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Inleiding 

Waar waren wij ook alweer gebleven? 

- Vorige keer afgesloten met Rom. 9:18 (Lezen) > God kiest wie Hij roept en hoe 

Hij dit doet (wie Hem liefhebben zijn uitverkoren). 

- In Rom. 9 probeert Paulus Israël duidelijk te maken dat hun roeping en 

bestemming niet door hen maar door Hem bepaald worden > Lezen: 9:16. 

- Paulus doet dit d.m.v. een heel aantal voorbeelden:  

o Izak als kind der belofte (niet uit het vlees) 

o Jakob voor Ezau gesteld (niet door afstamming) 

o Ontferming voor Mozes (op grond van genade) 

o Farao wordt verhard na aanhoudende ongehoorzaamheid 

- Deze voorbeelden trekt Paulus door in het vervolg van Rom. 9: 

o De pottenbakker en het leem 

o De toekomstige verlossing van Israël 

- De grote misvatting t.a.v. Rom. 9 is dat wij hier te maken hebben met vervulling 

van profetie. Het gaat hier echter om doctrine: de uitleg van de principes die ten 

grondslag liggen van Gods handelen. Daarbij gebruikt Paulus een serie 

voorbeelden uit de historie en de profetie van Israël. 

 

Lezen: Rom. 9:18-29 

 

De pottenbakker en het leem (vers 19-24) 

 

vers 19  

- Paulus laat de tegenstribbelende Jood denkbeeldig ten tonele verschijnen:'Wat 
verwijt Hij dan nog? Wie kan Zijn wil (raadsbesluit) weerstaan?'  > Wat kan ons 

verweten worden als onze toekomst toch al in Zijn raadsbesluit vastligt? Is dit 

niet typerend voor alle ongelovigen: 'Als God bestaat, waarom…' 
- Paulus vervolgt met een verweer in twee delen: 1) over de positie van de mens 

t.o.v. God (v.20-21), 2) het geduld van God met de ongehoorzamen (v.22-23), 

gevolgd door het besluit van v.24. 

 

vers 20 

- Paulus zet de Jood hier op zijn plaats: 'Ja maar, o mens, u, wie bent u, dat u God 
antwoordt door tegen te spreken?'  > De Jood wordt op zijn plek gezet doordat 

hij als mens buiten zijn 'uitverkoren' positie aangesproken wordt.  

- Paulus antwoord door de Schrift (LXX) te laten spreken (zoals de HJ ook bij de 

duivel deed) > Lezen: Rom. 9:20b.  

- Wat leert de Schrift ons over het principe van het leem? 



- Aardigheidje: plasma is de substantiële vloeistof waar onze bloedcellen zich in 

bewegen, bestaande uit water en zouten. De link bloed – ziel – mens is 

onmiskenbaar in de Bijbel > Lev. 17:11 > "Want het leven (nephesh = ziel) van 
het vlees is in het bloed."  + 1 Kor. 15:45 > "De eerste mens Adam is geworden 
tot een levend wezen (psuche = ziel)".  

- Het plasma (geformeerde) wordt hier tegenover zijn plasanti (Formeerder) gezet. 

Formeren = plasso. 

- Formeren heeft de betekenis van maken tot een bepaalde bestemming > Lezen: 

1 Tim. 2:13+9-12 + Gen. 2:4-8+15. De pottenbakker formeert voorwerpen ook 

met een bepaalde bestemming > Lezen: Rom. 9:21. 

- Wij worden niet zomaar geformeerd, ons leven heeft een bestemming. Zo geldt 

het ook met volken en geloofsgroepen: Israël, de gemeente der eerstgeborenen 

en het LvC. Leven wij naar de bestemming waarmee God ons geformeerd heeft 

en naar de bestemming van de geloofsgroep waartoe wij behoren? (denken – 

werken – genieten) 

 

Terug naar het beeld van de pottenbakker en het leem. 

Paulus ontleent dit voorbeeld aan een OT beeld dat in verschillende passage 

voorkomt. Zo als in Job 10:9: "Denk er toch aan dat u mij als leem gemaakt hebt, en 
mij tot stof zult laten terugkeren."  en Pred. 12:6: "…wanneer de kruik bij de bron 
stukgebroken wordt.." . 
 

Wij staan wat langer stil bij wat in Jesaja en Jeremia geschreven wordt: 

 

Lezen: Jes. 29:15-16 > Verlossing zoeken in het vlees 

- Doelgroep: Juda en Jeruzalem. 

- Tijd van schrijven: Niet veel jaren na de inname van Samaria. 

- Context: In hfdst. 28 t/m 33 een zesvoudige wee.  

- 28:1 > Wee over Efraïm (tienstammenrijk) als waarschuwing voor Juda. 

- 29:1 > Wee over Jeruzalem. 

- 29:15 > Wee over hen die willen heulen met Egypte > Lezen: 30:1-3 

- Israël probeert eigenhandig zijn verlossing te bewerken door met Egypte te 

heulen, i.p.v. op de HERE te vertrouwen. Met dit voorbeeld waarschuwt Paulus de 

Joden in Romeinen die menen zelf hun verlossing te kunnen bewerken. 

- Gevolg > Lezen: Jes. 29:20-21+18-19+13-14, vgl. met 1 Kor. 1:19+26-31+2:9. 

 

Lezen: Jes. 45:9-11 > God gaat Zijn weg via de volken 

- Doelgroep: Juda en Jeruzalem. 

- Tijd van schrijven: De 10 stammen zijn in ballingschap gevoerd, de 2 stammen 

zijn nog in het land. 

- Context: In Jes. 45 is een profetie terug te vinden aangaande de terugkeer van 

Israël uit de (nog komende) ballingschap. Israël was er niet zo blij mee dat God 

hiervoor een heiden (Kores) gebruiken. Gods antwoord hierop is de volgende > 

Lezen: Jes. 45:12-13. 

- De verlossing van Israël door iemand uit de volken sluit prachtig aan bij wat in 

Rom. 11:11-12 staat (Lezen). 



Jer. 18:1-12 > Oordeel over Juda 

- Tijd van schrijven: In de dagen van Josia, niet ver voordat ook de 2 stammen in 

ballingschap gevoerd worden > Lezen: 2 Kon. 23:25-27. 

- Doelgroep: Juda en Jeruzalem. 

- Context: hfdst. 16: aankondiging van de ballingschap en verlossing hieruit 

(Lezen: Jer. 16:10-13), hfdst. 17: oordeel over Juda's zonden (Lezen: Jer. 

17:23). 

- Opmerkelijk in Jer. 18:1-12 (Lezen): 

o vers 4: dezelfde klei wordt gebruikt voor een andere pot > er is geen verschil 

in oorsprong, ieder mens is in oorsprong gelijk > geen aanzien des persoons 

bij de Here (Rom. 2:11) 

o vers 6: Israël met hun bestemming stelt de klei voor > het gaat absoluut niet 

over het geestelijk leven van de individuele gelovige! 

o vers 7-10: God kan doen en laten met ieder volk wat Hij wil. Maar Hij doet dit 

niet naar willekeur, maar naar hun gezindheid. 

o vers 11-12: Dit gegeven is een waarschuwing voor Juda. Er is echter een weg 

terug. Maar God ziet reeds in dat zij die weg niet zullen kiezen > 

voorzienigheid en voorbestemming komen hier samen. 

- Gevolg > Lezen: Jer. 19:1-12+15. 

- De waarschuwing voor het Israël in Rom. 9 is dat hen hetzelfde lot zal treffen als 

Juda in Jesaja. 

 

 

 


