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Bijbelstudie Romeinen 
Studiedag 4: Romeinen 9 

Leek 26-03-2011 

 

 

Opzet van de dag: 

1. Schriftgedeelte lezen (Rom. 9:6-18) 

2. Waar het over gaat en wat vooraf ging (Rom. 9:6-11) 

3. Verder met Jakob en Ezau (Rom. 9:12-13) 

4. Mozes en Gods ontferming (Rom. 9:14-16) 

5. Het voorbeeld van Farao (Rom. 9:17-18) 

6. Tot slot (Rom. 9:18) 

 

 

1. Schriftgedeelte lezen 

Lezen: Rom. 9:6-18 

 

 

2. Waar het over gaat en wat vooraf ging (Rom. 9:6-11) 

- Niet de mens bepaalt of hij tot God mag komen en hoe hij dit doet, maar God 

bepaalt dit. 

- Palus spreekt in dit gedeelte tot Israël. 

- Niet uitverkiezing, maar roeping staat centraal in dit gedeelte. 

- Het is de roeping die aan de basis van de uitverkiezing ligt. 

- Op de roeping in Izak, volgt de uitverkiezing van Israël in Jakob. 

- God roept niet de sterken, maar juist de zwakken. Zodat niet in het vlees, maar in 

Hem geroemd wordt. Daarom koos God voor de zwakkere Jakob/Israël. 

- Het ware Israël gelooft in de belofte van Abraham en is in die positie uitverkoren 

als nageslacht van Jakob/Israël > Lezen: Jes. 10:20-23 + 59:20. 

- Belangrijk: Paulus grijpt terug op het voor Joden overbekend OT. Willen wij 

Rom. 9 begrijpen, dan moeten wij terug naar het OT!!! 

 

 

3. Verder met Jakob en Ezau (Rom. 9:12-13) 

Lezen: Rom. 9:12 

- De HSV vertaald hier meer in de goede richting dan de NBG/NBV ('oudere' en 

'jongere'), beter is hier om te spreken over de 'grotere' en de 'kleinere'. Ezau 

vertegenwoordigt de grotere volk, Jakob vertegenwoordigt de kleinere volk. 

- In het feit dat de grotere de kleinere zal dienen (als slaaf), wil God laten zien dat 

het niet gaat om werken en andere uiterlijkheden, maar het gehoor geven aan de 

roeping > Jakob is geroepen om groter te zijn dan Ezau en Ezau is geroepen om 

kleiner te zijn dan Jakob. Beiden vinden hierin hun zegen. 
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Lezen: Rom. 9:13 

- Wat betekent liefhebben? > agapaoo = liefde zonder dat het iets terug vraagt. 

- Wat betekent haten? > miseo > Lezen: Luk. 6:22-23 > Hier valt weinig positiefs 

van te maken, op vers 23 na dan. 

- Wat leert de Schrift nog meer? > Lezen: Mal. 1:1-5 

o Ezau heb ik gehaat > ook hier betekent haat weer gewoon haat. 

o Toch is er een nieuw perspectief: Ezau vertegenwoordigt zijn nakomelingen, 

namelijk Edom. 

o God haat Ezau niet als persoon en ook niet vanaf de conceptie, maar Hij haat 

het volk dat uit hem voortkwam vanwege hun goddeloosheid en het feit dat 

zij zich niet wilden onderwerpen aan Israël: 

 Wanneer Israël uit Egypte trekt belemmert Edom hen de doortocht (Num. 

20). 

 In de tijd van de koningen onttrekt Edom zich aan de macht van Juda (2 

Kon. 8:20+22). 

 Bij de verwoesting van Jeruzalem bij de in ballingschap voering van Juda 

was er veel leedvermaak en geweld vanuit Edom richting Juda > Lezen:  

Ps. 137:7 > "HEERE, denk aan de Edomieten, aan de dag dat Jeruzalem 
viel, toen zij zeiden: Haal neer, haal neer die stad, tot op haar fundament!" 
Ezech. 25:12-14 > "Zo zegt de Heere HEERE: Omdat Edom uit enkel 
wraakzucht gehandeld heeft tegen het huis van Juda en zij een zware 
schuld op zich hebben geladen door zich op hen te wreken, daarom, zo 
zegt de Heere HEERE, zal Ik Mijn hand tegen Edom uitstrekken. Ik zal 
mens en dier daaruit uitroeien en het tot een puinhoop maken, van Teman 
af. Tot aan Dedan toe zullen zij door het zwaard vallen." 

o Waarom moest Edom zich onderwerpen aan Jakob? > Lezen: Jes. 60:1-3. 

