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Waar het mijns inziens ons, 

gelovigen uit de heidenen,  

ten opzichte van Gods volk Israël,  

om zal mogen en moeten gaan. 
 

door  

ds. Sj. Maliepaard  
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Bij het schilderij: 

 

Gods verbond met Israël. Aquarel Sjaak Maliepaard  

 

De Heere heeft Abraham geroepen en met hem en zijn  nageslacht een eeuwig 

verbond gesloten. Gen. 12, 15, 17. In Gal. 3:17 lezen we dat dit verbond rechtskracht 

heeft met het oog op de Messias, die onlosmakelijk met hen verbonden is en blijft. 

God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken Ps. 105:5 

(OB) (Zie rode verbindingslijn tussen verbond en Messias=de olijfboom/kruis, als 

teken van de Messias en Zijn lijden) 

 

In Gen. 15 lezen we van het sluiten van een verbond, waarbij een dikke duisternis met 

een rokende oven met een brandende fakkel te zien was. Het linker gedeelte van het 

schilderij.  

 

Daarbij ziet u een aantal gezichtjes van Joodse mensen die in de brandende oven van 

de Holocaust geweest zijn, vanwege antisemitisme en Jodenhaat. Slechts twee 

hebben 

 het overleeft (waar geen steentje bij geschilderd is)   

 

U ziet afgebeeld van boven naar onder  

de broertjes Zelig en Sril Jakobs;  

onbekende man met baard;  

Sarah Rosenreich;  

Sarah Marton (overlevende),  

Menachem (overlevende);  

Perla Schwarz/Fayge Cig;  

en moeder met kind (onbekend)  

 

Het gebed voor een stervende is daarnaast geschreven naar aanleiding van Ps. 31:6  

(voor zowel man als vrouw) 

In Uw hand legt hij zijn ziel/legt zij haar ziel.  

Bescherm hem/haar. Eeuwige, 

God van waarheid, Amen, zo moge het zijn.  

 

Israël is en blijft Gods volk , drager van de (belofte van de) Messias, die gekomen is 

en die, Gods wil volkomen heeft vervuld, gekruisigd is (Vroeger kruisigden ze ook wel 

op een oude (olijf)boom) en opgestaan uit de doden.  

 

Abra(ha)m geloofde God en Die rekende het hem tot gerechtigheid Gen 15:6 (Zie tekst 

boekrol onderaan)  
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1. De Heere God is de Schepper van hemel en aarde. Hij heeft door 

Zijn Zoon
1
 alles geschapen. En als kroon op die schepping de mens, die 

Hij naar Zijn beeld, als Zijn gelijkenis gevormd heeft en die Hij, net zoals 

overigens heel de  schepping, het predicaat ‘zeer goed’ gegeven
2
  heeft.  

En zeer goed betekent voortdurend goed, in de betekenis van optimaal 

goed, beter kan het niet. Andere vertaling ‘goed met kracht.’ Maar niet 

lang is het zo goed gebleven. Door ongehoorzaamheid viel de mens in 

de zonde,  met als  gevolg: de drievoudige dood. Deze kwam, als 

rechtvaardig oordeel van God over die zonde, in de wereld.
3
  Een dood, 

waarvan de mens, zowel Jood als heiden,  zich op geen enkele manier 

zelf meer kon verlossen.
4
   

 

Gods gerechtigheid heeft echter twee kanten, niet alleen van oordeel, 

maar ook van genade en barmhartigheid. Want Hij kan de zonde niet 

door de vingers zien, maar wil ook niet, dat de zondaar voor eeuwig 

verloren gaat.
5
 Daarom belooft de Heere al direct, na de zondeval, in de 

moederbelofte
6
, dat de Messias, (= Gods eigen Zoon, de Heere Jezus 

Christus) zou komen, die uit het nageslacht van de vrouw, en in het 

bijzonder uit het nageslacht van Abraham, Izak en Jakob zou geboren 

worden. De Heere heeft die belofte verzegeld door een eeuwige 

verbintenis,
7
 niet alleen met Abraham, maar ook met Izak en Jakob en 

hun nageslacht, het volk Israël, met de woorden: “en in u (en in uw 

Nageslacht) zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.”
8
   

  

