezus Messias al door geloof aanvaard (11:1-10). De misstap en struikeling van
de meerderheid van Israël komt aan de heidenen ten goede. En dit keert weer terug als een
reddende zegen voor het Joodse volk (11:11-24). Tenslotte zal ook ‘geheel Israël’ gered
worden, want God blijft trouw aan zijn eerste liefde (11:25-32). Christenen uit de heidenen
worden aangespoord zich niet boven de Joden te verheffen, en te bedenken dat de gemeente
van Jezus Christus is gegroeid uit de wortel van Israël (11:13-24).
Een rest is uitgekozen
‘Zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel gelaten naar de verkiezing der
genade’ (11:5). Saulus, de man die de christelijke gemeente en daarin Jezus zelf vervolgde, is
vanwege Gods verkiezende liefde niet aan zichzelf overgelaten, maar tot levend geloof in de
Messias geroepen. Hij is Paulus geworden. Daarmee is hij een van de levende bewijzen dat
God alle eeuwen door tekenen van zijn wel verborgen, maar niet verbroken relatie met Israël
stelt. In Elia’s dagen (ten tijde van de goddeloze koning Achab en zijn even erge vrouw
Izebel) leek het er op dat de relatie tussen God en zijn volk voorgoed en onherstelbaar
geschonden en stuk was. Maar als garantie van de onverbrekelijkheid van zijn verbond had
God zevenduizend mannen ‘overgelaten’, die zich niet voor de afgoden gebogen hadden.
Vanwege ditzelfde beginsel van de ‘rest’ moest Jesaja in zijn dagen zijn zoon de profetische
naam Schear-Jaschub geven, dat betekent: ‘een rest wordt behouden’ of ‘het overblijfsel keert
terug’. (Jes.7:3). De naam van deze jongeman diende als een garantie van Gods trouw aan zijn
volk. Dwars door het oordeel van de ballingschap heen betuigde God zo aan Israël dat het als
volk in Gods hart en hand bewaard bleef. Door Hem gekend en zelfs bemind (Rom.11:28,29).
En dat is niet veranderd! De band tussen God en zijn volk is en blijft –ondanks de schijn van
het tegendeel- onverbreekbaar. Intussen vraagt dat van elke individuele Jood (en christen!) de
keuze om door geloof in Messias Jezus tot de rest te behoren of hij/zij loopt door blijvend
ongeloof het gevaar van de verharding en om eens als tak te worden afgebroken (11:21).
Zie voor het idee van de ‘rest’ ofwel een ‘overblijfsel’ van Israël verder bij de profeten:
Jes.4:3; 6:13; 7:20,21; Jer.3:14; Amos 3:12; Zefanja 2:7-9).
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Genade en werken
Hoe groot dat overblijfsel is, zegt Paulus niet. Maar het is er en wel op grond van Gods
genadige verkiezing. Er is geen sprake van, dat zij die tot geloof kwamen in zichzelf beter of
vromer waren dan de anderen. De grond van hun verkiezing ligt niet in iets dat zij van
zichzelf hadden of presteerden. God verkoos hen omdat het Hem zo behaagde. Van verdienste
is totaal geen sprake, alleen van genade. God heeft een rest uitverkoren, waarmee Hij zijn
plan voortzet. De anderen zijn in hun ongeloof verhard geworden. De zevenduizend
uitverkoren mannen in de tijd van Elia hebben echter wel één ding gemeen: ze hebben niet
voor de afgod Baäl gebogen om hem te aanbidden. Hier opnieuw dat wonderlijke samengaan
van Gods verkiezing en de menselijke verantwoordelijkheid! De verkiezing is een verkiezing
van genade, omdat zij niet berust op enige menselijke prestatie, maar op het genadige
voornemen van God om zijn heilsplan (toch ook door middel van Israël) voort te zetten.
De apostel Paulus zelf is zich ook terdege bewust dat hij alleen uit genade, zonder enige eigen
verdienste, aan deze verkiezing deel heeft gekregen (vgl. Gal.1:15,16; 1Tim.1:14-16). Het is
overigens duidelijk dat uit de verkiezende genade in het leven van gelovigen (de rest, het
overblijfsel binnen het volk Israël) werken van gerechtigheid voort zullen komen! Dat behoort
althans wel zo te zijn.