- In Gen. 25 wordt bevestigd dat met Jakob en Ezau hun volken bedoeld worden > 

Lezen: Gen. 25:21-27. 

o vers 21: De geboorte van Jakob en Ezau is geen menselijke verdienste, maar 

een gunst van de HERE! 

o vers 22: Jakob en Ezau lagen in de baarmoeder al met elkaar in de clinch. 

o vers 23a: Jakob en Ezau vertegenwoordigen twee volken, die zich na geboorte 

al van elkaar kunnen distantiëren. 

o vers 23b: Ezau is sterker en groter dan Jakob, maar zal Jakob moeten dienen. 

o vers 27a: Ezau werd het equivalent van Nimrod (en dus van de volken!) > 

Lezen: Gen. 10:8-10. 

o vers 27b: Jakob was oprecht, net als Job later > Lezen: Job 1:1+8. 

o vers 27b: Jakob woonde in tenten > dit ziet op zijn vreemdelingschap. 

- Hoe moeten wij dit vers nu opvatten? 

o God heeft het kleinere volk Israël boven het grotere volk Edom verkozen, om 

te tonen dat het niet om eigen kracht gaat maar om afhankelijkheid van God. 

o Met dit volk van Israël wordt in Romeinen het gelovig Israël bedoeld. 

o Het gelovig Israël dat God liefheeft, is geroepen en vervolgens uitverkoren. 

o Dit gelovig Israël roemt niet in eigen kracht en werken, maar in God > Lezen: 

Rom. 15:17 > "Zo heb ik dan roem in Christus Jezus in de dingen die God 
aangaan." 
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Samenvattend & Concluderend: 

- Maar is het dan niet onrechtvaardig dat Jakob boven Ezau gekozen wordt? Is het 

dan niet onrechtvaardig dat er geen heil is voor de wetgetrouwe Joden die niet 

uit de belofte leven?  

- Deze vraag ziet Paulus aankomen en daarom stelt en beantwoordt hij die > 

Lezen: Rom. 9:14-18.  
- In vers 14-16 gaat het over Gods ontferming, in vers 17 over Gods verharding. In 

vers 18 volgt een samenvatting. 
 

 

4. Mozes en Gods ontferming (Rom. 9:14-16) 

 
Lezen: Rom. 9:14 

- "Wat zullen wij dan zeggen…" > Paulus gebruikt dit begrip 7x in Romeinen (3:5, 

4:1, 6:1, 7:7, 8:31, 9:14, 9:30). Hij gebruikt dit altijd om een denkfout bij zijn 

lezers aan de kaak te stellen of om duidelijk stelling te nemen > Zie ook Rom. 

9:30 (Lezen). 

- Hetzelfde geldt voor "Volstrekt niet!" (9x: 3:4, 3:6, 3:31, 6:2, 6:15, 7:7, 7:13, 

9:14, 11:1). 

- "Is er onrechtvaardigheid bij God? Volstrekt niet!" > Dit is voor de Joden een 

retorische vraag. Dit onderdeel is eerder aan de orde geweest in Rom. 3 (Lezen: 

Rom. 3:3-4). Zie ook (Lezen): 

Deut. 32:4 > "Hij is de rots, Wiens werk volmaakt is, want al Zijn wegen zijn 
een en al recht. God is waarheid en geen onrecht; rechtvaardig en waarachtig is 
Hij." 
2 Kron. 19:7 > "Nu dan, laat grote vrees voor de HEERE over u komen; neem 
uw plichten waar, en doe ze, want bij de HEERE, onze God, is geen onrecht, geen 
partijdigheid of aanneming van geschenken." 

- Wij mensen keren vaak de zaken om: Wij oordelen over God en wij zien slechts 

wat Hij (nog) niet geeft en vergeten onze eigen verantwoordelijkheden en 

tekortkomingen. 