                                                 
1  Gen. 1, Joh. 1:3, Ef. 3:9, Kol. 1:15,16, Hebr. 1:2 
2  Gen. 1:26,31, Zd. 3 vrg 6 HC 
3  Gen. 2:17,Gen. 3,  Ef. 2:1ev, Rom. 6:23, Openb. 20:14,15 
4  Rom. 1:18ev, 2:1ev 
5  Ex. 33:5,6, Ef. 2:18,19, Rom. 11:5,6 
6  Gen. 3:15 
7  Gen. 12:1-3,17:7 
8  Gen. 12:3, 22:28,26:3,4, Lev. 26:42, Hand. 3:25, Gal. 3:8 
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De mens kon zelf die gerechtigheid niet verdienen door zijn 

gehoorzaamheid en toewijding aan God
9
, maar de belofte was, dat de 

Heere Zelf die gerechtigheid, die goede verhouding tot Hem, tot stand 

zou brengen in en door de Messias Jezus.
10

  Die gerechtigheid, die voor 

God zou gelden, is een gerechtigheid, niet door werken, maar door 

geloof
11

 alleen, uitsluitend op grond van wat de Heere Jezus gedaan 

heeft. Door zijn gehoorzaamheid aan de Vader, zijn plaatsvervangend 

lijden en sterven om de zonden van zowel Joden als  heidenen op zich te 

nemen
12

 heeft Hij een eeuwige gerechtigheid aangebracht.
13

  Deze 

gerechtigheid, die voor God geldt, wordt eerst de Jood, maar ook de 

Griek toegerekend en aanvaard door het geloof,
14

 uitsluitend uit 

genade
15

, vanwege Gods’ verkiezende liefde.  

 

Deze verkiezende liefde was er al voor de grondlegging der wereld
16

. 

God heeft ons in Hem (= de Messias Jezus, Zijn Zoon) uitverkoren.
17

 En 

deze verkiezende liefde is in de volheid van de tijd geopenbaard aan 

Israël
18

 en via hen ook aan  de heidenen.
19

  

 

De apostel Petrus zegt ons van de Messias Jezus: “Hij is wel van  tevoren 

gekend, vóór de grondlegging der wereld, maar in de laatste tijden 

geopenbaard omwille van u” ( van Israël en van ons).
20

  

                                                 
9  Gal. 3:10-14 
10  1 Kor. 1:30 
11  Rom. 3:21,4:1-12, Zd 23 HC 
12  Jes. 53:5,6, Tit.2:11-14,  3:4,5, Kol. 1:19ev 
13  Dan. 9:24 
14  Rom. 1:16-18, Rom. 4 
15  Ef. 2:8,9 
16  Matth. 25:34, Ef. 1:4, Hand. 2:23, 2 Tim. 1:9,10, 1 Petr. 1:20 
17  Ef. 1:4,5, 2 Tim. 1:9,10, 1 Pt. 1:18-20 
18  Luk. 1:54,55, 68ev, 2:10,11 
19  Luk. 2:32 
20  1 Pt. 1:20 
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Dus als we met de apostel Paulus zeggen, dat God Zijn volk niet verstoten 

heeft,
21

 is dat uitsluitend op grond van Zijn verkiezende liefde, voor alle 

tijden, in de Messias Jezus. Deze verkiezende liefde is bij de komst van de 

Heere Jezus zichtbaar geworden voor al die Joden, die in de Heere Jezus 

geloofden. Maar daarover straks meer. 

