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Eén van de doelen van de Kerk:  
Israël tot jaloersheid wekken 

http://www.middletownbiblechurch.org/dispen/jealous.htm 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
Vertaling door M.V. 

 
Het volgende komt uit onze volledige bespreking van Romeinen 11 die reeds eerder verscheen: 
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Romeinen11.pdf  
Deze studie toont aan dat één van de doelen van de Kerk erin bestaat de natie Israël tot jaloersheid 
aan te zetten.  
 

Romeinen 11:11 
“Ik zeg dan: Zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet! Door 
hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken”. 

De natie Israël zondigde en viel en wees Christus af, maar het was geen fatale val. De natie was niet 
geruïneerd zonder enige hoop op herstel. Er komt een betere dag! De natie Israël zal opnieuw her-
rijzen! Toen Christus de eerste keer kwam “ontvingen zij Hem niet” (Johannes 1:10-12). Wanneer 
Christus de tweede keer komt zullen zij hun Messias zegenen, vlak voor zijn wederkomst (Mattheüs 
23:39). Vandaag is de natie verblind en God gaf hen een “geest van diepe slaap” (Romeinen 11:8). 
In de toekomst zal de natie opnieuw zien en God zal Zijn volk “de Geest van de genade en van de 
gebeden” geven (Zacharia 12:10). De huidige afwijzing zal gevolgd worden door een toekomstige 
aanneming. 
Israëls huidige afwijzing en val zijn een vloek voor Israël maar een zegen voor heidenen want “door 
hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen”. Tijdens deze kerkbedeling is de grote 
meerderheid van de leden van het Lichaam van Christus uit de heidenen, alhoewel we dankbaar zijn 
voor de Joodse uitzonderingen. God bezoekt de heidenen om uit hen een volk voor Zijn Naam te 
nemen (Handelingen 15:14). Dit wordt geïllustreerd in Johannes 1:11-12 (de Joden ontvingen 
Christus niet, en daarom schenkt God redding aan IEDEREEN die Hem wil aannemen!) God heeft 
een doel met Israëls val: redding brengen voor de heidenen om Israël tot jaloersheid te wekken (zie 
Romeinen 10:19 en ook Romeinen 11:14). Toen de Joden hun Messias afwezen, had God het be-
lang van de heidenen in gedachten en werd hen de redding aangereikt (Romeinen 11:11). God die 
met de heidenen omgaat in de huidige kerkbedeling, heeft het belang van de Joden in gedachten, 
om hen door de heidenen tot jaloersheid te wekken. 
Drie keer spreekt Paulus over Gods bedoeling om de heidenen aan te wenden om Israël tot jaloers-
heid te wekken (zie Romeinen 10:19; 11:11 en 11:14, en vergelijk Deuteronomium 32:21). Als ie-
mand jaloers is dan zegt hij: “U hebt iets wat ik wil hebben. U hebt iets erg goed dat ik niet heb!” 
Laten we eens enkele dingen beschouwen die de geredde heidenen nu hebben wat het Joodse volk 
jaloers zou moeten maken. Dit zijn zegeningen die de leden van de Kerk (meerderheid uit de heide-
nen) nu bezitten en genieten in Christus:  

 

 WAT DE JODEN HADDEN, OF 
WAT HEN WERD BELOOFD 

WAT DE KERK (met meerderheid uit de 
heidenen) NU GENIET 

REDDING “De zaligheid is uit de Joden” (Jo-
hannes 4:22). 

“Door hun [Israëls] val echter is de zalig-
heid tot de heidenen gekomen” (Romeinen 
11:11).  
“Laat het u [Israël] dan bekend zijn dat de 
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zaligheid van God aan de heidenen gezon-
den is, en die zullen luisteren” (Handelin-
gen 28:28; vergelijk 13:46). 

ZEGEN “Ik zal u tot een groot volk maken, 
u zegenen en uw naam groot ma-
ken” (Genesis 12:2).  
“Ik [JHWH] zal hen zegenen” 
(Numeri 6:27). 

“Gezegend zij de God en Vader van onze 
Heere Jezus Christus, Die ons gezegend 
heeft met alle geestelijke zegen in de he-
melse gewesten in Christus” (Efeziërs 1:3; 
vergelijk Galaten 3:14). 

EEN  
BIJZONDER 
VOLK 

“Want u bent een heilig volk voor 
JHWH, uw God. JHWH, uw God, 
heeft ú uitgekozen uit alle volken 
op de aardbodem om voor Hem tot 
een volk te zijn dat Zijn persoonlijk 
eigendom is” (Deuteronomium 
7:6). 

“Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, op-
dat Hij ons zou vrijkopen van alle wette-
loosheid en voor Zichzelf een eigen volk 
zou reinigen, ijverig in goede werken” 
(Titus 2:14 en vergelijk 1 Petrus 2:9). 

EEN  
UITGEKOZEN 
VOLK 

“JHWH, uw God, heeft ú uitgeko-
zen uit alle volken op de aardbo-
dem om voor Hem tot een volk te 
zijn dat Zijn persoonlijk eigendom 
is. Niet omdat u groter was dan al 
de andere volken heeft JHWH lief-
de voor u opgevat en u uitgekozen, 
want u was het kleinste van al de 
volken” (Deuteronomium 7:6-7). 

“Maar wij moeten God altijd voor u dan-
ken, broeders, die geliefd bent door de 
Heere, dat God u van het begin verkoren 
heeft tot zaligheid” (2 Thessalonicenzen 
2:13).  
“Omdat Hij ons vóór de grondlegging van 
de wereld in Hem uitverkoren heeft” (Efe-
ziërs 1:4). 

VERLOST “En wie is als Uw volk Israël, het 
enige volk op de aarde dat God is 
gaan verlossen om voor Hem een 
volk te zijn” (1 Kronieken 17:21). 

