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De Brief aan de Romeinen 
Hoofdstuk 10 

Bron: http://www.middletownbiblechurch.org/romans/romans.htm  
Vertaalde versie: http://www.verhoevenmarc.be/romeinen1.htm 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV of SV1977) 
Bewerking en voetnoot door M.V.  

 

Introductie 
Romeinen hoofdstuk 9 benadrukt Gods soevereiniteit: het is God die Zijn voornemen uitwerkt 
(9:11); het is God die ontferming en barmhartigheid verleent (9:15-16); het is God die verhardt 
(9:18); het is God die de voorwerpen van Zijn ontferming bereidt tot heerlijkheid (9:23); het is God 
die Joden en Heidenen geroepen heeft tot één lichaam (9:24). 
Romeinen hoofdstuk 10 benadrukt ’s mensen verantwoordelijkheid: het is de mens die moet bid-
den (10:1); het is de mens die zich moet onderwerpen (10:3); het is de mens die moet geloven 
(10:4); het is de mens die moet geloven in zijn hart en belijden met zijn mond (10:9-10); het is de 
mens die de Heer moet aanroepen (10:12-13); het is de mens die het Evangelie moet horen en gelo-
ven (10:14-17). God doet de redding maar de mens moet geloven (zie Handelingen 16:31; 1 Ko-
rinthiërs 1:21). 

Romeinen 10:1 (vergelijk met 9:1-4) 
1 Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun za-
ligheid. 
Het woord “gebed” hier (deesis) is niet het gewone NT-woord voor bidden maar een woord dat een 
speciaal verzoek aangeeft in het licht van een bepaalde nood. Het was een specifiek gebed voor een 
specifieke nood: dat zij mochten gered worden. In de toekomst zal Israël als een natie worden gered 
(Romeinen 11:26). In het heden bad Paulus dat individuele Joden zouden geloven in Christus en 
gered worden. Paulus zelf was een Jood die geloofde tot redding (Handelingen 9). Wij, zoals Pau-
lus, hebben nood aan het medeleven van Christus voor hen die verloren zijn (Mattheüs 9:36-38).  
Er is een extreme en foute leer die valselijk zegt dat Gods soevereiniteit ’s mensen verantwoorde-
lijkheid tenietdoet. Men zegt ongeveer zo: “Waarom zou ik bidden? Een mens is ofwel uitverkozen 
of niet uitverkozen. God zal hem redden of niet. Het is bepaald door God dat deze persoon zal gered 
worden, en dan zal hij gered worden of ik nu voor hem bid of niet, dus, waarom zou ik dan bid-
den?” Maar Paulus bad! De doctrine van de soevereiniteit van God, indien juist begrepen, hindert 
nooit gebed. De God tot wie wij bidden bestuurt alle dingen, “Hem Die alle dingen werkt overeen-
komstig de raad van Zijn wil” (Efeziërs 1:11). Ook brengt gebed ons in harmonie met het hart en de 
wil van onze soevereine God zodat Hij effectiever kan werken in en door ons om Zijn voornemen te 
volbrengen (Filippenzen 2:13: “want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, 
naar Zijn welbehagen”). 
Wanneer iemand echt gered is zal hij een verlangen en bezorgdheid koesteren voor de redding van 
anderen. Hij zal anderen zien als verloren mannen en vrouwen die Christus zo nodig hebben. Hij 
deelt in het verlangen van Zijn God en Redder (zie 1 Timotheüs 2:3-4: “Want dat is goed en welge-
vallig in de ogen van God, onze Zaligmaker, Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van 
de waarheid komen).  

Romeinen 10:2 
2 Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht. 
Paulus zegt hier: “Ik ben een getuige! Ik weet alles over hun ijver omdat ik een Jood ben en ik was 
ooit net hetzelfde (zie Galaten 1:14; Filippenzen 3:6, 9-10); ijver zonder het juiste inzicht”. Sommi-
gen hebben ijver zonder inzicht; anderen hebben inzicht zonder ijver (een dode orthodoxie). 
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Romeinen 10:3 
3 Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en een eigen gerechtigheid tot stand pro-
beren te brengen, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. 
Zij kenden Gods methode van rechtvaardiging gebaseerd op genade niet en zij trachtten hun eigen 
methode van rechtvaardiging gebaseerd op werken/wet/vlees uit te werken. De nadruk ligt op een 
“eigen” gerechtigheid. Hier is de vraag: zal ik gerechtigheid trachten te verkrijgen door mijn eigen 
inspanningen, of door Gods genade? Moet ik mezelf tot God brengen, of zal Christus mij tot God 
brengen (1 Petrus 3:18)? Vind ik gerechtigheid bij de berg Sinaï (de Wet trachten te houden) of 
vind ik gerechtigheid bij de berg Golgotha (door te vertrouwen op de Redder die gekruisigd werd 
voor mij)? Zie verder: “Wet en Genade”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/wet-en-genade.pdf  