 

2. De apostel neemt ons in de brief aan de Romeinen en in de 

Galatenbrief bij de hand om het ons allemaal uit te leggen, opdat ook 

wij zouden geloven. De apostel maakt ons met name drie dingen 

duidelijk, als het gaat om de kern van het evangelie, dat de rechtvaardige 

uit geloof zal leven.  

a. Zowel Joden als heidenen zijn zondaars en worden uitsluitend 

gered vanwege Gods genade,
22

 niet vanwege eigen verdienste en 

goede werken;  

 

b. De gerechtigheid voor God is de gerechtigheid door het geloof
23

 

voor Joden, zowel als voor heidenen; 

 

c. Die genade blijkt met name uit Gods verkiezende liefde voor 

Israël
24

 en voor alle heidenen, die door geloof in Israël zijn 

ingelijfd.
25

  

God riep Abraham, sloot met hem en zijn nageslacht een eeuwig 

verbond
26

, gaf hem een zevenvoudige belofte, kort samengevat met: God 

                                                 
21  Rom. 11:1,2, Ps 94:14 
22  Ef. 2:8,9, Rom. 11:5,6 
23  Rom. 1:16,17 
24  Rom. 11:5,6 
25  Ps. 87:5 
26  Gen. 17:7, 12:1-3 
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beloofde hem een land, een volk en de Messias. We lezen van Abraham, 

dat Hij God geloofde en God “rekende hem dat tot gerechtigheid.”
27

   

Deze gerechtigheid was er al, voordat de Heere aan Abrahams 

nakomelingen de wet had gegeven op de berg Horeb, het gebergte 

Sinaï. Daarom betoogt de apostel Paulus, dat, evenals Abraham 

uitsluitend door geloof gerechtvaardigd werd, zonder werken der wet, 

dat zo ook geldt voor het volk Israël in zijn tijd en in onze tijd:  “Aan hem 

nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar wat 

men hem verschuldigd is. Bij hem echter, die niet werkt maar gelooft in 

Hem Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot 

gerechtigheid. Zoals ook Davíd de mens zalig spreekt aan wie God 

gerechtigheid toerekent, zonder werken: Welzalig zijn zij, van wie de  

ongerechtigheden vergeven en van wie de zonden bedekt zijn. Welzalig is 

de man aan wie de Heere de zonde niet toerekent” 
28

.  

In de Bijbel gaat het dus om de gerechtigheid van het geloof, die de 

goddeloze wordt toegerekend. Gezang 451:1 (LvdK) zegt het zo mooi: 

Onverdiende zaligheid, heb ik van mijn God genoten, ’k roem in vrije gunst 

alleen.  Die vrije gunst geldt zowel de geboren Jood, als de geboren niet-

Jood
29

.    

Maar, nu komt het verdrietige, Israël (als geheel, als volk) is aan die 

gerechtigheid niet toegekomen, omdat zij het behoud verwachtte, niet 

uit geloof, maar door eigen verdienste, van eigen gerechtigheid.
30

  God 

had immers door de middelaar Mozes hen de wet gegeven, en dat vroeg 

om gehoorzaamheid. Daarom zagen en zien ze niet in, dat het houden 

van de wet (lees Thorah)  hen niet kan behouden. Toch hebben een 

aantal Israëlieten toentertijd dit wel mogen zien. Ze geloofden in de 

                                                 
27  Gen.15:6, Rom. 4:3, Gal. 3:6, Jak. 2:23 
28  Rom. 4: 5-8 
29  Ef. 2:1-19 
30  Rom. 9:30-10:3 
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Messias die komen zou en door wie zij gered moesten worden van 

zonden en schuld. Ook in de tijd van Jezus mochten een aantal dat zien 

en geloven. Dat zijn de Messiasbelijdende Joden, toen en nu. De Heere 

God heeft in Zijn verkiezende liefde, ook in de tijd van de Heere Jezus en 

daarna, een overblijfsel gelaten, naar de verkiezing der genade. Net als in 

de tijd van Elia heeft de Heere in Israël voor Hemzelf “zevenduizend man 

overgelaten, die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben.” 
31

 

