
Romeine 9:1-5; 11:16-21 

Vooraf 

Augustus word in Suid Afrika as Seisoen van Barmhartigheid gevier. Dit is deel van Koninkrykstyd 

waar ons fokus hoe om as God se kinders in God se wêreld onder God se beheer te leef. Deel van 

daardie voorreg is om ander se nood raak te sien en te help verlig.  Natuurlik gaan dit oor meer as 

mense se fisiese nood. Ons fokus ook op mense se geestelike nood. 

Agtergrond 

Die brief wat Paulus aan die gemeente in Rome gestuur het was een van sy laaste briewe. Romeine 

het nog altyd ’n groot invloed in die kerk uitgeoefen. Dit is ’n samevatting en verduideliking van die 

God se boodskap van genade. In die eerste 8 hoofstukke word die genade verduidelik. In hoofstuk 9 

tot 11 word die genade verduidelik deur te wys op die Jode se posisie in die kerk. In hoofstuk 12 tot 

16 gaan dit oor die lewe as gelowiges. 

Inleiding 

Die afgelope maand of wat is 

Israel en die Palestyne in ’n 

oorlog gewikkel. Hulle skiet 

oor en weer op mekaar en 

meer as duisend mense is al 

dood. Baie van hulle is 

onskuldige inwoners. Dit is 

eintlik ’n konflik wat al vir baie jare voortdurend en elke nou en dan opvlam. 

Dit is opmerklik dat ons as Suid Afrikaners verdeeld is oor die konflik. Sommige kies Israel se kant en 

verdedig hulle optrede. Ander weer steun die Palestyne en veroordeel Israel vir hulle agressie.Ek wil 

vanoggend die vraag vra: Waar laat die konflik ons? Wat moet ons houding en optrede teenoor 

beide groepe wees? As gevolg van ons geloof in Jesus en die feit dat die Christendom sy wortels in 

God se verhouding met sy volk Israel het, wonder mens oor die moderne Israel? Is hulle nog die volk 

van God. ’n Mens wonder oor die Palestyne. Hulle is Moslems. En ook die Islam godsdiens het 

gegroei uit die Joodse geloof. In die Koran lees mens van Abraham, Isak en Jakob – selfs van Christus. 



Ons kry die antwoord in die Woord van God. Christene, ons moet ons passievol beywer om 

ongelowige mense by God uit te bring. En dit geld vir die ongelowige Jode sowel as Palestyne. 

1. Geloof en eenheid 

In Romeine 9 tot 11 skryf Paulus oor die verhouding tussen die eerste gelowiges en die Jode. Die 

agtergrond hiervan is dat die verhouding in die vroeë kerk nogal problematies was. Die vroeë kerk 

het gestoei daarmee.  

 Aanvanklik was die die Jode oortuig dat die geloof in Jesus net vir hulleself beskore is. Dit 

was eers later wat God deur ’n gesig Petrus oortuig het om die genade boodskap ook aan 

nie-Jode te verkondig. Paulus was by uitstek die apostel wat toe die boodskap aan die 

heidene gebring het. 

 Die Christen Jode was oortuig dat al die reëls soos byvoorbeeld die besnydenis en 

reinheidswette rakende kos gegeld het vir al die gelowiges. Die christene uit die ander volke 

was oortuig dat baie van daardie reels in Christus vervul is. Hierdie verskille het konflik in die 

vroeë kerk veroorsaak. Paulus skryf in baie van sy briewe oor die versklille en bepleit 

eenheid in die kerk. 

   Aanvanklik het die Jode en die Christene die sinagoges gedeel. Dit het ’n tyd gevat voordat 

daar konflik ontstaan het en die Jode die Christene uitgeskop het. 

In die gemeente van Rome was daar hoofsaaklik gelowiges uit die heidendom. Tog was daar ook 

Joodse gelowiges. Die feit dat Paulus oor die Jode skryf, wys dat die gemeente in Rome ook nie die 

dilemma rakende Jode en nie-Jode gespaar is nie. Hy skryf om die saak te verduidelik. 

En as Paulus hieroor raad gee, dan verbind hy dit aan die kern van die evangelie. Nadat hy die kern 

verduidelik het, stel hy die dilemma as uitvloeisel van die kern. 

Wat is die kern? Alle mense is sondig en is vervreemd van God. Gelukkig het God in genade sy Seun 

na die wêreld gestuur om aan die kruis te sterf sodat sondige mense met God versoen kan word. 

