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Preek n.a.v. Rom. 11: 11 en 12 + Rom. 11: 25 - 32 
 
Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, 
 
God doet in het Oude Testament grote beloften aan Israël. Maar wat is 
daarvan over sinds de meeste Joden de Here Jezus hebben verworpen? 
Lange tijd is in sommige kerken, ook in onze kerk gedacht, dat Israël had 
afgedaan. Velen hingen het vervangingsmodel aan; dat is de gedachte 
dat de kerk in de plaats van Israël was gekomen. De gedachte is dan dat 
Israël sinds de dood en opstanding van de Here Jezus niks bijzonders 
meer is. Jood, Brazilieaan, Belg of Papoea – dat maakt nu niet meer uit, 
zei iemand eens. In de afgelopen weken heb ik iets daarvan ook wel 
onder sommigen van ons gemerkt. Wat moet je nou voor bijzonders over 
Israël zeggen?… Israël heeft toch afgedaan. 
In het licht van alleen al Romeinen 9-11 is dat niet vol te houden. In deze 
hoofdstukken gaat het Nieuwe Testament het uitvoerigst over de positie 
van Israël. Maar het is niet de enige plaats. 
Romeinen 11 gebruikt het beeld dat wij ook uit de Psalmen kennen. In 
Psalm 87 zingen we dat de volken bij Israël zijn ingelijfd. Dat is niet 
helemaal een letterlijke weergave van de onberijmde psalm. Maar het is 
in ieder geval wel een weergave van Romeinen 11. Daar gebruikt Paulus 
het beeld van de boom. In vers 17 en 18 legt Paulus uit dat Israël de 
wortel is. Daarmee is het allemaal begonnen, met de wortel. En daar 
spruit alles uit voort. De wortel draagt u, zegt Paulus tegen de 
christenen. En niet andersom. De nieuwtestamentische christenen zijn 
uit de joden voortgekomen. En niet het omgekeerde. Dus, waarschuwt 
hij, wees niet hoogmoedig tegenover het Joodse volk! 
En dat beeld in Romeinen 11 bevat ook een belofte. Voor het Joodse 
volk. Er is alle ruimte om opnieuw op die boom geënt te worden. Zij die 
er van nature bij horen zullen eerder een plek krijgen dan zij die tegen de 
natuur in op de boom zijn geënt. De Joden gaan vóór de christenen uit 
de heidenen. 
Broeders en zusters, wat een indringende waarschuwing aan óns adres 
tegen alle hoogmoed en betweterij. God heeft met Israël een verbond 
gesloten. Een eeuwig verbond, dat nooit voorbij gaat! Wij zijn erbij 
gekomen. Zij zijn de wortel, wij de takken. Dat was Gods weg. Dat was 
Gods keuze. Zullen wij nooit hoogmoedig zijn? En doen alsof de Joden 
hun tijd hebben gehad? Zij horen er van nature bij, zegt de Here in zijn 
woord! 
En dan iets verder, brengt ook Paulus dat verbond weer ter sprake (27). 
We lazen het. Vanuit dat verbond zal God hun zonden wegnemen. Wat 
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een belofte! Het is voor ons nog een geheim, dat woord staat er. Maar 
de Bijbel licht een flinke tip van de sluier op. Een deel van Israël is 
onbuigzaam, gelooft niet in de Here Jezus. Toen is het heil naar de 
heidenen gegaan en als er genoeg heidenen zijn toegetreden zal heel 
Israël worden gered. 
Wat betekent dat? Gereformeerde uitleggers hebben wel gezegd: heel 
Israël, gans Israël, dat is het totaal van alle gelovigen: joden en niet-
joden. Gemeente, ik moet zeggen dat ik dit één van de meest 
vergezochte, een van de meest dubieuze voorbeelden van Bijbeluitleg 
vind die ik ken. Wij zeggen altijd: je moet een tekst in z’n verband 
uitleggen. Schrift met Schrift vergelijken. Wel, waarover gaat het nu in 
Romeinen 9 tot 11 als Israël wordt genoemd? Volstrekt duidelijk: het 
Joodse volk. In Romeinen 9 tot 11 wordt Israël negen keer genoemd. 
Steeds is volstrekt duidelijk dat het over het Joodse volk Israël gaat. Zou 
het dan die ene keer, in vers 26, plotseling gaan over alle joodse en níet-
joodse gelovigen? Lijkt me niet. 
God blijft hen liefhebben, zegt vers 28, hoewel ze op een bepaald 
moment Gods vijanden werden. De genade die God schenkt, neemt hij 
nooit terug (vers 29).  
Heeft Israël, heeft het Joodse volk nog altijd een bijzondere positie voor 
de Here God? Vorige week heb ik uitgelegd wat het betekent dat God al 
ten tijde van Abraham een ééuwigdurend verbond sloot met Israël. De 
profeten hebben dat verbond keer op keer bevestigd. En nu maakt 
Paulus namens de Here duidelijk wat dat betekent. Zou God zijn volk 
verstoten hebben, staat in 11:1. Beslist niet!, is het antwoord. 
Andere bijbelteksten laten zien dat dit niet een losse redenering is van 
Paulus. Dat is het trouwens nooit, want het staat in de Bijbel, het Woord 
van God. God zelf belooft hier zijn oneindige trouw aan Israël, aan het 
Joodse volk.  
In Handelingen lezen we diverse keren dat Paulus en de andere 
apostelen allereerst naar de synagoge gingen om het Woord te prediken. 
Pas daarna gingen ze naar de heidenen, om hen op te roepen tot 
bekering. 
In Efeziërs 3 staat dat de heidenen mede-erfgenamen zijn van de 
beloften. De Joden waren de eersten, de christenen uit de heidenen zijn 
daarbij gekomen.  
Wij hebben de roeping het Evangelie bij de Joden te brengen. Altijd 
vanuit een bescheiden houding. Zij waren de eersten. En bovendien: elk 
gesprek met de Joden over het Evangelie roept voor hen de herinnering 
op aan de vreselijke moord op miljoenen Joden in het christelijke 
Europa. Nog maar ruim een halve eeuw geleden.  
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We zullen er echt werk van moeten maken. En daar mag schaamte bij 
komen dat onze kerken dat nooit gedaan hebben. Het evangelie is 
allereerst een kracht voor de Joden, schrijft Paulus (Rom. 1:16) en dan 
voor de andere volken. Toen Jezus naar de hemel ging, gaf Hij opdracht 
het Evangelie te verkondigen, te beginnen in Jeruzalem (Luc. 24:48). 
Jezus’ laatste woord voor zijn hemelvaart was, dat de apostelen 
getuigen Hem moeten zijn in Jeruzalem, Judea en Samaria en tot aan de 
einden der aarde. En wij? Jarenlang hebben wij Jeruzalem, het Joodse 
volk helemaal links laten liggen. 
Het is tijd om weer gehoorzaam te worden aan de oproep van onze 
Heiland.         Amen 