Er is een uitverkoren deel van Israël, die de gerechtigheid uit het geloof 

heeft ontvangen.  Dat is de gerechtigheid van Christus.
32

 De overigen, het 

andere deel van Israël, is onbuigzaam geworden, zijn ongehoorzaam en 

hun hart is verhard
33

  tot op de dag van vandaag.
34

 

3. Bovenstaande houdt in dat God Zijn volk niet verstoten heeft,
35

                    

Daarom kan de apostel Paulus met nadruk uitroepen, als de vraag 

gesteld wordt of God Zijn volk Israël verstoten heeft: “Volstrekt niet! God 

heeft Zijn volk, dat Hij van tevoren kende
36

, niet verstoten.” Daar geeft de 

apostel diverse bewijzen voor. 

Ten eerste heeft God Zijn volk niet verstoten vanwege Zijn onverdiende 

genade en Zijn verkiezende liefde èn omdat Hij dat volk van tevoren 

kende.
37

 Hij wist van tevoren, wie Hij verkoos om Zijn volk, Zijn eigendom 

te zijn
38

. Hij wist dat de Israëlieten hardnekkig waren. Toch verkiest Hij  

                                                 
31  Rom. 11:4-7 
32  Rom. 10:4ev.) 
33  Rom. 11:7ev., 17ev 
34  Mevr. M.W. Eberle-Gotlib ziet in de Bijbel twee verkiezingen. De eerste is 

gericht op Abraham, Izak en Jakob en hun nageslacht, (Israël als geheel) de 

tweede is gericht op hen die in de Messias Jezus geloven. Dus een verkiezing 

binnen de  verkiezing. 

35  Ps. 94:14, Jer.31:35-37, Rom. 11:1,2 
36  zie de betekenis daarvan in Rom. 8:29ev 
37  Rom. 8:29ev, 11:2, Gal. 1:15,16, 4:9 
38  Deut. 27:18, Ex 19:5 
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hen, ondanks hun ongeloof en harde hart.
39

  Dat zij niet zien wie de 

Messias is, is hun verblinding, die al door de profeet Jesaja geprofeteerd 

werd. Niet alleen in de tijd van Jezus kwam dat naar voren, maar ook al in 

de tijd van Jesaja was dat zo
40

.   

Een tweede reden waarom de Heere Zijn volk niet verstoten heeft ligt in 

Zijn eeuwig verbond
41

 met Abraham, Izak en Jakob. De apostel geeft aan 

dat de Israëlieten ondanks hun vijandschap wat het Evangelie betreft 

toch  “geliefden vanwege de  vaderen zijn” en blijven
42

 God blijft in Zijn 

ontferming Zich naar hen uitstrekken.
43

 Als de Heere zijn volk verstoten 

zou hebben, zou geen enkele Jood meer de Heere kennen en behouden 

worden.  

Ter derde wijst de apostel Paulus ons op zichzelf. Hij is er het levende 

bewijs van dat “God Zijn volk niet verstoten heeft, dat Hij van tevoren 

kende.”(vs2)  Bovendien heeft de Heere  een rest, een harde kern van het 

volk voor Hem doen overblijven, in de tijd van Jezus en daarna, naar de 

verkiezing der genade van Israël.
44

 Zodat we mogen zeggen: God gaat 

door met Israël en de Messiasbelijdende Joden zijn daar wat betreft 

verzoening, geloof en nieuw leven door de Geest het levende bewijs van. 

Trouwens ook in de gestrengheid voor het verharde deel zien we nog 

Gods bemoeienis met hen.
45

 Gods ontferming gaat nog steeds ook naar 

hen uit.
46

           

                        

                                                 
39  Deut. 9:4,8,9  
40   Jes. 6: 9, zie Matth. 13:14,15, Marc. 4:12, Joh. 12:40, Luk. 8:10 
41   Gen. 12:1-3, 17:7, 21:12, Hebr. 11: 18,  
42  Rom. 11:28b 
43   Rom. 10:21, 11: 30-32 
44    Jes. 10:20ev, Rom. 11: 4ev, 17ev 
45  Rom. 11:28,29 
46  Rom. 11:33 
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4. Als onderbouwing en uitleg van deze waarheid gebruikt Paulus 2  

metaforen.   