 

Lezen: Rom. 9:15 

- Vaak wordt aan dit vers een negatieve lading toegekend, er wordt dan gelezen: 

"Ik zal Mij niet ontfermen etc.". Dit vers heeft juist echter een heel positieve 

lading. Dit wordt duidelijk als wij dit vers in Exodus terug lezen. 
- Lezen: Ex. 33:12-20. 

o vers 12a > God wil Zelf niet meer met het volk meetrekken na de zonde met 

het gouden kalf > Lezen: Ex. 33:2-3. 
o vers 12b > Dit ziet op de vertrouwelijke omgang van God met Mozes > 

Lezen: Ex. 33:11. Iemand bij naam kennen, is dat je zijn binnenste kent, de 

naam zegt namelijk iets over het wezen van de mens. 
o vers 13 > Mozes doet een beroep op de vriendschap die hij met God heeft, 

ook neemt hij het op voor het volk Israël, wat hij hier al voor de derde keer 

doet sinds de zonde van het volk. 
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o vers 14 > In de 'onderhandeling' begint God er naar te neigen om toch weer 

met het volk mee te trekken. 
o vers 15 > Een geloofsbelijdenis van Mozes waarin hij zich namens het volk 

afhankelijk van de HERE opstelt. 
o vers 16 > Genade is er alleen in verbintenis met God te vinden. Alleen in de 

omgang met God kan men los komen van de vloek van de aardbodem. 
o vers 17a > "Ook" zie terug op Ex. 32:11 + 32:32-33 (Lezen). 
o vers 17b > God zegt toe dat Hij met Mozes (= dus ook het volk) zal meegaan. 

Ook bevestigt Hij hier Zijn bijzondere band met Mozes. 
o vers 18 > Mozes wil als bevestiging van Gods belofte Gods naam (= wezen) 

leren kennen.  
o vers 19 > Deze vraag gaat niet te ver voor God. Integendeel, God geeft 

Mozes zeker wat hij vraagt. Waarom? >  
 Het is genade (dus niet uit werken). 
 Mozes heeft geloof (al in zijn jonge jaren). 
 Mozes geeft gehoor aan de roeping waarmee Hij geroepen is. 
 Mozes is een vertrouweling en uitverkorene  van de HERE > Lezen: Ex. 

32:9-10 + 33:11. 
 Dit alles wordt bevestigd in Heb. 11:23-30 (Lezen). 

o vers 20 > Mozes krijgt een beperking door de HERE opgelegd, niet in 

negatieve zin, maar ter bescherming ("vlees en bloed kunnen het Koninkrijk 
van God niet beërven"). 

- Wat leert dit vers dus? > God bepaalt voor wie Hij genadig is; Hij is genadig voor 

wie Hem liefhebben en Zijn roepstem horen > Lezen: Rom. 8:28-29. Israël 

meende dat het eigen verdienste was dat zij Gods uitverkoren volk zijn. Het 

tegendeel is waar, het is namelijk slechts op basis van God ontferming. 
 

Lezen: Rom. 9:16 

- Dit vers wordt vaak uitgelegd alsof een mens in geen enkel opzicht een eigen wil 

zou hebben. De roeping van Paulus bewijst het tegendeel > Lezen: Gal. 1:15-17. 

- Waar gaat het hier dan wel over? > Lezen: Rom. 9:8 > De mens kan niet uit 

eigen willen en werken een kind van God worden, dit kan slechts op grond van de 

belofte (in Jezus Christus) vervuld. Niet de wil van de mens is de brug over het 

ravijn tot God, maar het verlossende werk van Jezus Christus. Wij kunnen enkel 

de wil opbrengen om over de brug te gaan. 

- Hoe moeten wij het hardlopen (trecho) hier zien ten opzichte van het lopen 

(trecho) in 1 Kor. 9:24-25? (Lezen) > In Romeinen gaat het over wie het ware 

Israël is. In 1 Korintiërs gaat het over het winnen van de prijs bovenop het 

behoud. 

- Hoe moeten wij het ontfermen (ele'eo) van God zien? > Lezen: 1 Tim. 1:12-16.   

 

 

 


