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Hoi, zo, dankzij Corona ben ik ‘bij’ met 
de studie in Openbaring! (...) De laatste 
tijd denk ik steeds vaker aan mijn 
dierbaren die mogelijk niet weggerukt 
zullen worden. 

Hen staat ongelofelijk veel ellende te 
wachten. Mogelijk komen ze na de 
wegrukking wel direct tot geloof, 
mogelijk niet ... 

Heeft de bijbel nog hoop voor hen? In 
die zin: Godzijdank is er geen hel, maar 
je zou kunnen zeggen dat er dan hel op 
aarde is.  



Zij overleven mogelijk de grote 
verdrukking en zullen dan naar 
Jeruzalem gaan om het loofhuttenfeest 
te vieren? Of zijn gasten op de bruiloft 
van het Lam? 

(...) Ik zou het fijn vinden als je op enig 
moment daar een studie over zou 
willen houden. Ik neem aan dat ik niet 
de enige ben met vragen/ zorgen 
hierover...





1Korinthe 7

14 Want de ongelovige man 
is geheiligd in de vrouw 

en de ongelovige vrouw in de broeder...

een gelovige vrouw zou haar 
ongelovige man niet verstoten (:13) 



1Korinthe 7

14 Want de ongelovige man
is geheiligd in de vrouw 

en de ongelovige vrouw in de broeder...

d.w.z. die het Evangelie verwerpt (zoals 
Paulus dat onder de natiën predikte)
▪ niet hetzelfde als een onwetende

(1Kor.14:3,24)



1Korinthe 7

14 Want de ongelovige man
is geheiligd in de vrouw 

en de ongelovige vrouw in de broeder... 

= apart gezet - in de sfeer van het goede bericht
▪ de gelovige vrouw wordt niet ontheiligd door 

de ongelovige man 



1Korinthe 7

14 ...Anders zouden immers 
jullie kinderen onrein zijn. 

Maar nu zijn zij heilig!

een feit - géén opdracht
▪ dank GOD dat Hij hun Redder is 

en dat ze dit mogen vernemen! 



nadat Paulus uitvoerig de rijkdom van het 
Evangelie heeft uiteengezet, behandelt hij 
in de navolgende drie hoofdstukken over 

de betekenis van Israëls ongeloof 



Romeinen 9

1 Ik spreek waarheid in Christus, 
ik lieg niet, 

want mijn geweten getuigt 
samen met mij in heilige geest



Romeinen 9

2 dat droefheid in mij is 
en een grote ononderbroken pijn

in mijn hart.

• de waarheid is voor Paulus géén 
academische kwestie;

• let op: Paulus spreekt van pijn en 
droefheid, niet van bezorgdheid



Romeinen 9

3 Want ik wenste zelf 
met een anathema van Christus 

[verwijderd] te zijn 
ten behoeve van mijn broeders, 
mijn verwanten naar het vlees,

niet: "ik zou wensen" (NBG51, St.Vert.)
• Als vijand van het Evangelie wenste Paulus 

zelf ooit een vloek van de Christus te zijn;
• hij was bereid zichzelf te vervloeken uit 

haat voor de Christus;
• vergl. de Joodse samenzweerders in 

Hand.23:14



Romeinen 9

3 Want ik wenste zelf 
met een anathema van Christus 

[verwijderd] te zijn
ten behoeve van mijn broeders, 
mijn verwanten naar het vlees,

zijn Joodse broeders waren hem alles:
▪ in het verleden in haat tegen Christus
▪ en nu: in de liefde van Christus



Romeinen 9

4 die Israëlieten zijn, 
van wie het zoonschap is 

en de heerlijkheid 
en de verbonden 
en de wetgeving 
en de eredienst 
en de beloften, 



Romeinen 9

4 die Israëlieten zijn, 
van wie het zoonschap is 

en de heerlijkheid 
en de verbonden 
en de wetgeving 
en de eredienst 
en de beloften, 



Romeinen 9

5 van wie de vaderen zijn 
en vanuit wie de Christus is 

naar het vlees, 
die is boven alles, 

God gezegend tot in de aeonen, amen!

acht voorrechten voor de Israëlieten



Romeinen 9

5 van wie de vaderen zijn 
en vanuit wie de Christus is 

naar het vlees, 
die is boven alles, 

God gezegend tot in de aeonen, amen!



Romeinen 9

6 Maar het is niet zodanig 
dat het woord van God is vervallen... 

nu de Israëlieten in meerderheid ongelovig 
zijn, komt daarmee dan het Woord van God 
te vervallen? Onmogelijk!
▪ Rom.3:3: zou het ongeloof van de mens 

GOD geloof teniet doen?
▪ het antwoord in deze hoofdstukken: 

• het volk wordt terzijde gezet, wordt 
verblind, komt om (verloren), 

• MAAR... met een "totdat" (11:26).