Israël als volk heeft wat het najaagt niet verkregen omdat het daarbij niet uitging van geloof,
maar van werken, alsof men daaraan voldoende had (9:32;11:7). De Joden meenden dat hun
verkiezing gebaseerd was op hun goede eigenschappen. Alsof God met Israël de goede keus
had gedaan…De door God uitverkoren rest heeft echter de gerechtigheid gekregen (11:7),
ontvangen, aangenomen! Genade en eigen verdienste vormen als grond voor het heil bij God
een onverzoenlijke tegenstelling. Genade houdt op genade te zijn zodra er van eigen prestaties
sprake is. Diepste grond en oorzaak van het heil dat God geeft, is alleen maar genade. Alle
eigen roem is uitgesloten, onverdiende zaligheid! Daardoor komt iemand die gelooft ook tot
stille verwondering en aanbidding van God. Genade alleen is bron en oorzaak van onze
verlossing. Er kan dus geen sprake zijn van werken of verdienste waardoor wij wat onze
verlossing betreft Gods welwillendheid zouden opwekken. Waarmee nogmaals natuurlijk niet
gezegd is, dat gelovigen geen goede werken zouden (mogen/moeten) doen. Dat doen ze en
wel als gevolg van de ontvangen genade!
Verharding en verblinding
Heel aangrijpend is wat Paulus over ‘de anderen’ schrijft. De grote meerderheid van het volk
Israël in Paulus dagen werd verhard. Ze zijn door hun voortdurende afwijzing onaandoenlijk
geworden voor het Evangelie. Ze hebben zich zo vastgezet in hun leven uit de wet, dat voor
Gods genade (zoals aangeboden door Jezus Christus) in hun hart en leven geen plaats meer is.
Paulus zegt hier (in vs.7) niet door wie ze verhard werden, hij constateert alleen het feit (zie
echter de volgende verzen). Het gebruik van de passieve vorm ‘ze zijn verhard geworden’ zou
kunnen aangeven dat God deze verharding over hen bracht (vgl. vs. 25 en 9:18). Enerzijds is
Israël natuurlijk zelf schuldig en verantwoordelijk voor het ongeloof (10:14-21), anderzijds
heeft God dit grote gedeelte van het volk in deze zelf gekozen situatie gelaten (vgl.
2Cor.3:14). Zo heeft Hij hen dan verhard ten behoeve van zijn heilsplan. Dit laatste te zien is
essentieel, want God heeft hen dan niet verhard om hen te kunnen straffen, maar dan is deze
verharding onderdeel van Gods heilsplan met de gehele wereld (vgl. 11:11,12,15,25,26,
31,32). Dan blijkt ook dat deze verharding van het grootste deel van Israël niet voor altijd is!
De citaten uit Jesaja (Rom.11:.8-10) maken duidelijk dat God niet slechts verharding toelaat,
maar dat Hij die ook zelf veroorzaakt (zie ook Joh.12:39,40). We zullen hier aan een toestand
moeten denken van geestelijke ongevoeligheid als gevolg van blijvende afwijzing en ongeloof
(zie ook 2Cor.4:4; Ef.2:2; Joh.8:44). Wat een verschrikkingen treffen tegenstanders van God!
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10. Gods plan met Israël
(Romeinen 11:11-24)

Gevolgen van de verwerping en aanneming
De verharding van een deel van het Joodse volk had tot gevolg dat zij de Messias, Jezus,
verwierpen. Daarmee sloten zij zichzelf buiten Gods heil. De (tijdelijke) verwerping van de
Joden wegens hun ongeloof heeft verzoening aan de wereld gebracht (Rom.11:15). Op grond
van het offer van Jezus Christus is er voor de wereld een niet meer vijandige, maar verzoende
vredesverhouding met God (zie Rom.5:10). Na de struikeling van de Joden is het woord der
verzoening in het bijzonder naar de heidenen uitgegaan (2Cor.5:19). Paulus maakt echter
duidelijk dat God zijn volk niet definitief heeft verstoten. Het oude volk blijft het volk waarnaar Gods beloften uitgaan. De ontrouw van Israël doet Gods trouw niet teniet (Rom.3:3).
Ieder mens krijgt immers vanwege de prediking van het Evangelie de gelegenheid om de door
God bewerkte verzoening door het geloof in Jezus Christus aan te nemen. Als nu Israëls
verwerping al zulke grote gevolgen voor de wereld heeft gehad, hoeveel te meer zal dat voor
‘hun aanneming’ gelden.
