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Bijbelstudie Romeinen 
Studiedag 5: Romeinen 9 

Leek 10-09-2011 

 

 

1. Wat vooraf ging (Rom. 9:6-11) 

- Paulus spreekt in dit gedeelte tot Israël. 

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

bepaalt dit. 

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

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

- 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. 

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

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

 

 

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

Lezen: Rom. 9:17-18 

- Farao wordt hier als voorbeeld gebruikt voor het ongelovige deel van Israël dat 

God verhardt. Zoals God hem in zijn ongehoorzaamheid toch gebruikt, zo doet 

God dat ook bij het ongelovige Israël. 

- Vaak wordt er bij deze verzen vanuit gegaan dat Farao voor God bij voorbaat al 

voor het kwaad bestemd was. Wij gaan zien dat dit niet zo is. 

- In welk kader worden deze woorden gesproken?  

o Lezen: Ex. 3:18-20 > Voorzienigheid van God > 'als dit dan dat' scenario. 

o Lezen: Ex. 4:21-23 > Dit ziet op het einde van het traject dat God met Farao 

gaat. 

o Lezen: Ex. 5:1-2 > Farao luistert zelf niet. 

o Lezen: Ex. 7:13+16+22 > Reden van de verharding: de tovenaars doen ook 

kunstjes. 

o Lezen: Ex. 8:15 > Reden van de onvermurwbaarheid: er komt verlichting. 

o Dit gaat zo door t/m de vijfde plaag > Lezen: Ex. 9:7. 

o Lezen: Ex. 9:12 > Pas na de 6e plaag (en dus heel veel kansen) verhardt God 

Zelf het hart van Farao, zie verder Ex. 9:13-16 (Lezen). 

- Zoals Farao door aanhoudende ongehoorzaamheid, verhardt wordt, zo geldt dit 

ook voor het ongelovige deel van Israël > Lezen: Rom. 10:21 + 11:7-8+20a. 

Maar zie ook Rom. 1:28+2:5-6 (Lezen). 
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Wat leert de tekst ons verder? 

- "Want de Schrift zegt…" > Hiermee wordt aangesloten bij het feit dat de woorden 

die Mozes tot farao sprak, van God afkomstig waren. God spreekt niet 

rechtstreeks maar via Mozes (vgl. met Rom. 9:15). 

- "Juist hiertoe heb ik u verwekt…"  > verwekt = exegeira > 'doen opstaan' > 

Paulus wijkt hier af van de LXX (Ex. 9:16 > LXX: 'bewaard', Heb.: 'bestaan'). Hij 

gebruikt dit woord om aan te tonen dat God Farao, ondanks zijn verharding, een 

plek binnen Gods Heilsplan heeft gegeven. 

- "…dat Ik in u Mijn kracht bewijzen zou…" > bewijzen = endeiknumi > bewijzen 

door te laten zien, zoals de duivel dat deed met de koninkrijken van de wereld bij 

de Here Jezus tijdens de verzoeking (Mat. 4:8). Farao's verzet, geeft ruimte aan 

God om zijn kracht te tonen. 

- "…en dat mijn naam verkondigd zou worden op de hele aarde."  > verkondigd 

= diaggello > bekendmaken van een officiële boodschap (geen euaggelizo). Dit 

gebeurde in het hele land (Grieks: ge, Hebreeuws: erets) > In Exodus wordt 

namelijk bij de plagen continue gesproken over 'het gehele land Egypte' > Zie Ex. 

11:4-6 (Lezen). 

- Door de verharding van Farao en zijn weigering om Egypte te laten gaan, moest 

God wel Zijn kracht gebruiken om Israël te bevrijden. Zodoende werd in Egypte 

verkondigd dat ongehoorzaamheid aan de God van Israël de oorzaak van alle 

plagen was. 

- Gods idee achter dit alles is: als Farao niet goedschiks wil meewerken, dan 

maar kwaadschiks ten goede. Het is hetzelfde principe als wat in Rom. 8:28 

(Lezen) staat, alleen dan andersom: God laat door hen die Hem niet liefhebben, 
de slechte dingen die zij doen ten goede meewerken, i.p.v. dat Hij voor hen die 
Hem liefhebben de slechte dingen ten goede laat meewerken. 

- Wat betekent dit voorbeeld in relatie tot het volk Israël in de Handelingentijd? > 

Lezen: Rom. 11:9-12 + Heb. 3:7-13. 

 

3. Tot slot (Rom. 9:18) 

- Lezen: Rom. 9:18 > God bepaalt aan wie (en welke groepen) Hij genade geeft. 

God bepaalt ook wie (en welke groepen) hij verhardt. God heeft dit recht, want 

Hij is onze Schepper. Dat God hierin rechtvaardig is, leert de heilsgeschiedenis, 

die ons vooral leert dat God genadig is. 

- Lezen: Psalm 145:14-21. 


