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jaloezie, twee varianten:
▪ positief: 

ook iets willen bezitten (b.v. gezondheid, geld, 
geluk) wat de ander heeft;



jaloezie, twee varianten:
▪ positief: 

ook iets willen bezitten (b.v. gezondheid, geld, 
geluk) wat de ander heeft;

▪ negatief: 
= 'kift' = afgunst > gift
iets exclusiefs van de willen bezitten (favoriet, 
kampioen, hoogste plaats). B.v.:
• Saul jaloers op David

("Saul versloeg zijn duizenden, David zijn 
tienduizenden")

• rivaliteit Rachel en Lea 
(geliefd - niet-geliefd)



jaloezie, twee varianten:
▪ positief: 

ook iets willen bezitten (b.v. gezondheid, geld, 
geluk) wat de ander heeft;

▪ negatief: 
= 'kift' = afgunst > gift
iets exclusiefs van de willen bezitten (favoriet, 
kampioen, hoogste plaats). B.v.:
• Saul jaloers op David

("Saul versloeg zijn duizenden, David zijn 
tienduizenden")

• rivaliteit Rachel en Lea 
(geliefd - niet-geliefd)

▪ onderwerp vandaag:
• Israëls jaloezie in het NT: Romeinen 9-11



Romeinen 10

19 Maar ik zeg: begreep Israël het niet?
Eerst Mozes zegt: 
ik zal jullie jaloers maken 
op wat geen natie is, 
toornig op een onverstandige natie. 

vraag in vers 18:
heeft Israël het niet gehoord?

vraag in vers 19:
kon Israël het wel begrijpen?



Romeinen 10

19 Maar ik zeg: begreep Israël het niet?
Eerst Mozes zegt:
ik zal jullie jaloers maken 
op wat geen natie is, 
toornig op een onverstandige natie.

namelijk in Deuteronomium 32 >



Deuteronomium 32

20 Hij (=JAHWEH) zeide: 
Ik wil mijn aangezicht voor hen verbergen

en zien, wat hun einde wezen zal, 
want zij zijn een verkeerd geslacht (...)

21 Zij verwekten Mij tot naijver 
door wat geen god is, 

zij krenkten Mij met hun ijdelheden. 
Daarom zal Ik hen tot naijver verwekken

door wat GEEN NATIE (=AM) is, 
door een DWAAS VOLK (=GOY) zal Ik hen krenken.

= de ekklesia in onze dagen!



Romeinen 10

20 En Jesaja waagt het te zeggen: 
Ik werd gevonden door hen 
die Mij niet zochten, 
Ik werd kenbaar aan hen 
die naar Mij niet vroegen.

in Jesaja 65:1



Romeinen 10

21 Maar tegen Israël zegt Hij: 
de hele dag spreid Ik mijn handen uit 
naar een ongezeglijk en tegensprekend volk. 

in Jesaja 65:2





Romeinen 11

11 Ik zeg dan: zij struikelden toch niet 
opdat zij zouden vallen? ...

over "de Steen des aanstoots" die 
God in Sion heeft gelegd (Jes.9:33) 



Romeinen 11

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

via Israëls ongeloof is de boodschap 
van redding naar de natiën gegaan



Romeinen 11

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

wat de natiën nu vernemen 
overtreft de belofte aan Israël:
▪ niet aards maar hemels (Ef.1:3)!
▪ niet ingelijfd bij Israël maar 

ingelijfd in Christus (Ef.3:5,6)



Romeinen 11

12 Indien nu hun misstap, 
rijkdom van de wereld is 
en hun tekort 
rijkdom van de natiën, 
hoeveel temeer hun volheid!

verborgen in het OT:
de natiën worden gezegend 
via een gelovige Israël 



Romeinen 11

13 Ik spreek tot jullie, de natiën: 
voor zover ik inderdaad 
een apostel van natiën ben, 
verheerlijk ik mijn bediening,

een apostel die (ook) tot de natiën wordt 
gerekend: een Romein
▪ met een 'heidens evangelie'

> "het Evangelie van de voorhuid"; Gal.2:7



Romeinen 11

13 Ik spreek tot jullie, de natiën: 
voor zover ik inderdaad 
een apostel van natiën ben,
verheerlijk ik mijn bediening,

d.w.z. maak het speciaal en bijzonder



Romeinen 11

14 dat ik zo mogelijk 
mijn vlees en bloed jaloers zou maken
en enigen uit hen redden. 

m.a.w. als "apostel van natiën" brengt Paulus 
een boodschap aan Israël over:
▪ i.p.v. Israël roept God nu een 'heidens volk'  



Romeinen 11

15 Want indien hun verwerping 
verzoening van de wereld is, 
wat zal de aanneming anders zijn 
dan leven vanuit doden?

= de boodschap die via 
Paulus naar de natiën gaat 



Romeinen 11

15 Want indien hun verwerping 
verzoening van de wereld is,
wat zal de aanneming anders zijn 
dan leven vanuit doden?

Israëls toekomstige bekering 
betekent een nationale opstanding!
Hos.6:1-3; Ezech.37 





Handelingen 22

17 Het gebeurde echter, 
toen ik terugkeerde in Jeruzalem
dat ik bad in de tempel en in extase geraakte,

drie jaar na zijn roeping bij Damascus



Handelingen 22

18 en Hem waarnam, die tot mij zei: 
haast je en ga snel uit Jeruzalem 
omdat zij namelijk van jou
geen getuigenis omtrent Mij zullen aannemen.

lees: zelfs niet van jou



Handelingen 22

19 En ik zei: Heer, zij zijn zelf op de hoogte 
dat ik het was die degenen die op U vertrouwden 
in de cel zette en per synagoge afranselde. 

= de inwoners in Jeruzalem



Handelingen 22

20 En toen het bloed 
werd vergoten van Stefanus, 
de getuige van U, 
stond ik er ook zelf goedkeurend bij 
en bewaakte de mantels
van degenen die hem uit de weg ruimden.

typologisch: de glorie (=mantels) die 
Israël aflegde komt bij Saulus terecht



Handelingen 22

21 En Hij zei tot mij: 
Ga, want Ik stuur je naar de natiën, ver weg!

niet Jeruzalem... maar naar de natiën!



Handelingen 22

22 Zij hoorden hem echter aan tot op dit woord; 
en zij verhieven hun stem en zeiden: 
weg van de aarde met zo iemand, 
want hij behoort niet te leven! 

dit is het laatste openbare 
woord van Paulus in Jeruzalem



Handelingen 22

22 Zij hoorden hem echter aan tot op dit woord;
en zij verhieven hun stem en zeiden: 
weg van de aarde met zo iemand, 
want hij behoort niet te leven! 

> jaloezie en toorn; 
Rom.10:19; Rom.11:11,14
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