Romeinen 10:4 
4 Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. 
Wanneer ik tot Christus kom voor redding, dan maakt dit een eind aan mijn zoeken om gerechtig-
heid te verkrijgen door de Wet te houden. Alle gerechtigheid die ik nodig heb wordt gevonden in 
Jezus Christus. De Wet kan mij mijn ONGERECHTIGHEID tonen maar mij geen gerechtigheid 
geven: “als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven” (Galaten 
2:21). Gerechtigheid wordt gevonden bij de berg Golgotha, niet Sinaï. Het zoeken van gerechtig-
heid door de Wet werd beëindigd! 
Zoals Paulus elders schreef: “en in Hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de 
wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel 
van het geloof” (Filippenzen 3:9). De ongelovige Joden stonden onder Gods toorn omdat zij Zijn 
Wet niet konden nakomen én zij zich niet onderwierpen aan Zijn genade. 
“Voor ieder die gelooft” – deze kwalificatie impliceert dat enkel voor gelovigen Christus het eind 
(Gr. telos) van de Wet is voor gerechtigheid. Ongelovigen, zoals de Joden in vers 3, zijn nog steeds 
bezig met de Wet na te streven voor gerechtigheid, alhoewel deze methode nooit zal werken. Voor 
hen is de Wet niet beëindigd omdat zij nog steeds op de Wet steunen voor gerechtigheid. Gerech-
tigheid is, zoals Paulus zegt, voor ieder die gelooft dat Christus het eind van de Wet is. Elke gelovi-
ge heeft afgedaan met de Wet als middel om gerechtigheid te verkrijgen. 
Toen ik de Heer Jezus Christus ontving als mijn Redder, werd mij in Christus alle gerechtigheid 
gegeven die God ooit van mij zal eisen. Hij IS mijn gerechtigheid, zie ook 1 Korinthiërs 1:30; 2 
Korinthiërs 5:21. 

Romeinen 10:5 
5 Want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is: De mens die deze dingen gedaan 
heeft, zal daardoor leven. 
Hier een citaat uit Leviticus 18:5: “De mens die ze houdt, zal erdoor leven”. Als een mens de Wet 
heeft gehouden zal hij leven! Dit is het “evangelie” volgens de Wet, maar ze bevat helemaal geen 
goed nieuws als we ons realiseren dat het tegenovergestelde ook waar is: “Als u hebt gefaald de 
Wet te houden dan zal u de dood erven”! De straf op een overtreden van de Wet is de dood. Maar 
als een mens de Wet volmaakt houdt dan pas zal hij leven. 
De totale onmogelijkheid van een zondig mens om gered te worden door het houden van de Wet 
wordt geïllustreerd in Mattheüs 19:16-17; Lukas 10:25-28 en Galaten 3:10-13. 
De Wet-formule voor redding is: DOE EN LEEF! De Genadeformule voor redding is dit: GELOOF 
EN LEEF! Geloof en rust op wat Christus reeds heeft gedaan en u zal eeuwig leven hebben (Johan-
nes 3:16: 5:24; 6:47; enz.).  

Romeinen 10:6-7 
6 De gerechtigheid echter die uit het geloof is, spreekt aldus: Zeg niet in uw hart: Wie zal naar de 
hemel opklimmen? Dat is Christus naar beneden brengen.  
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7 Of: Wie zal in de afgrond neerdalen? Dat is Christus uit de doden naar boven brengen. 
“De gerechtigheid die uit het geloof is”: in tegenstelling tot de gerechtigheid die uit de Wet is (zie 
vers 5). 
De taal die Paulus hier gebruikt is genomen uit Deuteronomium 30:11-14:  
Want dit gebod, dat ik u heden gebied, dat is voor u niet verborgen, en dat is niet ver. 12 Het is 
niet in den hemel, om te zeggen: Wie zal voor ons ten hemel varen, dat hij het voor ons hale, en ons 
het horen late, dat wij het doen? 13 Het is ook niet op gene zijde der zee, … 14 Want dit woord is 
zeer nabij u, in uw mond, en in uw hart, om dat te doen” (SV 1977; betere weergave van vers 11!) 

