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uit de aankondiging van deze middag:

In Romeinen 11 betoogt Paulus dat de gelovigen 
uit de natiën als onnatuurlijke takken geënt zijn 
op de vettigheid van de wortel van de olijfboom.
Bedoelt hij daarmee te zeggen (zoals velen 
menen) dat de gelovigen uit de natiën zijn 
ingelijfd bij Israël? 
Zo nee, wat bedoelt hij dan met “de vettigheid 
van de wortel” waaraan gelovigen uit de natiën 
deel hebben gekregen?
En moeten we als gelovigen bang zijn ook weer 
'uitgehakt' te worden?
Reden genoeg om eens nauwkeurig te lezen wat 
"er staat geschreven"... 



Romeinen 11

11 Ik zeg dan: 
zij struikelen toch niet 

opdat zij zouden vallen? 
Volstrekt niet! 

typeert de Handelingen-tijd
▪ brief geschreven in- Hand.20:3
▪ Israël gestruikeld, nog niet gevallen >



Israëls 
struikeling

redding naar 
de natiën

Paulusde 12

Israël
gevallen

Hand.13-28Hand.1-12



Romeinen 11

11 ... Maar door hun misstap 
is de redding voor de natiën
om hen jaloers te maken.

▪ Paulus' bediening samengevat
▪ verschil met prediking van "de twaalf" 

vergl. Hand.319-21; 1515-17

1. Israël bekeert zich;
2. Israël wordt hersteld;
3. via een gelovig Israël worden de 

natiën bereikt.



Romeinen 11

11 ... Maar door hun misstap 
is de redding voor de natiën
om hen jaloers te maken.

zie 1019

Maar ik vraag: heeft Israel het dan niet 
verstaan? Vooreerst zegt Mozes: Ik zal u 
jaloers maken op wat geen natie is, toornig 
op een onverstandige 'natie'.



Romeinen 11

12 Indien nu hun misstap, 
rijkdom van [de] wereld is 

en hun vermindering 
rijkdom van natiën, 

hoeveel temeer hun volheid!

> in de tegenwoordige tijd



Romeinen 11

12 Indien nu hun misstap, 
rijkdom van [de] wereld is 

en hun vermindering 
rijkdom van natiën,

hoeveel temeer hun volheid!

> in de toekomst!



Romeinen 11

13 Ik spreek tot jullie, de natiën: 
voor zover ik inderdaad 

van natiën een afgevaardigde ben, 
verheerlijk ik mijn bediening,

Paulus spreekt NIET tot 
(individuele) gelovigen als zodanig!



Romeinen 11

13 Ik spreek tot jullie, de natiën:
voor zover ik inderdaad 

van natiën een afgevaardigde ben, 
verheerlijk ik mijn bediening,

let op: 
een apostel van natiën...
d.w.z. als behorend tot de natiën, 
een geboren Romein (Hand.2228)



Romeinen 11

14 dat ik zo mogelijk 
mijn vlees en bloed 
jaloers zou maken

en enigen uit hen redden.

als behorend tot de natiën maakt 
Paulus zijn volksgenoten jaloers
• Hand.1346; 186; 2218-21



Romeinen 11

14 dat ik zo mogelijk 
mijn vlees en bloed 
jaloers zou maken

en enigen uit hen redden.

1. jaloezie betekent niet per definitie geloof!
2. Paulus ging niet uit van de bekering van 

Israël als volk, in zijn dagen.



Romeinen 11

15 Want indien hun verwerping 
verzoening van de wereld is, 

wat zal de aanneming 
anders zijn dan leven vanuit doden?

= Paulus' boodschap onder natiën



Romeinen 11

15 Want indien hun verwerping 
verzoening van de wereld is,

wat zal de aanneming 
anders zijn dan leven vanuit doden?

= Israëls herstel - Ezech.37; Hosea 6



Romeinen 11

16 Indien nu de eerstelingen heilig zijn, 
dan ook het deeg 

en indien de wortel heilig is, 
dan ook de takken.

de eerstelingen = de wortel (Jes.511,2)
❑ = de aartsvaders - Abraham, Izaak en Jakob



Romeinen 11

16 Indien nu de eerstelingen heilig zijn, 
dan ook het deeg

en indien de wortel heilig is, 
dan ook de takken.

het deeg = de takken
❑ = de Israëlieten, voortgekomen uit "de vaderen";
❑ "het deeg", lett. het kneedsel - hetzelfde woord 

als 'klomp' leem in 921



Romeinen 11

17 Indien nu enige van de takken 
werden weggebroken
en jullie als wilde olijf 

te midden van hen werden geënt 
en mededeelgenoot werd 

van de wortel van de vettigheid 
van de olijfboom,

= Israëlieten door ongeloof terzijde gesteld



Romeinen 11

17 Indien nu enige van de takken 
werden weggebroken
en jullie als wilde olijf 

te midden van hen werden geënt
en mededeelgenoot werd 

van de wortel van de vettigheid 
van de olijfboom,

= de natiën kregen deel aan de 
beloften die primair voor de 
Israëlieten ("eerst de Jood"; 116) 
waren bestemd (Hand.325,26) 



