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de context van Romeinen 10...

▪ Paulus plaatst "de rechtvaardigheid vanuit wet" (= 
eigen prestaties) tegenover "de rechtvaardigheid 
vanuit geloof" (= vertrouwen op God);

▪ in de voorgaande verzen (:6,7) had Paulus 
Deuteronomium 30:11-15 geciteerd; 
• waar Mozes Israëls toekomstige verzameling uit 

de volken voorzegt (30:1-6);
• wanneer ook JAHWEH tot hen zal wederkeren 

(30:3,9);
• en hun harten zal besnijden (30:6): 

de ont-dekking - nieuw leven!



Romeinen 10

8 Maar wat zegt zij? 
"Nabij u is het woord, 

in uw mond en in uw hart", 
namelijk het woord van geloof 

dat wij herauten.

nl. de rechtvaardigheid vanuit geloof



Romeinen 10

8 Maar wat zegt zij? 
"Nabij u is het woord, 

in uw mond en in uw hart", 
namelijk het woord van geloof 

dat wij herauten.

> het hoeft niet gehaald te worden 
uit het dodenrijk of uit de hemel

nee, het komt vandaaruit tót ons!



Romeinen 10

8 Maar wat zegt zij? 
"Nabij u is het woord, 

in uw mond en in uw hart",
namelijk het woord van geloof

dat wij herauten.

de wet doe je met handen en voeten
(handel en wandel)

maar "het woord van gelóóf":
doe je met hart en mond!



Romeinen 10

8 Maar wat zegt zij? 
"Nabij u is het woord, 

in uw mond en in uw hart",
namelijk het woord van geloof 

dat wij herauten.

= Mozes in Deuteronomium 30
en Paulus (b.v.) in deze brief



Romeinen 10

9 Want indien je in de mond belijdt, 
dat Jezus Heer is, 

en gelooft in je hart, 
dat God hem opwekte uit de doden, 

zul je gered worden,

lett. nóg korter: Heer Jezus
▪ Heer = KURIOS >



"Kurios" =

❑ = eigenaar, bezitter en beschikker
▪ "heer van een huis" (Mar.13:35)
▪ "heer van een wijngaard" (Mat.20:8)
▪ heer van een slaaf (Mat.18:25)
▪ een stadhouder (Mat.27:63) 
▪ of keizer (Hand.15:26) 



Romeinen 14:9

9 want hiertoe stierf Christus 
en werd hij levend,

opdat hij 
èn van doden 

èn van levenden 
Heer zou zijn. 
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Romeinen 14:9

9 want hiertoe stierf Christus 
en werd hij levend,

opdat hij
èn van doden 

èn van levenden 
Heer zou zijn. 

dit beantwoordt drie vragen...
Q1: waartoe stierf Christus?

A: om levend gemaakt te worden.
Q2: waartoe moest hij levend gemaakt worden?

A: om Heer te zijn.
Q3: van wie of wat is Hij Heer?
A: van doden en van levenden.
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Filippi 2
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Filippi 2

9 Daarom ook 
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10 opdat in de naam van Jezus
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= 'JAHWEH is Redder'
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Filippi 2

9 Daarom ook 
verhoogde God hem uitermate 

en schonk hem in genade 
de naam boven alle naam,

10 opdat in de naam van Jezus 
alle knie zal buigen, 

van hemelsen, aardsen en onderaardsen,
11 en alle tong zal instemmen

dat Jezus Christus Heer is, 
tot heerlijkheid van God, de Vader. 

2
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"Jezus is Kurios (Heer)" betekent...

I. Jezus werd Kurios door te sterven en op te staan;

II. Jezus is Kurios en dus Eigenaar en Beschikker;

III. omdat Jezus Kurios is van doden kan en zal Hij 
hen opwekken en levend maken; 

IV. omdat Jezus Kurios van levenden is, kan en zal 
Hij hen tot erkenning brengen, "tot heerlijkheid 
van GOD de Vader".



Romeinen 10

9 Want indien je in de mond belijdt, 
dat Jezus Heer is, 

en gelooft in je hart, 
dat God hem opwekte uit de doden, 

zul je gered worden,

... als de Eersteling (vorst) zodat Hij dus Heer is



Romeinen 10

9 Want indien je in de mond belijdt, 
dat Jezus Heer is, 

en gelooft in je hart, 
dat God hem opwekte uit de doden,

zul je gered worden,

het "indien" is geen beperking maar wijst 
de weg waarlangs redding plaatsvindt...
➢ alle tong zal dit belijden!



Romeinen 10

10 want met het hart 
gelooft men tot rechtvaardigheid

en met de mond 
belijdt men tot redding.

zoals Paulus reeds had 
betoogd vanaf Romeinen 1...



Romeinen 10

10 want met het hart 
gelooft men tot rechtvaardigheid

en met de mond 
belijdt men tot redding.

wat Paulus in de komende verzen gaat aantonen



Romeinen 10

11 Want de Schrift zegt:
ieder die op hem zijn geloof vestigt, 

zal niet beschaamd worden,

nl. in Jesaja 28:16
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Romeinen 10

12 want er is geen onderscheid 
tussen Jood en Griek. 

Want dezelfde is Heer van allen, 
rijk voor allen 

die Hem aanroepen.

zie ook Hand.10:36
NBG51: Heer over allen



Romeinen 10

12 want er is geen onderscheid 
tussen Jood en Griek. 

Want dezelfde is Heer van allen,
rijk voor allen 

die Hem aanroepen.

= de "Heer van allen"



Romeinen 10

13 Want "ieder 
die de naam van de Heer aanroept, 

zal gered worden".

Joël 2:32



Romeinen 10

13 Want "ieder 
die de naam van de Heer aanroept, 

zal gered worden".

Jezus (= JAHWEH redt) is Heer!



Romeinen 10

14 Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, 
in wie zij niet geloven?

En hoe zouden ze geloven 
van wie zij niet horen? 

En hoe zouden ze horen 
zonder heraut?

> je roept degene aan die je vertrouwt
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> je kunt niet in iemand geloven 
van wie je nooit gehoord hebt



Romeinen 10

14 Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, 
in wie zij niet geloven? 

En hoe zouden ze geloven 
van wie zij niet horen?

En hoe zouden ze horen 
zonder heraut?

hoe kun je iets horen als 
niemand het je bekendmaakt?



Romeinen 10

15 En hoe zou men herauten
indien men niet afgevaardigd is? 

Zoals geschreven staat: 
"hoe mooi zijn de voeten van hen 
die goede dingen evangeliseren!"

nl. het woord aangaande de Heer 
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Romeinen 10

15 En hoe zou men herauten 
indien men niet afgevaardigd is?

Zoals geschreven staat:
"hoe mooi zijn de voeten van hen 
die goede dingen evangeliseren!"

lichtvoetig - huppelend! 