Evenzo is Christus niet ver weg.  
Paulus redeneert: Wie zal Christus doen neerdalen uit de hemel? Wie zal Christus uit de doden naar 
boven brengen? Het is niet nodig om Christus naar beneden te brengen vanuit de hemel. De Vader 
zond de Zoon! Hij is al gekomen; het is al gebeurd! “Christus Jezus is in de wereld gekomen om 
zondaars zalig te maken” (1 Timotheüs 1:15). Het is een volbracht feit dat geloofd moet worden. 
Christus moet ook niet opgewekt worden uit de doden. Het is reeds gedaan, een feit dat geloofd 
moet worden (vers 9). Er is niets dat de mens moet doen. Christus heeft alles bereikt wat nodig is 
voor de redding van de mens. Christus’ gerechtigheid voor ons is niet ver van ieder van ons en is 
beschikbaar. Deze feiten moeten gepredikt en geloofd worden. 
Er is een groot verschil tussen waar Christendom en alle religies van de wereld. De religies van de 
wereld kunnen samengevat worden door 4 letters: DOEN, terwijl waar Christendom kan samenge-
vat worden door 6 letters: GEDAAN. Zie ons traktaat getiteld “Doen of Gedaan”: 
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/DOE-of-GEDAAN.pdf  

Romeinen 10:8-9 
8 Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord van het 
geloof, dat wij prediken:  
9 Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft 
opgewekt, zult u zalig worden. 
“Maar wat zegt zij?” – namelijk de gerechtigheid, die uit het geloof is, in Romeinen 10:6. Daar 
sprak ze in negatieve zin: “Zeg niet in uw hart …”, maar nu spreekt ze in positieve zin: “Dicht bij u 
is het Woord …”. 
Christus is gegeven en gepredikt. Het is aan de mens Hem met de mond te belijden en in het hart te 
geloven. De verkondiging van Christus is “dicht bij u” zegt Paulus, namelijk het Evangelie dat hij 
en de zijnen predikten. Maar nu moeten ze er iets mee doen, namelijk Christus belijden en geloven. 
De verzen 8-9 kunnen geïllustreerd worden door de misdadiger op het kruis (zie Markus 15:32 en 
Lukas 23:39-43). De gekruisigde Christus was dicht bij hem! Deze man bekeerde zich en hij ge-
loofde in zijn hart dat God Christus zou opwekken uit de doden (Lukas 23:42), en met zijn mond 
beleed hij Hem als Heer en Koning (Lukas 23:42). Zo is hij een voorbeeld van geloof en belijdenis! 
“Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft” – de volgorde is hier niet 
chronologisch. Eigenlijk gaat het geloven het belijden vooraf (zoals in vers 10). Belijdenis is de 
uitwendige hoorbare uitdrukking van iemands inwendige geloof. “Met uw hart” – velen hebben een 
intellectuele, hoofd-kennis (“kopfgläuben”) over Christus, maar dat is niet genoeg (zie Handelingen 
8:37 – “Als u met heel uw hart gelooft”). Als een persoon wordt gered dan doet God een wonderlijk 
werk in het hart (Handelingen 16:14: “de Heere opende haar hart”). Het Evangelie moet “van har-
te gehoorzaamd worden” (Romeinen 6:17). Het hart is ook betrokken bij het dienen van de Heer: 
“maar als slaven van Christus; doe zo van harte de wil van God” (Efeziërs 6:5-6). 
“Gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt” – geloof in de lichamelijke opstanding van 
Christus is essentieel voor redding. Ons geloof is in een levende Redder (Romeinen 4:25; 1 Korin-
thiërs 15:14-19).  
“Zult u zalig worden” – dit is Gods reddingsbelofte. Als de mens gelooft, dan zal God het reddings-
werk doen. 
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Romeinen 10:10 
10 Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. 
Dit vers verklaart vers 9 (“want”) en geeft de juiste volgorde: eerst geloof en daarna belijdenis. 
“Met het hart gelooft men tot gerechtigheid” – vergelijk Romeinen 4:3, 5 (“… geloof gerekend tot 
gerechtigheid”). Geloven is inwendig en belijdenis is uitwendig (net zoals het hart [inwendig] en de 
mond [uitwendig])  
Belijdenis is hoorbaar geloof, net zoals goede werken zichtbaar geloof zijn (Jakobus 2:14-26). Hoe 
kan ik weten of u werkelijk gered bent tenzij u belijdt! “Met de mond belijdt men tot zaligheid”. 
Geloof moet UITWENDIG en OPENBAAR uitgedrukt worden. Geloof is de wortel, belijdenis is de 
vrucht, en ze horen bij elkaar. Ieder die waarlijk gelooft zal Christus belijden (Mattheüs 10:32; Ro-
meinen 10:9 and vgl. Openbaring 3:5). Echter, niet iedereen die Christus belijdt is een ware gelovi-
ge (zie Mattheüs 7:23; Titus1:16 en 2 Timotheüs 2:19). Maar we moeten belijden; in Gods leger is 
geen plaats voor “geheime gelovigen”. We moeten geloof en belijdenis niet uit elkaar trekken door 
te zeggen dat wij gered worden door geloof alleen en dat de belijdenis met de eigenlijke redding 
niets te maken heeft, zoals sommigen plegen te doen. Geloof en belijdenis horen bij elkaar. Sommi-
gen doen dat ook met de doop, maar geloof en doop horen bij elkaar! Zij die niet belijden en zij die 
niet gedoopt willen worden, kunnen niet als christenen aanzien worden (zie in dat verband: “De 
doop afgeschaft?!”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/doopAfgeschaft.pdf en het vervolgartikel: 
“Is de doop noodzakelijk voor redding?”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/doopNodig.pdf     ). 