Wat is hier bedoeld? Dat de aanneming van sommige Joden die tot bekering komen voor hen
een weer levend worden is? Gaat het om een tot (geestelijk) leven komen van sommigen uit
de grote hoeveelheid (geestelijk) doden? Of denkt Paulus aan een toekomstige gebeurtenis,
aan het einde der dagen, die in verband staat met dé grote verande-ring: de opstanding uit de
doden? Hier is geen eenvoudig antwoord te geven. Het is echter, gelet op de verwoording, wel
zeer waarschijnlijk dat Paulus hier doelt op een situatie ten tijde van ‘het laatst der dagen’, bij
de wederkomst van Jezus Christus. De bekering van het Joodse volk is dan een van de laatste
gebeurtenissen in de heilsgeschiedenis. We lezen elders dat wanneer het hele volk zich
bekeert, zullen er tijden van verkwikking komen vanaf of vanwege het aangezicht des Heren
(zie Hand.3:19,20). We zullen in verband met het in Hand. 3 gebezigde woordgebruik hierbij
moeten denken aan een periode waarin Gods zegen in het bijzonder zichtbaar wordt. In dit
tekstverband is de inhoud van deze verkwikking de terugkeer van Jezus als Messias en een
herstel van de nationale onafhankelijkheid van Israël onder zijn leiding. De discipelen
vroegen Jezus naar deze situatie toen ze het hadden over ‘het herstel van het koningschap
voor Israël’ (Hand.1:6; vgl. Luc.2:25). In het verlengde van deze gebeurtenissen in de eindtijd
ligt de wederoprichting van alle dingen (Hand.3:21) en de voleinding van de wereld
(Matth.24:3). Pas met de wederkomst van Jezus Christus zullen vele beloften die God in het
OT gegeven heeft in vervulling gaan. Deze wederkomst wordt uitdrukkelijk genoemd in
Hand.1:11 (vgl. Luc. 21:27) en in de hiervoor aangehaalde toespraak van Petrus (Hand. 3:20).
Ook hier wordt de wederkomst in verband gebracht met de bekering van Israël!
Eerstelingen en het deeg
Met enkele beelden maakt Paulus duidelijk, dat ook het ongelovige deel van Israël toch weer
een positieve bestemming in Gods heilsplan zal moeten krijgen. Het eerste beeld vinden we
ook in Num.15:19vv. Daar krijgen de Israëlieten de opdracht om bij iedere nieuwe oogst van
het eerste tot deeg geknede tarwemeel een ‘eerstelingsdeeg’ af te zonderen voor de Here. De
eerste platte koek die ervan gebakken werd wordt naar het heiligdom gebracht, waar hij aan
God wordt opgedragen, het was brood voor de mannen Gods, de priesters. De rest van het
deeg was pas heilig (in de zin van ‘door God toegestaan voor gebruik’) na het heiligen (in de
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zin van ‘apart zetten voor God’) van het eerstelingsdeeg. Bij dit eerstelingsdeeg zullen we in
Paulus’ voorbeeld moeten denken aan het gelovig overblijfsel (Rom.11:7), dat tot geloof in
Jezus Christus is gekomen. Het deeg is dan geheel Israël. In de eerstelingen uit het Joodse
volk, die voor God zijn afgezonderd vanwege hun geloof in Messias Jezus, legt God beslag op
de grote oogst van heel Israël. Zij zijn er het bewijs, de garantie, de profetie van dat God zijn
volk niet heeft verstoten. In hen blijft de hoop op het herstel van Israël levend.
De wortel en de takken
Het tweede beeld, van de wortel en de takken, maakt dit eveneens duidelijk. De wortel van het
volk der Joden kan wel niet anders betekenen dan Abraham of de aartsvaders van het volk der
Joden in het algemeen, die hun heiligheid (het voor God apart gezet zijn) doorgeven aan hun
nakomelingen, dat wil zeggen aan Israël. De takken komen uit de wortel voort en ontvangen
hun levenssappen (de beloften van zegen en heil) uit de wortel van de boom. Wanneer de
wortel heilig is, zal zij die heiligheid doorgeven aan de takken. Het volk dat uit Abraham is
voortgekomen blijft een bijzonder volk dat oorspronkelijk aan de Here verbonden en dus
heilig was. Zelfs in zijn struikeling blijft het een bijzonder volk en Gods beloften voor dat
volk zijn onberouwelijk. Heilig wil hier zoveel zeggen als: ‘voor de Here bestemd’ en dat
geldt voor allen die nazaten (takken) van Abraham zijn.
