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Opzet van de dag: 

1. Vraag van de vorige keer: Wie zijn apostelen? 

2. Hoe moeten wij de wens tot verbanning van Paulus zien? 

3. De overgang van Romeinen 8 naar 9. 

4. Aandachtspunten bij het bestuderen van Rom. 9-11. 

5. Onderscheid tussen Gods wensen en bepalen. 

 

1. Vraag van de vorige keer: Wie zijn apostelen? 

Zie bijlage. 

 

 

2. Hoe moeten wij de wens tot verbanning van Paulus zien? 

 

Lezen: Rom. 9:1-5 

 

- Juiste vertaling van het vers: "Want zelf bad ik vanwege Christus verbannen te 
zijn ter wille van mijn broeders…" 

 

- Er staat niet "zou ik wel wensen" maar "wenste ik" > Vertalers hebben dit 

waarschijnlijk afgezwakt omdat zij niet wisten wat zij met de betekenis van dit 

vers aan moesten. 

- 'wensen' (euchomai) = bidden tot God met het oog op verlossing > Lezen: 

Hand. 26:29, Hand. 27:27-29, 2 Kor. 13:5-9.  

- 1e Conclusie: Het accent in Rom. 9:3 ligt niet op het verbannen worden van 

Paulus, maar op de uitwerking er van, namelijk dat Israël verlost wordt. 

 

- Kan Paulus van Christus 'verbannen' zijn? > Nee, Lezen: Rom. 8:38-39. 

- Het beeld wordt anders wanneer wij niet lezen 'van Christus' maar 'vanwege 

Christus' > "Want zelf bad ik vanwege Christus verbannen te zijn." > Hier zit zelfs 

een meerwaarde in als wij Rom. 8:35-36 (Lezen) 

- 2e Conclusie: Paulus bad niet om 'van' Christus verbannen te worden, maar om 

'vanwege' (zijn dienstbaarheid aan en verkondiging van) Christus verbannen te 

worden > deze gedachte vinden wij ook in 2 Kor. 13:7 terug (Lezen). 

 



- 'verbannen' (anathema) > Lezen: 1 Kor. 16:22 + Judas 1:14-15+13b > 

Verbannen ('vervloeken' = katara, nadruk ligt daarin meer op straf) duidt op het 

buiten de legerplaats/gemeenschap plaatsen en iemand over laten aan Gods 

oordeel. Het is niet de oordeel tot de hel zoals wel gedacht wordt. 

- 'anathema' in LXX komt overeen met het Hebreeuws 'cherem'. 

- Wat is 'de ban' in het OT? > Lezen: Lev. 27:28-29 + Num. 18:14-15 > Wanneer 

iets onder ban gebracht werd, was het voor Israël niet meer van nut, en werd het 

aan God gegeven > Dit was ook zo met de Hof van Eden. 

- Hoe moeten wij het verbannen van Paulus zien? > Paulus bad God om van zijn 

volk verstoten te worden en zelfs te sterven als dit het volk tot Christus zou 

brengen. Hij heeft zich in dit opzicht geheel en al aan Christus over gegeven > 

Lezen: Filip. 3:4b-8 > Gevolg: Hij trad in dienst van het hemelse heiligdom. 

- Hoe is dit terug te zien in Paulus' leven? > Lezen: Hand. 20:24 + Hand. 28:20. 

- 3e Conclusie: Paulus' liet zich buiten het volk Israël plaatsen en gaf zijn leven 

aan God met als doel dat Israël gered zou worden. Hij achtte zijn eigen welzijn en 

leven ondergeschikt t.o.v. de toekomst van zijn volk. Dit bracht Paulus uiteindelijk 

geen verlies, maar pure winst, namelijk Christus! 

 

 

3. De overgang van Romeinen 8 naar 9. 

- Er is een abrupte overgang van Rom. 8 naar 9: 

o Van een doxa naar een klaaglied > Lezen: Rom. 8:37-9:2. 

o Van belofte naar verbond > Vgl. Rom. 4:16 met Rom. 9:4 + 11:27 (Lezen). 

o Van individuele gelovigen naar een groep. 