Romeinen 10:11 
11 Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden(17). 
Dit vers verklaart vers 10 (“want”). “Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden” – dit 
vers zegt niet dat gelovigen zich niet zullen schamen met betrekking tot Christus (Romeinen 1:16) 
maar Hem graag zullen belijden. Nee, het vers zegt dat de gelovige niet bedrogen of beschaamd zal 
worden in zijn hoop (zie Romeinen 5:5: “En de hoop beschaamt niet”).  
Kanttekening 17 in de Statenvertaling zegt: “Zal niet beschaamd worden: Het Hebreeuwse woord in 
Jesaja 28:16 betekent eigenlijk ‘en zal zich niet verhaasten’, doch wordt in de Griekse overzetting 
vertaald ‘en zal niet beschaamd’, dat is in zijne mening bedrogen worden; omdat degenen, die zich 
zeer haast, zonder te weten waarheen hij zijne toevlucht zal nemen, lichtelijk beschaamd of bedro-
gen wordt”. 
Jesaja 28:16: “Zie, Ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoek-
steen, die vast gegrondvest is. Wie gelooft, zal zich niet [weg]haasten(57)”. 
Kanttekening 57 in de Statenvertaling zegt: “Die zal niet haasten. Anders: Die verhaast zich niet. 
Versta hierbij: En derhalve komt hij niet te schande, Rom. 5:4, 5; maar hij krijgt eindelijk die 
zalige uitkomst, die hij met geduld verwacht heeft; gerust en wel tevreden zijnde, geen anderen 
troost noch toevlucht zoekende dan Christus Jezus. De apostel Paulus, Rom. 9:33, en de apostel 
Petrus, 1 Petr. 2:6, stellen voor deze woorden, die zal niet haasten, deze, die zal niet beschaamd 
worden, ziende op den zin der woorden”. 

Romeinen 10:12 
12 Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want Een en dezelfde is Heere van 
allen en Hij is rijk voor allen die Hem aanroepen. 
De uitdrukking “er is immers geen enkel onderscheid” wordt ook gevonden in Romeinen 3:22-23. 
In die passage is er geen onderscheid “want allen hebben gezondigd” (vs. 23) en ze delen in dezelf-
de veroordeling. In Romeinen 10 is er geen verschil omdat allen zijn uitgenodigd om deel te nemen 
aan dezelfde redding. Allen hebben gezondigd maar er is een Redder die voorzien is voor allen. 
Alle mensen zonder uitzondering zijn veroordeeld; alle mensen zonder uitzondering worden uitge-
nodigd om gered te worden! 
Hij is Heer over de Joden en Hij is Heer over de Grieken (de Heidenen)! Zie Romeinen 3:29 en 
Handelingen 10:34-36 (de eerste keer dat het Evangelie werd gepredikt tot Heidenen). God is RIJK 
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voor elke persoon die op Hem beroep doet. Zie “De rijkdom van Zijn genade”: 
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/rijkdommen-genade.pdf  