Deze bedoeling van God met Israël waarborgt in geen geval de persoonlijke zaligheid van
elk der takken (iedere Israëliet, elke Jood), want het merendeel van deze ‘heiligen’ keerde
zich van de door God gegeven Messias Jezus af en komt daarmee onder Gods oordeel. Toch
mag blijkbaar de geboorte uit het nageslacht van Abraham, de vader der gelovigen, niet
miskend worden. Het beeld is duidelijk: Israël is het volk van Gods verbond, de olijfboom
met zijn vette wortel (Rom.11:17,18). En God denkt er niet aan om die met wortel en tak uit
te roeien. Wel zijn er enige (mild uitgedrukt!) dode takken afgebroken. Wie in ongeloof
volhardt, wie Jezus als Messias verwerpt, wie geen vruchten van geloof en bekering
voortbrengt, wordt, ook als stamt hij uit Israël, door de Landman weggebroken (vs. 17-22).
God heeft zelfs deze natuurlijke takken niet gespaard, maar streng gestraft.
Een les in nederigheid
De christenen uit de heidenen hebben Israëls struikeling en val gezien. Maar de misstap van
dat volk is tegelijk een ernstige waarschuwing voor allen die in Jezus Christus geloven: ons
past geen hooghartige houding tegenover Israël! Door ongelovige Joden te minachten zouden
gelovigen uit de heidenen miskennen dat hun zegen pas na Israël tot hen gekomen is. Gods
heil en zegen zijn ons via het volk Israël ten deel gevallen: ‘Niet u draagt de wortel, maar de
wortel draagt u!’ (17). Superioriteitsgevoelens tegenover Joden, Jodenhaat en antisemitisme
wordt hier voor de christelijke gemeente helder en beslist de pas afgesneden. Om een
hoogmoedige houding tegenover het gestruikelde volk krachtig te weerspreken, stelt Paulus
dat ieder hetzelfde zou kunnen overkomen als de ongelovige Joden (21). Hij wijst dan op
twee aspecten in Gods karakter: Zijn vriendelijkheid en strengheid (22). Gelovigen ondervinden Gods vriendelijkheid; zij ervaren Gods genade die hen tot geloof deed komen; wij
ontvangen daardoor vrede met God en verwachten het eeuwige leven. Maar de ‘weggebroken
takken’ zijn vanwege hun ongeloof uit de gemeenschap met God gevallen en ondervinden zijn
strengheid in de vorm van een onverbiddelijk oordeel.
De waarschuwing van Paulus roept de gelovigen op aan de kant van Gods vriendelijkheid te
blijven, ‘anders zullen ook jullie worden afgehakt’. Door te spreken over ‘blijven bij de
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vriendelijkheid van God’ komt tot uitdrukking dat het hier niet gaat om een prestatie van ons
geloof, maar om een nederig blijven bij Gods genade (Hand.13:43). Het gaat erom dat
gelovigen zich afhankelijk weten van de liefde van God. Er is dus geen enkele plaats voor
hoogmoed of zelfverheffing, en al zeker niet ten opzichte van nog ongelovige Joden. Laten
wij die geloven ons vertrouwen voortdurend stellen op Gods barmhartigheid en daarbij
blijven bedenken dat God niet ‘onze lieve Heer’ is die alles maar goed vindt. Hij straft
ongehoorzaamheid en afval. Het is noch voor Israël, noch voor de christelijke gemeente
vanzelfsprekend dat Gods gunst automatisch altijd over hen blijft. Gods oordeel komt immers
over alles en iedereen die niet van zijn genade wil leven!
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11. Redding voor Israël
(Romeinen 11:25-36; Jesaja 62:1-12)

De belofte van Israëls redding
De genadetijd voor de heidenen lijkt af te lopen. In andere gebieden van de wereld, Noord- en
Zuid-Amerika, Azië en Afrika komen nog wel zeer velen tot geloof, maar in Europa lijdt het
christendom grote verliezen in aantal gelovigen. Jezus heeft overigens voorspeld dat (het licht
van) de kandelaar, de christelijke gemeente, kan worden weggenomen (Openb.2:4,5). Maar
ook dat het Evangelie zou gaan tot het uiterste der aarde voordat Hij zou wederkomen (Matth.