Allereerst de metafoor van de eerstelingen en het deeg
47

. Eerstelingen 

zijn de eerste vruchten van de nieuwe oogst die als heffing aan de Heere 

gegeven worden
48

. Deze eerstelingen zijn de Messiasbelijdende Joden, 

de volgelingen van Jezus, die de eerste gemeente vormden, Deze 

gemeente bestond uit meer dan tienduizend Joden en Jodengenoten
49

. 

Zij worden door de apostel heilig genoemd, eerstelingen,  apart gesteld 

door de Geest en toegewijd aan de Heere.  

“En als de eerstelingen heilig zijn, dan het deeg ook” (vs.16) zegt de 

apostel. Israël is en blijft een heilig volk, Gods volk
50

, ondanks hun falen 

en ongeloof. En, ook in onze tijd zijn er vele tienduizenden Joden, die 

hun Heer en Heiland, Jeshua Hammasjiach, belijden.  

Voorts gebruikt de apostel de metafoor van de edele en de wilde 

olijfboom. De edele olijfboom is zoals sommigen denken Israël
51

. 

Anderen zien in de edele olijfboom Christus, Met de wortel wordt mijns 

inziens de belofte aan Abraham, Izak en Jakob bedoeld. Zij leefden uit 

Gods beloften in een eeuwig verbond, dat God met hen sloot,
52

 De 

takken ziet op het volk Israël en wel als individuele gelovigen of 

ongelovigen. De Heere God heeft nu enkele takken weggebroken (Let op 

het woord enkele = het verharde deel), maar de hele boom, de wortel en 

stam en de takken staan nog fier overeind. Nu is er sprake van twee 

olijfbomen. Een edele en een wilde olijfboom. Deze laatste boom stelt de 

                                                 
47  Rom. 11:16 
48  Num. 15:18-21 
49  Hand. 4:4 heeft het over 5.000 mannen, Dus als je de vrouwen en kinderen 

meerekent moeten dat er meer  dan 10.000 geweest zijn 
50  Ex.19:5,6, Rom. 11:1,2 

51  Jer. 11:16, Hos. 14:7 
52  Gen. 17:7 
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heidenvolkeren voor. De Heere heeft nu in Zijn genade van de wilde 

olijfboom takken afgesneden en geënt op de edele olijfboom, in en door 

het volbrachte werk van de Messias Jezus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar zoals Hij de natuurlijke takken, de ongelovige Joden terzijde 

gesteld heeft, zo kan Hij deze ook weer terugenten, als zij niet bij hun 

ongeloof blijven. Daarom kun je met recht zeggen, dat de gemeente niet 

in de plaats van Israël gekomen, maar staat door Gods genade naast 

Israël, en mag je beschouwen als   onderdeel van Israël door hun geloof 

in en van de Messias, samen met het verkoren deel
53

  

5. Israël is gestruikeld over de steen des aanstoots.
54

  

Nu is een deel van Israël  gestruikeld  over de Steen des aanstoots, over 

de Heere Jezus als hun Messias, Redder en Verlosser. De apostel gebruikt 

                                                 
53   Ef. 2:14-17, 3:6   
54  Ps. 118:22,23, Ps. 25:3, Jes. 8:14, Rom. 9:33, 1 Pt. 2:6 

Gemeente 

enten

n 

Wilde olijf 

boom,heiden

en 

 

 

Edele olijf 

boom Israël 
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daarvoor woorden als” hun val, hun achteropkomen (tekort/vermindering), 

hun verwerping 
55

 een gedeeltelijke verharding”.
56

   

Als we deze woorden wat nader bekijken, zien we wat de apostel bedoelt. 