Sondaars kry deel aan hierdie versoening as hulle in God glo. As mense in God glo, dan is hulle 

kinders van God. In die laaste deel van Romeine verduidelik Paulus dan hoe gelowiges, kinders van 

God elke dag vir God leef.    

Met hierdie drie hoofstukke oor die Jode, verduidelik Paulus die geloofsaspek. Die Jode was voor 

Christus se koms die volk van God en ander volke was heidene. Hulle was spesiaal. Paulus 

verduidelik dit. 

 God het hulle as sy kinders aangeneem en hulle sy volk gemaak. 

 God was teenwoordig by hulle – dwarsdeur hulle geskiedenis. 

 God het sy verbond dat Hy hulle God sou wees en hulle sy volk, met hulle gesluit. 

 God het sy wet vir hulle gegee. 

 God het sy tempeldiens aan hulle gegee. 

 God het verskeie beloftes aan hulle gegee. 

 Hulle stam van die aartsvaders (Abraham,. Isak en Jakob) af. 

 Christus is uit hulle gebore. 

 

Paulus sluit hierdie uiteensetting af met ’n lofrede: “Hy wat God is, verhewe bo alles en lofwaardig 

vir ewig. Amen.”  



 

Met Christus se koms het Israel se posisie verander. Daarna was  gelowiges – mense wat glo in God – 

die volk van God.  Hulle is nou God se eiendom, sy kerk, sy kinders. 

Paulus gebruik ’n mooi beeld om dit te verduidelik. Dit is die van ’n olyfboom. Israel is die mak 

olyfboom. Die in Israel wat nie glo nie, is soos takke wat uitgekap word uit die olyfboom. Met ander 

woorde: hulle is nie meer deel van die volk van God nie. Die heidene uit ander volke wat tot geloof 

gekom het, is soos wilde olyftakke wat op die mak olyfboom ingeënt is. Hulle is nou deel van die volk 

van God. Die mak en wilde takke in die nuwe boom deel een wortelstelsel.    

Met hierdie verduideliking beklemtoon Paulus die belangrikheid van geloof.  In vers 20 lees ons dit 

baie duidelik:  “Hulle – dit is die ongelowige Jode – is uitgekap omdat hulle nie geglo het nie. Jy is 

daar ingeënt omdat jy glo”. Die nuwe volk van God, die huidige volk van God is gelowiges. Geloof is 

die eienskap wat jou deel maak van die volk. Of jou nou Jood of nie-Jood is. 

Met hierduie verduideliking spreek Paulus dus twee sake aan: 

 Hy wys op die belang van geloof. Hy vra vir geloof. Hy roep mense tot geloof. 

 Die dilemma tussen Jode en nie-Jode. Hy vra vir eenheid in die kerk. 

 

En dit moet ons vanoggend raak sien. 

 Ons word weer opgeroep om ons geloof in oënskou te neem. Al wat ons kinders van God 

maak, is ons geloof. Al wat ons deel van die volk en kerk van God maak is ons geloof. 

Daarom is die vraag: Glo ons elkeen?  

 In die kerk van die Here moet daar eenheid wees. Die kerk bestaan uit gelowiges. Dit is wat 

ons saam bind en dit oorkom allerlei kleiner verskille. Geloof in God bind ons saam. 

 

2. Passie vir ongelowiges 

 

As Paulus skryf oor die Jode wat as takke uitgekap is uit die olyfboom en heidene wat as wilde 

olyftakke ingeënt is op die boom, dan doen hy dit nie koud en klinies nie. Hy is emosioneel. Dit is nie 

vir hom maar net koue feite wat hy wil oordra nie. Dit raak hom. Dit ontstel hom. Ons lees dat hy 

skryf in vers 1 “dat daar by my ’n groot droefheid en voortdurende hartseer is oor my broers, my 

volksgenote.” 

 

En hy voel sterk hieroor. Hy verklaar dat hy nie daaroor lieg nie. Dit sterk woorde wat hy gebruik. Hy 

verklaar dat dit vir hom ’n gewetensaak is. Selfs dat die Heilige Gees hom en sy gewete hierin lei.  

 

Paulus is hartseer oor elke Jood wat verlore gaan. Hy is emosioneel oor elke Jood wat nie die 

verandering wat daar ingetree het by die volk van God verstaan en daarop reageer nie. Hy word 

aangegryp omdat hulle die oproep tot geloof weerstaan. 