24:14). Door de moderne communicatiemiddelen en de grote massamedia gaat dat Evangelie
in onze generatie vele uren per dag in alle grote talen van de wereld tot het uiterste der aarde.
De tekenen van de tijden die Jezus in zijn eindtijdrede noemt (Matth.24), vinden de afgelopen
twintig eeuwen in steeds toenemende mate plaats. In onze tijd is er een opvallende voortgang
in twee belangrijke kenmerken: de verkondiging van het Evangelie aan alle mensen (vs.14) en
Gods weg met Israël vroeger en nu (vs. 32). Paulus laat ons in Rom.11:25-32 zien dat,
wanneer Gods genadewerk onder de heidenen voltooid is (kwalitatief en kwantitatief), dat wil
zeggen als de volheid der heidenen het koninkrijk van God binnengaat (d.w.z. in de huidige
voorlopige vorm daarvan, de christelijke gemeente, langs de weg van geloof en bekering),
dan zal de Here ook de volheid van Israël redden.
De volheid der heidenen en geheel Israël
Paulus zet de verschillen duidelijk tegenover elkaar: nu is er slechts een overblijfsel, een rest,
dat is een klein aantal ten opzichte van het grote geheel van het volk der Joden, dat Jezus heeft
aanvaard als de van God gezonden Messias. Straks zal dat een volheid zijn: geheel Israël. Er
is nu sprake van een gedeeltelijke en geen totale alles en iedereen in Israël omvattende
verharding. En deze verharding is ook in de tijd bepaald, er is een ‘totdat’. Wanneer namelijk
uit de heidenen de door God bepaalde volheid van mensen, waarin Hij zijn handelen vervuld,
tot geloof in Jezus Christus is gekomen, dán, wanneer het zover is en Gods ogenblik is
aangebroken, zal op de wijze zoals de apostel het hier heeft bekendgemaakt de gedeeltelijke
verharding van Israël worden weggenomen. Het zal gaan volgens deze door Paulus als een
geheimenis van de heilsgeschiedenis geopenbaarde weg nl. nadat Israël ten dele verhard is en
door haar misstap tot rijkdom voor de heidenen is geworden, zal God met de door Hem
bedoelde volheid van Israël zijn plan volvoeren. Dit is het geheimenis, waarvan door de
apostel in Romeinen 11 de sluier wordt opgelicht: een openbaring van Gods trouwe liefde.
De Here heeft nog een bijzonder plan met Israël!
Maar met welk Israël? Gaat het hier om het geheel van de uitverkorenen van het Joodse volk
dat in de loop der tijden tot bekering is gekomen? Of gaat het om het zogenoemde ‘geestelijk
Israël’, heel de kerk van alle eeuwen, al de uitverkorenen, zowel uit de heidenen als uit de
Joden, die in de loop der eeuwen tot bekering kwamen? Het lijkt mij voor geen tegenspraak
vatbaar, dat deze genoemde groepen niet de climax van dit geheimenis vormen. Zij behoren er
ook wel bij als het gaat om de grote schare van hen die behouden worden, maar we moeten
hier letten op de door de apostel gegeven tijdslimiet: nadat de volheid der heidenen is
ingegaan. Tot zolang duurt de gedeeltelijke verharding van Israël, maar daarna zal die worden
opgeheven! Dat wil zeggen: de uitdrukking ‘geheel Israël’ heeft betrekking op het volk Israël,
de Joodse natie, zoals die aan het einde der dagen zal bestaan en dan na afloop van de
‘zending onder de heidenen’ massaal tot bekering zal komen. Het gaat hier dus om het volk
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Israël in zijn totaliteit gezien, zoals dat zal leven ten tijde van de komst van de Messias. De
bekering van het volk Israël als geheel zal dus plaatsvinden, nadat het Evangelie alle volken
voldoende heeft bereikt, tegen de tijd dat ook de Here Jezus Christus terugkomt
(Matth.24:14). Of juist vanwege zijn wederkomst? Dat zal overigens niet willen zeggen dat
alle leden van het Joodse volk van dat moment, elke man, vrouw en kind, behouden zullen
worden, maar wel het volksgeheel, het tegenovergestelde van de kleine ‘rest’ van nu.