Romeinen 10:13 
13 Want ieder die de Naam van de Heere [Gr. kurios] zal aanroepen, zal zalig [= gered] worden. 
Hier vinden we een prachtige reddingsbelofte. De mens moet AANROEPEN; God zal de RED-
DING doen.  
Dit vers is een citaat uit Joël 2:32: “Het zal geschieden dat ieder die de Naam van JaHWeH1 [Hebr. 
JHWH] zal aanroepen, behouden zal worden”. Dit verwijst naar JaHWeH. Het Nieuwe Testament 
citeert deze Joël-passage in Handelingen 2:21 en hier in Romeinen 10:13, waar ze beiden verwijzen 
naar de Naam JEZUS (dus is Jezus gelijk aan Jahweh, een goed argument voor de Godheid van 
Christus – zie “Jezus is God”: Zie: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/JezusIsGod1.pdf en verder 
ook http://www.verhoevenmarc.be/drieeenheid.htm     ).  
Merk de belangrijke uitnodigende woorden op in deze passage: Vers 11: “IEDER”; Vers 12: “AL-
LEN”; Vers 13: “IEDER”. De rijkste mensen van de wereld zijn zij die gered zijn! De ongeredde 
miljonairs van deze wereld zijn rijk voor een ogenblik maar arm tot in alle eeuwigheid! 

Romeinen 10:14-15 
14 Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven 
van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt?  
15 En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat: Hoe lieflijk 
zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen! 
Hier zijn grote zendingsverzen die het belang aantonen van Evangelieprediking tot hen die niet 
hebben gehoord. Hier geeft Paulus de omgekeerde volgorde: 1) Hem aanroepen, 2) Hem geloven, 
3) Het Evangelie horen, 4) het Evangelie prediken, 5) gezonden worden. De chronologische volg-
orde is echter precies omgekeerd: van 5) naar 1). 
Wij die gered zijn “staan in de schuld” bij anderen die niet hebben gehoord (zie onze bespreking 
van Romeinen 1:14-16 waar we Paulus leren kennen als schuldenaar!)  
Voordat een persoon Christus AANROEPT, moet hij eerst GELOVEN in Christus, in zijn hart, en 
voordat hij kan geloven moet hij HOREN (vgl. Johannes 9:35-38). Een persoon kan niet in Christus 
geloven als hij nooit hoorde over Christus: wie Christus is en wat Hij heeft gedaan. De feiten 
worden gevonden in Gods Woord en die feiten moeten GEHOORD worden (vgl. Romeinen 10:17). 
Voordat een persoon kan horen moet tot hem het Evangelie GEPREDIKT worden (verbaal; via een 
evangelisatietraktaat; enz.). Zonder een prediker is er geen Evangelieboodschap. Gelovigen hebben 
hierin een grote verantwoordelijkheid want wij zijn de predikers die God gebruikt (niet engelen). 
Voordat een persoon kan prediken moet hij GEZONDEN zijn (door God)! God is het Die zendt, 
niet mensen! Wij doen het bidden maar God doet de zending (Mattheüs 9:38). Hoe mooi zijn de 
voeten van hen die God zendt en die getrouw het goede nieuws verkondigen! Hoe lelijk zijn de voe-
ten van hen die uitgegaan zijn om een valse boodschap te prediken en die nooit door God werden 
gezonden (zie Jeremia 14:14, 15; 23:21, 32 en ook Galaten 1:8-9). In vers 15 staat een citaat uit 
Jesaja 52:7 (“hoe lieflijk zijn …”). 
Het zou mooi zijn wanneer ieder die het goede nieuws (dit is de betekenis van het woord “evange-
lie”) hoort dit goede nieuws ook zou geloven en gered worden. De tragedie is echter dat de grote 
meerderheid van dezen die het Evangelie horen dit verwerpen, en dit brengt ons naar vers 16. 

 
1 Hier staat in de grondtekst het Tetragrammaton (Gr. tetra = vier; afbeelding onderaan). Het bestaat uit vier tekens en is 
Gods oudtestamentische Verbondsnaam. In het Nederlands komt de transcriptie overeen met JHWH. De vocale uit-
spraak ervan werd niet overgeleverd. De moeilijkheid is dat het oude Hebreeuws geen klinkers kent: die werden er 
gewoon bij onthouden, en in latere tijden is de verbondsnaam in onbruik geraakt. Toch menen kenners dat het tetragram 
het best gereconstrueerd wordt als JaHWeH, maar anderen (vooral Engelssprekenden) houden zich aan JeHoVaH. 