In vers 11 heeft hij het over gestruikeld, in het Grieks  ‘ptaioo’ , hetgeen 

ook ‘een fout begaan’, ‘dwalen’ kan betekenen. Voor het woord ‘vallen’ 

staat het Griekse woord ‘piptoo’, hetgeen naast ‘vallen’ ook ‘sneuvelen’ 

betekent. In de betekenis van vallen, ‘n val met dodelijke afloop. In vers 

12 gebruikt de apostel voor het woord ’ val’ het Griekse woord 

‘paraptoma’, hetgeen ‘misstap’, ‘fout’, ‘zonde’ betekent. Verder gebruikt 

hij voor het woord ‘tekort’ ‘èttèma’, hetgeen verlies, misstap, fout, 

nederlaag betekent. 

Je mag mijns inziens deze verzen dan als volgt lezen: De apostel vraagt 

of de Joden zodanig gestruikeld zijn over de genade in Christus en de 

gerechtigheid door het geloof alleen, dat ze wel dodelijk moesten vallen, 

zodat er geen redding meer mogelijk is. (voorgoed verloren, voorgoed 

door God afgeschreven.) Hij antwoordt opnieuw “Volstrekt niet!” 
57

 God 

beware mij ervoor zo iets zondigs te denken,
58

 Het struikelen van het 

verharde deel van Israël dient een doel. Ook in deze verharding zijn ze 

dienstbaar aan het plan van God. Juist door hun misstap,‘paraptooma’,( 

fout, zonde) is het behoud in de Messias tot de heidenen gekomen, niet 

om hen te verachten, maar om hen tot jaloersheid te verwekken.  

Hun misstap, hun fout, hun zonde,  om de Heere Jezus niet als de 

Messias aan te nemen en in Hem te geloven, betekent voor de wereld 

een geweldige rijkdom; ook de heidenen mogen delen in het heil, dat 

God de Joden heeft bereid, Maar door die terzijde stelling, dat 

achterstellen van dat verharde deel van Israël, is er wel een verlies 

                                                 
55   Rom. 11:11-15 
56  Rom. 11:25 
57   Zie ook 1 Sam. 12:23 
58  aldus Marjorie Eberlé-Gotlib 
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gekomen. De Heere heeft hen als partner in het verbond ’verloren’. Maar 

niet voor altijd
59

 Er zal in plaats van nu een tekort, een groot verlies, 

straks, op Gods tijd, ook een ‘pleroma’, een volheid van Israël zijn. Dat 

betekent dat gans Israël de vervulling in de Messias Jezus gaat zien en 

ontvangen.
60

 Hoe die volheid er uit ziet lezen we in Zacharia 12:10-14. 

Het blijft dus helemaal Gods werk, uit genade alleen, waarbij de Geest 

van genade en gebeden de hoofdrol zal spelen als Hij gans Israël laat 

delen in die volheid van de Messias Jezus.  

In vers 15 spreekt de apostel over ‘hun verwerping’. Daar staat het woord 

‘apobolè’. Dit woord betekent zoveel als  ‘verliezen’, ‘wegwerpen’, ‘terzijde 

stellen’. God verliest Zijn verbondspartner en stelt hen terzijde. Zij zijn 

niet bruikbaar voor Zijn plan om de genade ook aan de heidenen te 

verkondigen.  Dit ‘hun verwerping’ mag je dus niet lezen, alsof God hen 

voorgoed verstoten heeft. Dat zou in tegenspraak zijn met vers 1.
61

  Nee, 

Israël was voor een deel onbruikbaar/onbuigzaam geworden, om Gods 

boodschap van gerechtigheid door geloof alleen te ontvangen en door 

te geven. Daarom heeft God hen terzijde gesteld, zij zijn onbruikbaar 

geworden voor dat doel.  