 

Hy is gedryf deur liefde. Waar hy gewoonlik net die woord “broers” gebruik vir mede-gelowiges, 

verwys hy hier na sy mede Jode as broers. Self hulle wat ongelowiges is. Paulus het ’n passie vir 

hierdie Jode wat nie gelowig is nie. 

 



Die passie word nog duideliker as hy sê “hyself vervloek wou wees , afgesny van Christus, as dit tot 

hulle voordeel kon wees.” Paulus is bereid om self skade te ly ter wille van sy mede-Jode. Sy passie 

vir hulle is aangrypend. 

 

In hierdie passie van Paulus, lê daar vir ons ’n boodskap opgesluit.  

 Ons moet met passie meewerk om die uitgekapte takke weer terug te kry in die boom. Ons 

liefde vir God moet ons dwing om mee te werk om die ongelowige Jode by God uit te kry. 

Die voorreg wat ons het om ingeënt te wees op God se boom, moet maak dat ons met ywer 

sal werk en soek na die ongelowige Jode. 

 

Een manier waarop ons dit 

kan doen is deur 

sendingorganisasies wat in die 

Naam van Christus na mede-

Jode uitreik. Die bekendste 

voorbeeld is waarskynlik Jews 

for Jesus. Die organisasie is 

gestig deur Moishe Rosen, 'n 

Jood wat op 17 tot bekering gekom het, en Jhan Moskowitz, die seun van 'n Holocaust-

oorlewende. Die organisasie se doel is om Jesus se Messiasskap wêreldwyd aan Jode oor te 

dra. 'n Spesifieke sending na die Jode is nodig, omdat Jesus bekendgestel moet word op 'n 

wyse wat sin maak vir Jode.  

Jews for Jesus wil Christene ook herinner aan die Joodse oorspronge van die Christelike 

geloof. Die organisasie het 'n passie dat die volle getal gelowiges uit die Jode tot bekering 

moet kom. 

Natuurlik kom voorbidding vir ongelowige Jode ook ter sprake. Ek weet nie wie van ons het 

kontak met sulke mense nie. Maar dit is ons opdrag. 

 Ons moet in hierdie passie van Paulus ook raak sien dat ons het ’n taak het ten opsigte van 

takke van ander wilde olyfbome soos ons. Dit is mense soos die Palestyne. Dit is mense 

wêreldwyd wat ongelowig is. Dit is mense hier tussen ons in Linden wat ongelowig is. Mense 

wat ander godsdienste aanhang, mense wat ateïste is, mense wat net kerklos en kerkloos 

geraak het. Mense uit Afrika wat na ons land stroom.  Mense met wie ons daagliks skouer 

skuur. 

 

Paulus het juis vir sulke mense ’n passie gehad. Hy het die destydse wêreld deurkruis met die 

boodskap van verlossing op sy sendingreise. Ons mag nooit die passie vir redding van ongelowige 

mense verloor nie.  

 

Die vraag is natuurlik altyd hoe doen ’n mens dit? Hoe bereik jy ander mense?  

 Deur as God se kind in God se wêreld onder God se beheer te lewe. Ons lewens moet die 

getuienis wees van God se liefde en ons liefde vir ander. Ons lewens moet die lokaas wees 

vir ander. Hulle moet in ons lewens sien dat ons iets het wat hulle nie het nie. 
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 Deur te getuig. Deur te praat. Deur te vertel. Almal van ons weet genoeg van God en sy 

boodskap om dit te kan doen. Ons moet geleenthede erken en benut. 

 Deur te bid. Vir elkeen wat nog nie by God uitgekom het nie. Deur spesifiek te bid vir 

ongelowiges met wie ons paaie kruis. 

 

Slot 

Israel was die volk van God. Sedert Christus se lewe op aarde is gelowiges in die Drie Enige God sy 

volk. Die Palestyne glo in Allah en beskou Mohammed as hulle groot profeet. Hulle veg en roei 

mekaar uit – en nogal met sterk godsdienstige motiverings as basis. 

Ons het die waarheid. Ons het dit gekry uit genade. Ons moet dit deel. Met passie vir ongelowige 

mense. Met passie vir Jode en Palestyne en met wie ookal ongelowig is. Dit is deel van ons 

barmhartigheid teenoor ander. Ons moet hulle geestelike nood raaksien en aanspreek. 

David Livingston het gesê: Elke hart met Christus is ’n sendinghart, en elke hart sonder Christus is ’n 

sendingveld. 

 

 

 

 