: JHWH (te lezen van rechts naar links). 
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Romeinen 10:16 
16 Maar zij zijn niet allen het Evangelie gehoorzaam geweest. Jesaja zegt namelijk: Heere, wie 
heeft onze prediking geloofd?  
“Wie heeft onze prediking geloofd” – dit is hetzelfde als in Johannes 12:38, en is een aanhaling uit 
Jesaja 53:1a. 
Hoe tragisch! God heeft goed nieuws maar mensen willen het niet! Zij wijzen Gods aanbod van 
vrede af (vers 15). Zij wijzen Gods uitnodiging om gered te worden af (vers 13). Zij wijzen Gods 
gerechtigheid af (vers 3). Dit is de tragedie van ’s mensen ongeloof! Inderdaad, de grote meerder-
heid is het Evangelie ONGEHOORZAAM door te weigeren het te gehoorzamen! Gods gebod 
wordt duidelijk gezien in 1 Johannes 3:23a: “En dit is Zijn gebod: dat wij geloven in de Naam van 
Zijn Zoon, Jezus Christus”. Jesaja had dit ongeloof reeds voorzien in vers 1a van het belangrijke 
hoofdstuk 53, dat spreekt over de Messias die sterft voor onze zonden. “Wie heeft onze prediking 
geloofd?” Niet velen! Hoe droevig dat de grote meerderheid van de Joden de grote boodschap van 
Jesaja 53 afwijst tot op deze dag – en ook de meerderheid van de Heidenen! “En aan wie is de arm 
[symbool van sterkte en macht] van de HEERE geopenbaard?” (Jesaja 53:1b). Het Evangelie is 
verborgen “in hen die verloren gaan” (2 Korinthiërs 4:3) en de boodschap van het kruis is “dwaas-
heid” voor hen “maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God” (1 Korinthiërs 
1:18, 24; Romeinen 1:16). Jesaja 53:1 vond zijn vervulling in Johannes 12:37-38, en wordt nog 
steeds vervuld vandaag wanneer mensen het Evangelie van Gods genade afwijzen en weigeren te 
vertrouwen op de Zoon van God, de enige Redder. 

Romeinen 10:17 
17 Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. 
Hoe kan ik reddend geloof verkrijgen? Ik moet de boodschap van Gods Woord horen en erop reage-
ren op een positieve manier. Gods Woord is KRACHTIG (Hebreeën 4:12). Gods Woord is 
WERKZAAM (1 Thessalonicenzen 2:13). Gods Woord is LEVEND (Johannes 6:63, 68; Hebreeën 
4:12). Gods Woord DRINGT DOOR (Hebreeën 4:12; Efeziërs 6:17). Gods Woord is in staat een 
persoon WIJS TE MAKEN TOT ZALIGHEID (= redding). Het geloof van mensen moet zich fixe-
ren op Gods feiten en Gods feiten worden gevonden in Gods Woord. Dit betekent niet dat iedereen 
die de evangeliefeiten van de Bijbel hoort zal gered worden (zoals we zagen in Romeinen 10:16), 
maar wel dat niemand zal gered worden zonder de evangeliefeiten van de Bijbel te horen. 
Trachten het hart van de zondaar te treffen zonder de Bijbel is als een soldaat die geen zwaard bij 
zich draagt om het hart van de vijand te treffen. Gelovigen moeten de Bijbel niet verdedigen of 
trachten te bewijzen dat de Bijbel waar is. Zij moeten gewoon de Bijbel GEBRUIKEN en God ver-
trouwen om Zijn werk in de harten van mensen te doen. “Want het Woord van God is levend en 
krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel 
en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart” (He-
breeën 4:12). Gods Woord zal Zijn doel uitwerken: “Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uit-
gaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voor-
spoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend” (Jesaja 55:11). Gods predikers moeten mensen van het 
Boek zijn! Laten wij nooit onze eigen ideeën, opinies of filosofieën vervangen voor de onverdraaide 
waarheid van Gods Woord! Vergelijk Efeziërs 1:13. 