Er zijn vele meningen over het begrip ‘geheel Israël’. Niemand die zelf in Jezus de vrede met
God heeft gevonden, zal er iets op tegen kunnen hebben dat elke Jood behouden zou worden.
Maar dat betekent toch niet dat we meer mogen zeggen dan wat er staat. Het Griekse woord
‘pleroma’ dat o.m. gebruikt is in Rom. 11:12 en 25 en met ‘volheid’ wordt vertaald, betekent
‘dat wat vult’, ‘vulling’, ‘inhoud’, (het) volledig of compleet zijn. Bij de volheid der heidenen
wordt vanzelfsprekend niet bedoeld dat alle heidenen, hoofd voor hoof, dus iedere mens die
geen Jood is, behouden zal worden. Het gaat hier om het volle getal (dat God heeft bepaald)
van de heidenen die tot het geloof zullen komen. Zo gaat het ook bij het ‘geheel’ Israël om
een Grieks woord ‘pas’, dat zoals in dit geval bijvoeglijk gebruikt met een lidwoord
volledigheid of totaliteit aangeeft. We lezen bijvoorbeeld dat ‘Jeruzalem en heel Judea en heel
de Jordaanstreek’ uitliepen om Johannes de Doper te horen (Matth.3:5). Dat wil niet
noodzakelijkerwijs zeggen dat iedere inwoner van die gebieden naar Johannes toekwam, maar
wel de bevolking als geheel. Dat uiteindelijk ‘geheel Israël’ behouden zal worden, betekent
dan ook niet noodzakelijkerwijs dat het gaat om iedere individuele Jood, maar wel het volk
als geheel, in zijn totaliteit.
Hoe deze redding precies zal gebeuren, hoe lange tijd ermee gemoeid zal zijn, blijft hier in het
duister en het heeft geen zin daarover te speculeren. We stellen vast dat Paulus hier bekend
maakt dat er voor het volk Israël in het laatste der dagen nog heerlijke beloften liggen, die in
vervulling zullen gaan. Hoe dat gaan zal, zullen zij zien die dan leven.
Hoe zal het gaan?
De vragen naar het hoe en waarom en wanneer komen bijna automatisch bij ons op waar het
over deze dingen gaat. Voor wat betreft het ‘wanneer’ wordt wel enige aanduiding gegeven:
de voltooiing van de prediking van het Evangelie aan alle volken is de belangrijkste voorwaarde voor de wederkomst van de Here Jezus en de opstanding van de doden (vgl. Rom.11
:15,25; Matth.24:14; Marc.13:10). Paulus gaat in zekere zin ook in op deze vragen, wanneer
hij stelt: ‘het zal zijn zoals er geschreven staat’ (11:26a). En wat staat er geschreven?
De apostel citeert gedeelten uit Jesaja 59:20 en 27:9 en Jer.31:33. Daar komen deze woorden
gedeeltelijk voor. Het gaat hier om een duidelijke belofte, dat in het laatst der dagen de Here
zelf het volk Israël zal betrekken in de vergeving van zonden, doordat Hij de verharding van
hen wegneemt en zij tot geloof zullen komen. Het verbond met Israël had en heeft duidelijk
tot inhoud en doel de ‘afwending van hun goddeloosheden’ en de vergeving van zonden. Het
initiatief ligt zoals steeds bij God, die in zijn genade Israël toch weer geheel en al bij Zichzelf
en zijn Messias betrekt. De Verlosser zal ‘naar’ Sion (de stad van David, Jeruzalem) komen,
Hij zal ook ‘voor’ Sion komen, namelijk om haar te reinigen van zonde, en verder zal Hij
vanuit Sion een keer brengen in de situatie van zijn volk en van de wereld (zie bv. Ps. 14:7;
Jes.2:3; Zach. 12:10-14). Moge de Vredevorst spoedig komen!
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Soli Deo Gloria
Paulus was in Romeinen 9 begonnen met voorbede onder tranen en hij eindigt in Romeinen
11 met lofprijzing. Breeduit heeft hij daar tussenin de grote barmhartigheid en vaderlijke
ontferming van God bekend gemaakt. Voor Israël en de gemeente. Wat blijft dan over? Een
loflied op de rijke genade en ondoorgrondelijke wijsheid en wonderbaarlijke liefde van God.
Hij is de Initiatiefnemer, wij mensen zijn de ontvangers. Tegenover de Here past ons slechts
eerbiedige onderworpenheid en stille aanbidding. Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn
alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen.
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