Zoals Eliab, de oudste zoon van Isaï door God verworpen was om koning 

te zijn in Israël
62

, terwijl de jongste zoon David verkoren werd, zo mogen 

wij ook dit woord verwerpen lezen. God kon het verharde deel van Israël 

niet gebruiken om de boodschap van vrije genade aan de heidenen te 

brengen.
63

  

                                                 
59  Hos.3:4,5 
60  Zie Ef. 1:23 
61  Lees voor de betekenis van dit verwerpen 1 Sam. 16:7 ev. en Rom. 11: 30ev. 
62  1 Sam 16: 7 
63  Rom. 9: 30-10:3 
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Sommigen lezen ‘hun verwerping’ in de zin van zij hebben Jezus 

verworpen.
64

 Zo zullen zij ook Jezus aannemen. Dat is waar, maar Ik denk 

dat we het toch als Gods verwerping en aanneming moeten lezen, omdat 

er staat geschreven: “Zo hangt het dan niet af van hem die wil, ook niet 

van hem die hardloopt, maar van God Die Zich ontfermt”.
65

    

Dat terzijde-, of achterstellen is niet blijvend, want er wordt ook gespro- 

ken over hun volheid, ‘pleroma,’ en hun aanneming, ‘proslepsis,’  hetgeen 

betekent hen ergens bijnemen, aannemen.
66

 De Heere heeft hen als volk 

verloren als Zijn partner in het verbond, Hij zal hen weer erbij nemen.  

Wat dat betekent geeft Paulus
67

 aan in 1 Korinthiërs 15:20-28, namelijk 

leven uit de doden. Opvallend is hier overigens, dat verzoening en leven 

uit de doden verwijst naar de Heere Jezus als de Messias. Zijn kruis 

betekent verzoening voor zowel Joden als heidenen. En het volk Israël in 

hun verlies, hun wegwerping speelt daarbij blijkbaar een bepaalde rol (?!), 

maar ook hun aanneming, hun er weer bij nemen, wat betekent Zijn 

opstanding is leven uit de dood,  nu in geloof maar straks ten volle. 

6. God zal Zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig in en door 

de Messias Jezus Zijn verbond gedenken.  

De apostel Paulus deelt ons in Romeinen 11 vers 25 een geheimenis mee. 

Dit geheimenis is in en door de komst van de Messias aan ons 

geopenbaard. Immers met het woordje totdat….licht de apostel de sluier 

op van dit geheimenis. Paulus heeft al uitgelegd, dat de verharding van 

het ene deel van Israël niet blijvend is. Hij spreekt immers van ‘hun val’ en 

‘dat zij achteropkomen’ (NBG: hun tekort), maar ook van ‘hun volheid’ (vs 

                                                 

 64  1Sam. 7 
65  Rom. 9:16 
66   Rom. 11: 12,15 
67  vlg. Marjorie Eberlë-Gotlib 
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12) Hij spreekt van ‘hun verwerping’, maar ook van ‘hun aanneming’ (vs 

15).  

Paulus houdt ons in vers 25 het woordje ‘totdat’ voor….. “totdat de volheid 

der heidenen is binnengegaan.” Dit ‘totdat’ impliceert dan ook, dat er een 

einde komt aan hun verharding, zoals er, volgens de Heere Jezus, ook 

een einde zal komen aan de tijden der heidenen, die Jeruzalem zullen 

vertrappen
68

  

Na die tijd zal de Heere het achteropkomen (tekort) van Israël veranderen 

in  ‘gans Israël’  volgens Zijn belofte. Immers: “De Verlosser zal uit Sion 

komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. En dit is het 

verbond van Mij met hen, wanneer Ik hun zonden zal wegnemen” 
69

. Dat 

betekent dat het tot geloof komen van dat verharde deel ook het werk is 

van de Messias. Hij zal op Gods tijd, als Middelaar van dat Nieuwe 

Verbond, de wetten van God in hun harten en in hun verstand schrijven 

en Hij zal hun zonden en ongerechtigheden niet meer gedenken.
70

 