- Wat moeten wij met deze schijnbare tegenstrijdigheden aan? 

o De hele Romeinenbrief moet in de context van Handelingen gezien worden > 

Vgl. Rom. 11:11 met Hand. 18:4-6 (Lezen). Daar is zowel vreugde voor de 

volken, als verdriet over Israël, wat in de Romeinenbrief terug te zien is. 

o Verbond en belofte bijten elkaar niet > Lezen: Rom. 4:13+11. De belofte is 

de voorwaarde en het einde van het verbond >  

 Gen. 15:1-6 > De belofte. 

 Gen. 17:9-11 > De besnijdenis als verzegeling. 

 Gen. 18:10 > De belofte herhaald. 

o God werkt in Zijn heilsplan altijd met groepen bestaande uit individuen. Paulus 

bespreekt in Romeinen eerst de weg die het individu moet maken. De 

individuele verlossing gaat vooraf aan het toetreden tot de gemeente der 

rechtvaardigen (dit is ook precies wat Paulus duidelijk wil maken in Rom. 9) > 

Lezen: Rom. 8:28-30 (vers 28: Afhankelijk van menselijke keuze, vers 29-30: 

Onafhankelijk van menselijke keuze). Voor ons geldt > Lezen: Efe. 1:4-5. 

 

- Wat is de centrale vraag van Rom. 1-8? > Hoe komt de mens tot God? 

- Wat is de centrale vraag van Rom. 9-11? > Wat moeten wij met Israël ten 

opzichte van de volken aan? 

- Wat is de centrale vraag van Rom. 12-16? > Hoe leeft men praktisch uit de 

rechtvaardiging des geloofs? 

 



4. Aandachtspunten bij het bestuderen van Rom. 9-11. 

- Sommigen passen Rom. 9 op ons als gelovigen toe > Lezen: Rom. 9:14-18. Men 

trekt dan de volgende conclusies: 

o God bepaalt wie naar de hemel en wie naar de hel gaat. 

o Velen zijn geroepen, weinigen zijn uitverkoren (Mat. 22:14). 

o De mens/gelovige kan zelf niet de keuze voor God maken, het moet hem 

gegeven worden; het moet hem overkomen. 

o Het is van belang dat je wel de gelegenheid zoekt om wellicht de uitverkiezing 

te mogen ontvangen, anders ga je alsnog verloren. 

- Is dit Bijbels juist? Nee, en wel om de volgende redenen: 

o Rom. 9 gaat niet over wie verlost of bekeerd wordt, maar wie geroepen wordt 

> Lezen: Rom. 9:7+11+24+25+26 + Rom. 8:28+30 (in die context moet 

Rom. 9 gezien worden!). God bepaalt wie Hij roept en in dit geval zijn dat zij 

die Hem liefhebben. De traditionele kerkleer haalt die liefde weg en vervangt 

deze door angst. 

o Het vervolg van Rom. 9-11 doet een beroep op eigen (keuze) 

verantwoordelijkheid > Lezen: Rom. 10:9-13+16-17. 

o Hoe kan het zijn dat: 

 Er mensen zijn die God ernstig zoeken, maar toch niet behouden worden, 

omdat zij een verhard hart zouden hebben dat God niet zoekt.  

 Er vele gelovigen zijn die God aanroepen (vgl. Rom. 10:11+13), maar toch 

verloren gaan. 

- Hoe zit het met ons? > Lezen: Kol. 1:3-6 + 2:6-7.  

 

 

5. Onderscheid tussen Gods wensen en bepalen. 

In de theologie worden Gods wensen en bepalen vaak op één hoop gegooid. In het 

Grieks kennen wij verschillende termen: 

- thelema (2307+2309) = willen in de zin van wensen, gaat vooraf aan boulema > 

Lezen: Rom. 7:19 + 1 Tim. 2:4. 

- boulema (1013+1014) = willen in de zin van besluiten > Lezen: Hand. 25:22 + 

Rom. 9:19. 

- prothesis (4286+4388) = het plan/voorstel dat uit Gods thelema voortkomt > 

Lezen: Rom. 1:13 + Heb. 9:2 (toonbroden) + Efe. 1:9+11. 


