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Romeinen 11

33 O, diepte van rijkdom 
en van wijsheid 

en van kennis van God! 
Hoe onnavorsbaar zijn zijn oordelen

en hoe onnaspeurlijk zijn wegen!

twee parallele zinsdelen...
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een conclusie > alle pogingen tevergeefs



Romeinen 11

33 O, diepte van rijkdom 
en van wijsheid 

en van kennis van God! 
Hoe onnavorsbaar zijn zijn oordelen

en hoe onnaspeurlijk zijn wegen!

oordelen > wegen
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werkwoord: KRINO =  OORDELEN 
(> kritiseren)

zelfst. naamw.: KRISIS = OORDELing 
(> crisis, beslissend keerpunt)

KRITERION = OORDEEL-instrument|
(> criterium) 

KRIMA = OORDELEN-resultaat



Romeinen 11

32 Want God sluit allen op
in ongezeglijkheid, 

opdat Hij zich over allen 
zou ontfermen.
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32 Want God sluit allen op 
in ongezeglijkheid,

opdat Hij zich over allen 
zou ontfermen.

alles heeft een bedoeling
niet: alles is de bedoeling
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32 Want God sluit allen op 
in ongezeglijkheid, 

opdat Hij zich over allen
zou ontfermen.

Rom.3:23,24
Rom.5:18



Romeinen 11

32 Want God sluit allen op 
in ongezeglijkheid, 

opdat Hij zich over allen 
zou ontfermen.

= de doelstelling
hier geen tijdpad

GOD heeft de tijd...











de dood

voor de mens voor GOD



Romeinen 11

33 O, diepte van rijkdom
en van wijsheid 

en van kennis van God! 
Hoe onnavorsbaar zijn zijn oordelen 

en hoe onnaspeurlijk zijn wegen!

welke rijkdom is zo diep?

1. die van wijsheid van GOD
= GODS uitzicht & overzicht

2. die van kennis van GOD
= weten wat GOD weten
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33 O, diepte van rijkdom 
en van wijsheid 

en van kennis van God! 
Hoe onnavorsbaar zijn zijn oordelen 

en hoe onnaspeurlijk zijn wegen!

want te diepgaand 
qua wijsheid en kennis



Romeinen 11

34 Want wie kende 
het denken van de Heer? 
Of wie werd zijn adviseur?
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35 Of wie heeft aan Hem eerst gegeven 
en waarvoor hij zal worden terugbetaald?



Romeinen 11

36 Want vanuit Hem
en door Hem 
en tot in Hem

zijn alle dingen...

vanuit > verleden

door > heden

tot in > toekomst
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36 Want vanuit Hem 
en door Hem 
en tot in Hem 

zijn alle dingen.
Aan Hem de heerlijkheid 

tot in de aeonen. 

GODS werk is nog niet af
... de aeonen wachten nog...