“In Hem [Christus] hebben wij de verlos-
sing, door Zijn bloed” (Efeziërs 1:7).  
“U bent immers duur gekocht” (1 Korin-
thiërs 6:20). 

RUST “Tegen wie Hij zei: Dit is de rust, 
geef de vermoeide rust, en dit is de 
verademing – maar zij wilden niet 
luisteren” (Jesaja 28:12; vergelijk 
30:15). 

“Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en 
belast bent, en Ik zal u rust geven … en u 
zult rust vinden voor uw ziel” (Mattheüs 
11:28-29). 

HET  
KONINKRIJK 

“Zie, er komen dagen, spreekt 
JHWH, dat Ik voor David een 
rechtvaardige SPRUIT zal doen 
opstaan. Hij zal als Koning regeren 
en verstandig handelen, Hij zal 
recht en gerechtigheid doen op de 
aarde. In Zijn dagen zal Juda ver-
lost worden en Israël onbezorgd 
wonen” (Jeremia 23:5-6; vergelijk 
Lukas 1:32-33). 

“Hij heeft ons getrokken uit de macht van 
de duisternis en overgezet in het Konink-
rijk van de Zoon van Zijn liefde” (Kolos-
senzen 1:13).  
“Want het Koninkrijk van God bestaat niet 
uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid 
en vrede en blijdschap in de Heilige Geest” 
(Romeinen 14:17). 

NABIJHEID 
VAN GOD 

“Want welk groot volk is er waar 
de goden zo dicht bij zijn als 
JHWH, onze God, bij ons is, altijd 
als wij tot Hem roepen?” (Deutero-
nomium 4:7). 

“Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die 
voorheen veraf was, door het bloed van 
Christus dichtbij gekomen” (Efeziërs 
2:13). 

BEZITTEN VAN 
GODS WOORD 

“En welk groot volk is er dat zulke 
rechtvaardige verordeningen en 

“Want de woorden die U Mij gegeven 
hebt, heb Ik hun gegeven … Ik heb hun 
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bepalingen heeft als heel deze wet, 
die ik u heden voorhoud?” (Deu-
teronomium 4:8). 

Uw woord gegeven” (Johannes 17:8, 14). 

DE ZEGEN 
VAN  
VERGIFFENIS 

“Welzalig is hij van wie de over-
treding vergeven, van wie de zonde 
bedekt is” (Psalm 32:1). 
“Zie, er komen dagen, spreekt 
JHWH, dat Ik met het huis van 
Israël en met het huis van Juda een 
nieuw verbond zal sluiten … Want 
Ik zal hun ongerechtigheid verge-
ven en aan hun zonde niet meer 
denken” (Jeremia 31:31, 34). 

“In Hem hebben wij de verlossing, door 
Zijn bloed, namelijk de vergeving van de 
overtredingen” (Efeziërs 1:7). 
“En Hij heeft u … samen met Hem levend 
gemaakt door u al uw overtredingen te 
vergeven” (Kolossenzen 2:13; vergelijk 
Romeinen 4:6-9).  
“En aan hun zonden en hun wetteloze da-
den zal Ik beslist niet meer denken” (He-
breeën 10:17). 

DE BELOFTE 
VAN DE GEEST 

“Ik zal Mijn Geest in uw binnenste 
geven. Ik zal maken dat u in Mijn 
verordeningen wandelt” (Ezechiël 
36:26-27). 
“Ik zal Mijn Geest in u geven, u 
zult tot leven komen en Ik zal u in 
uw land zetten” (Ezechiël 37:14; 
vergelijk Jesaja 32:15; 44:3). 

“Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel 
is van de Heilige Geest, Die in u is?” (1 
Korinthiërs 6:19)  
“Maar u bent niet in het vlees, maar in de 
Geest” (Romeinen 8:9). 

TOEGANG TOT 
HET HEILIGE 
DER HEILIGEN 

“In het tweede deel [= het HEILI-
GE DER HEILIGEN] echter ging 
alleen de hogepriester eenmaal per 
jaar binnen, niet zonder bloed” 
(Hebreeën 9:7). 

“Daar wij dan, broeders, vrijmoedigheid 
hebben, om in te gaan in het heiligdom 
door het bloed van Jezus, op een verse en 
levende weg, welke Hij ons ingewijd heeft 
door het voorhangsel, dat is, door Zijn 
vlees; en daar wij hebben een grote Pries-
ter over het huis Gods; zo laat ons toegaan 
met een waarachtig hart” (Hebreeën10:19-
22; vergelijk 4:16). SV 1977. 

KINDEREN 
VAN  
ABRAHAM 

“Ik weet dat u Abrahams nage-
slacht bent, maar u probeert Mij te 
doden … Zij antwoordden en zei-
den tegen Hem: Abraham is onze 
vader. Jezus zei tegen hen: Als u 
Abrahams kinderen was, zou u de 
werken van Abraham doen” (Jo-
hannes 8:37, 39; vergelijk Mattheüs 
3:9). 

“Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof 
zijn, Abrahams kinderen zijn … Daarom 
worden zij die uit het geloof zijn, gezegend 
samen met de gelovige Abraham … En als 
u van Christus bent, dan bent u Abrahams 
nageslacht” (Galaten 3:7, 9, 29). 
“Opdat hij [Abraham] een vader zou zijn 
van allen die geloven” (Romeinen 4:11).  
Noot : Het feit dat ware gelovigen vandaag 
geestelijke kinderen van Abraham zijn, 
betekent niet dat de Kerk “geestelijk Isra-
el” of “nieuw Israël” is.  

 

 
Volledige bespreking van Romeinen 11: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Romeinen11.pdf 
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