Romeinen 10:18 
18 Maar ik zeg: Hebben zij het dan echt niet gehoord? Zeker wel: Hun geluid is over heel de aarde 
uitgegaan, en hun woorden tot de einden van de wereld. 
Waarom gehoorzamen de mensen het Evangelie niet (vers 16)? Waarom komen mensen niet tot 
geloof in Christus? Is het omdat zij niet gehoord hebben? Nee, zij hebben gehoord! Het probleem 
is dat zij niet in geloof reageren op de boodschap! God heeft geen probleem met het brengen van 
Zijn boodschap tot de mensen. Paulus citeert hierbij Psalm 19:5: “Hun richtlijn gaat uit over heel de 
aarde, hun boodschap tot aan het einde van de wereld” – dit is een passage die de waarheid stelt dat 
de kennis over God bekend werd gemaakt aan alle mensen in elk deel van de wereld, door middel 



7 

van de SCHEPPING. Wij bestudeerden dit in detail in Romeinen 1. Als gevolg daarvan zijn de 
mensen ZONDER EXCUUS. Hier een uittreksel van onze studie van Romeinen 1: 

“Wat te zeggen van hen die onwetend zijn en het evangelie niet hoorden? Gods verrassende 
antwoord is: zij weten (Romeinen 1:19-21) en zij hebben gehoord (Romeinen 10:13-18)! Be-
merk Paulus’ argument in Romeinen 10:13-18. Mensen moeten horen (vers 14); het evangelie 
moet gepredikt worden (vers 15); het evangelie moet geloofd worden (verzen 16-17); maar dan 
benadrukt vers 18 dat IEDEREEN HEEFT GEHOORD! God heeft iedereen bereikt met ten 
minste Boek 1 [= het boek van de Schepping]. Boek 1 is niet genoeg om een mens redding te 
brengen (daar is Boek 2 voor nodig) maar boek 1 is genoeg om de mens zonder excuus te laten 
(vergelijk Romeinen 1:20). Als de mens de boodschap van Boek 1 verwerpt (zie Romeinen 
1:21), is God dan verplicht de mens Boek 2 [= de Bijbel] te geven? (Hoe dan ook, dit gezegd 
zijnde, moeten we dit herinneren in Romeinen 1:14: “Ik sta in de schuld”. Elke christen moet de 
verplichting voelen om het evangelie naar alle mensen te brengen).  
Lees verder hier : “Wat is het lot van mensen die niet bereikt werden met het Evangelie?”: 
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/nietbereikt.pdf . “Wat met hen die niet gehoord hebben?”: 
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/nietgehoord.pdf . En “Het is niet de schuld van God”: 
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/niet-schuld-van-God.pdf . En over “Evangelisatie”: 
http://www.verhoevenmarc.be/evangelisatie.htm   ”. 

Alhoewel de mensen geen excuus hebben, zoals Romeinen 1 leert, is het zeker waar dat de evange-
lieboodschap (van Christus en het kruis) moet gepredikt worden opdat men ze kan horen (Romei-
nen 10:14), en de Kerk is opgedragen het Evangelie te verkondigen aan alle schepselen (Markus 
16:15) en discipelen te maken uit “al de volkeren” (Mattheüs 28:19-20). We moeten ook opmerken 
dat GOD Degene is die DE PREDIKERS ZENDT (Romeinen 10:15 en Mattheüs 9:38) en in Zijn 
wijsheid zendt Hij de juiste personen naar de juiste plaatsen en op het juiste tijdstip. Aan de andere 
kant is het waar dat alle mensen op aarde de boodschap van God GEHOORD hebben zoals geopen-
baard in de SCHEPPING. Wegens de zonde hebben mensen de kennis van God die zij hadden, af-
gewezen en onderdrukt (zie in het bijzonder Romeinen 1:21-23, 28). 
Niet enkel hebben alle mensen Gods openbaring in de natuur gehoord, maar er is een andere bood-
schap die tijdens deze kerkbedeling wijd en zijd gepredikt wordt, namelijk de evangelieboodschap: 
“Vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Hiervan hebt u eerder gehoord door het 
Woord van de waarheid, namelijk van het Evangelie. Dit is naar u toe gekomen zoals ook in de hele 
wereld, en het draagt vrucht zoals ook onder u, vanaf de dag dat u het gehoord hebt en de genade 
van God in waarheid hebt leren kennen” (Kolossenzen 1:5-6). “Het Evangelie, dat u gehoord hebt, 
dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is, waarvan ik, Paulus, een dienaar ge-
worden ben” (Kolossenzen 1:23). 
“Mijn Evangelie … dat nu geopenbaard is en door de profetische Schriften onder alle heidenen 
bekendgemaakt is, overeenkomstig het bevel van de eeuwige God, om hen tot geloofsgehoorzaam-
heid te brengen” (Romeinen 16:26). 