Romeinen 11

17 Indien nu enige van de takken 
werden weggebroken
en jullie als wilde olijf 

te midden van hen werden geënt
en mededeelgenoot werd 

van de wortel van de vettigheid 
van de olijfboom,

Galaten 329

En indien jullie van Christus zijn, 
dan zijn jullie zaad van Abraham, 
en naar de belofte lot-bezitters.



Romeinen 11

18 bluf dan niet tegen de takken. 
Maar indien je bluft: 

niet jij draagt de wortel, 
maar de wortel jou.

> alle zegen die we bezitten, is gebaseerd 
op de belofte aan "de vaderen"



Romeinen 11

19 Jij zal dan zeggen: 
er worden takken weggebroken 

opdat ik zou worden geënt. 

dat klopt - maar het is 
de helft van het verhaal >



Romeinen 11

20 Goed, zij worden weggebroken 
om het ongeloof

en jij staat in het geloof. 
Wees toch niet hoogmoedig maar vrees. 

geloof is altijd het kanaal 
waardoor de zegen komt



Romeinen 11

20 Goed, zij worden weggebroken 
om het ongeloof 

en jij staat in het geloof. 
Wees toch niet hoogmoedig maar vrees. 

!!! Paulus spreekt tot "de natiën" 
(:13) als zodanig 
▪ niet tot individuele gelovigen die 

zich verzegeld weten; Ef.113



Romeinen 11

21 Want indien God 
de natuurlijke takken niet spaarde, 

dan zal hij zo mogelijk 
ook jou niet sparen. 

= "de natiën" (:13)



Romeinen 11

22 Let dan op de geschiktheid 
en strengheid van God, 

op hen die vallen strengheid, 
maar op jou geschiktheid van God, 
indien je blijft bij de geschiktheid, 

anders zal ook jij weggekapt worden.



Romeinen 11

22 Let dan op de geschiktheid 
en strengheid van God,

op hen die vallen strengheid, 
maar op jou geschiktheid van God, 
indien je blijft bij de geschiktheid, 

anders zal ook jij weggekapt worden.



Romeinen 11

22 Let dan op de geschiktheid 
en strengheid van God, 

op hen die vallen strengheid, 
maar op jou geschiktheid van God, 
indien je blijft bij de geschiktheid, 

anders zal ook jij weggekapt worden.

▪ zie :15
▪ de verzoening der wereld;
▪ Israëls aanneming - leven uit de doden!



Romeinen 11

22 Let dan op de geschiktheid 
en strengheid van God, 

op hen die vallen strengheid, 
maar op jou geschiktheid van God, 
indien je blijft bij de geschiktheid,

anders zal ook jij weggekapt worden.

▪ ook 'de christenheid' zal vanwege 
ongeloof worden 'weggekapt'



Romeinen 11

23 Maar ook zij, 
wanneer zij niet blijven bij het ongeloof, 

zullen zij geënt worden. 
Want God is bij machte hen weer te enten.

Israëls toekomstige bekering en herstel



Romeinen 11

23 Maar ook zij, 
wanneer zij niet blijven bij het ongeloof, 

zullen zij geënt worden. 
Want God is bij machte hen weer te enten.



Romeinen 11

24 Want indien jij uit de wilde olijf, 
waartoe je naar je natuur behoort, 

werd uitgehakt 
en naast je natuur 

in de edele olijfboom geënt wordt...



Romeinen 11

24 Want indien jij uit de wilde olijf, 
waartoe je naar je natuur behoort, 

werd uitgehakt 
en naast je natuur 

in de edele olijfboom geënt wordt...

= in Christus "zaad van Abram" werd en 
naar de belofte 'erfgenaam' (Gal.329)



Romeinen 11

24 ... hoeveel te meer zullen dezen, 
naar hun natuur, 

in hun eigen olijfboom geënt worden.

nl. bij Israëls toekomstige bekering
zoals Paulus in de navolgende verzen 
uiteen zal zetten



afsluitende opmerkingen

❑ gelovigen uit de natiën vandaag, hebben deel 
gekregen aan "het zaad van Abraham" en 
daarmee aan de belofte;

❑ gelovigen uit de natiën vandaag, worden niet 
ingelijfd (geïncorporeerd  > corpus = lichaam) in 
Israël maar "in Christus" - zijn lichaam!