7. Concluderend kun je zeggen, dat  

Gods ontferming vanwege Israëls ongehoorzaamheid (tijdelijk!) is gegaan 

naar de heidenen!  Dat wil dus zeggen naast het verkoren deel van Israël 

staat nu ook ‘het verkoren deel’ van de heidenen, namelijk “zij die veraf 

waart, zijn nu dichtbij gekomen” door het bloed van de Messias Jezus;
71

   

Ja, zoals al eerder genoemd zijn de niet-gelovige Joden “wat het 

Evangelie betreft vijanden vanwege u, maar wat de verkiezing betreft 

geliefden vanwege de vaderen.” Hun vijandschap en verharding diende 

ook nog een doel. Opdat wij, gelovige uit de heidenen het  Evangelie 

                                                 
68

  Luk. 21;24, Openb. 11:2 
69  Rom. 11:26,27, Jes. 59:20, Jer. 31:33,34, Hebr. 8:10-12, 10:16,17 Hebr. 10:12-17 

70  Hebr. 10:12-17 
71 `  Ef. 2:11ev, ze mogen er ook helemaal bij horen 
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mochten horen, geloven en gered zouden worden van zonden, schuld, 

duisternis en eeuwige verdoemenis.  

Tegelijkertijd zijn de niet in de Messias gelovende Joden nog steeds “wat 

de verkiezing betreft geliefden vanwege de vaderen.”
72

 Gods genadegave 

van de beloften en het eeuwige verbond aan Abraham, Izak en Jakob en 

hun nageslacht in de Messias en Zijn roeping daartoe zijn onberouwelijk.
 

73
  God rekent zo anders dan wij rekenen.  

Dat zal de gemeente uit de heidenen mogen en moeten weten en daar 

zal het ons om mogen en moeten gaan!   

Gods ontferming en genade is er, voor Israël, maar ook voor u en mij. 

God heeft immers, Jood, zowel als heiden “onder de ongehoorzaamheid 

opgesloten om Zich over allen te ontfermen.
74

  

Een ontferming, die in liefde handen en voeten mag krijgen voor een 

ieder, wiens naaste je mag zijn, uit Israël en uit de volkeren.  

En dat is met recht een goed werk, “die God van tevoren bereid heeft, 

opdat wij daarin zouden wandelen.” 
75

   

De HEERE zij voor eeuwig geloofd. Amen, ja amen
76

 

  

 

  

 

 

 

                                                 
72

  Rom. 11:28 
73  Rom. 11:29 
74  Rom. 11:32, Luk. 10:36ev, Ef. 2:10 
75  Ef. 2:10 
76  Ps. 89:53 
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Enkele gespreksvragen 

 

1. In Genesis 3:15 staat de zgn. ‘moederbelofte’. Waarom zou die 

belofte zo genoemd worden? Wat zegt die belofte over de Heere 

God? (Pag. 1)  

 

2. Welke troost biedt ons de verkiezende liefde van God voor alle 

tijden? (Pag. 4)  

 

3. Wat betekent het feit, dat Israël voor een deel haar Messias 

verworpen heeft? En Hem niet aangenomen hebben als hun 

heiland en Heere? (Pag, 6,7)  

 

4. Paulus gebruikt twee metaforen om aan te geven wat onze 

verhouding als Messias belijdende niet Joden is ten opzichte van 

Israël, met name de Messias Belijdende Joden. Geef in eigen 

woorden aan wat die metaforen ons te zeggen hebben en welke 

consequenties trek je daaruit voor de gemeente nu? 

 

5. Wat betekent de misstap van een deel van Israël voor ons? (Pag. 

14)  

 

6. Met welke hartsgesteldheid kijkt de Heere nu naar Israël;?  

 

7. En met welke hartsgesteldheid kijken wij naar Israël?  
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Ruimte voor aantekeningen: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