Romeinen 10:19 
19 Maar ik zeg: Heeft Israël het dan niet begrepen? Ten eerste is het Mozes die zegt: Ik zal u tot 
jaloersheid verwekken door wat geen volk is; door een onverstandig volk zal Ik u tot toorn verwek-
ken. 
Dit vers bevat een uittreksel uit Deuteronomium 32:21: “Zíj hebben Mij tot na-ijver gebracht met 
wat geen God is; zij hebben Mij tot toorn verwekt door hun nietige afgoden. Ík zal hen daarom 
jaloers maken door wat geen volk is, door een dwaas volk zal Ik hen tot toorn verwekken”.  
Wist Israël van Gods boodschap die over de hele aarde gaat, zelfs tot de verachte Heidenen? Zij 
moesten dat geweten hebben want hun eigen Geschriften geven dit duidelijk aan, zoals in boven-
staand vers (merk op dat de Bijbel duidelijk leert dat Mozes de menselijke auteur van Deuterono-
mium is, een feit dat door schipperaars vandaag ontkend wordt). In dit vers prikkelde het volk God 
tot na-ijver, en zo kon God hen prikkelen tot jaloersheid “door wat geen volk is”. Zij kozen een an-
dere god; Hij zou een ander volk kiezen!  

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/nietbereikt.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/nietgehoord.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/niet-schuld-van-God.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/evangelisatie.htm
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“Een onverstandig volk” – hier is een onverstandig volk (zie Titus 3:3) en toch geloofden zij het 
Evangelie. De Joden, die de Schriften hadden, en die verstandig hadden moeten zijn, wezen Chris-
tus en Zijn Evangelie af. Zie Romeinen 11:11. 

Romeinen 10:20-21 
20 En Jesaja durft het aan te zeggen: Ik ben gevonden door hen die Mij niet zochten, Ik heb Mij 
geopenbaard aan hen die naar Mij niet vroegen.  
21 Met het oog op Israël zegt Hij echter: Heel de dag heb Ik Mijn handen uitgebreid naar een onge-
hoorzaam en tegensprekend volk. 
Paulus haalt Jesaja 65:1-2 aan: 
“Ik ben gezocht door hen die naar Mij niet vroegen, Ik ben gevonden door hen die Mij niet zochten. 
Tegen het volk dat Mijn Naam niet aanriep heb Ik gezegd: Zie, hier ben Ik, zie, hier ben Ik. 2 De 
hele dag heb Ik Mijn handen uitgespreid naar een opstandig volk, dat de weg gaat die niet goed is, 
naar hun eigen gedachten”.  
De Heidenen zochten God niet (Romeinen 9:30), maar God zocht en vond hen (vgl. Lukas 19:10). 
God is de Zoeker en zoekt nu “hen die naar Mij niet vroegen” en Hij werd “gevonden door hen die 
Mij niet zochten”. Zij hoorden gewoon het goede nieuws en geloofden! 
Zie vers 21. Wat een verlangen, wat een liefde, wat een smeken! Wat een ongehoorzaam en tegen-
sprekend volk! Welke woorden kunnen beter Gods tedere invitatie tot zondige mensen uitdrukken 
dan dat Hij Zijn armen wijd uitstrekt (vergelijk dit met Spreuken 1:24; Jesaja 65:2). Zie Mattheüs 
23:37: “Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe 
vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeen-
brengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild!”  

 

God was zo gewillig, maar de mens zo rebels! Zij die verloren gaan hebben enkel zichzelf te verwij-
ten. Zie onze studie “Gods willen en ‘s mensen onwil”:  
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/wil-God_onwil-Mens.pdf  

Aangehaalde artikelen:  

 “Gods wil en ‘s mensen onwil”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/wil-God_onwil-Mens.pdf 
 “Doen of Gedaan”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/DOE-of-GEDAAN.pdf 
 “De rijkdom van Zijn genade”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/rijkdommen-genade.pdf 
 “Jezus is God”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/JezusIsGod1.pdf 
 “Wet en Genade”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/wet-en-genade.pdf  
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