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1. Inleiding 

 

Lezen: Rom. 9:19-29 

 

Waar waren wij ook alweer gebleven? 

- In Rom. 9 laat Paulus zien hoe God met Israël als volk handelt. 

- Israël dacht dat zij de voorwaarden konden bepalen waardoor zij tot God konden 

komen > werken der wet > vgl. Rom. 9:16 met Rom. 3:28 (Lezen). 

- Paulus laat zien dat God de voorwaarden bepaalt t.a.v. hoe Israël Zijn ontferming 

ontvangt: 

o Vb. Abraham + Izak (v.6-8) > niet door het vlees, maar door de belofte. 

o Vb. Jakob en Ezau (v.10-13) > niet naar werken (geboorte), maar naar het 

voornemen van God > Lezen: Rom. 8:28. 

o Vb. Mozes (v.14-16) > God Die genade schenkt, bepaalt ook de voorwaarden 

waaronder Hij dit schenkt (Mozes moest in de spelonk op de rots staan). 

o Vb. Farao (v.17-18) > De mens kan God niet weerstreven. Ook al geeft God 

de mens meerdere kansen, Hij volvoert Zijn plan. 

o Vb. pottenbakkerswerk (v.19-24) > God bepaalt de bestemming van Israël 

(en de volken) naar gelang hun geloof. 

 

 

2. Romeinen 9:21-26 

 

Rom. 9:21 

Hier vinden wij de bevestiging van wat wij in het OT hebben gezien > 

- Dezelfde klomp leem > ieder is gelijk en er is geen aanzien des persoons. Het 

gaat ook niet om het leem, maar om de bedoeling van de pottenbakker > wij zijn 

ondergeschikt aan Gods wil en plan. Personen en geloofsgroepen krijgen hun 

bestemming naar Gods voorzienigheid t.a.v. hun keuze voor of tegen Hem. 

- Naar gelang de pottenbakker wil kan Hij het verschillende pottenbakkerswerk de 

bestemming geven die Hij wil > Vgl. met 2 Tim. 2:19-23 m.b.t. de individuele 

gelovige (Lezen) > Ons leven is een leerschool van waaruit bepaald wordt welke 

verantwoordelijkheden wij straks in de hemel zullen dragen. 

 

Rom. 9:22 

- In dit vers vinden wij drie lijnen samen komen: 

i. Farao die lange tijd van God mocht blijven, zodat zowel Gods toorn over hem 

als Zijn verlossing voor Israël duidelijker aan het licht zouden komen. 

ii. Het mislukte aardewerk dat niet direct vernietigd wordt. 

iii. Het ongelovige deel van Israël dat door deze twee voorbeelden uitgebeeld 

wordt en waar God lange tijd geduld mee heeft gehad: verkondiging Johannes 

de Doper, verkondiging Here Jezus, verkondiging Petrus, verkondiging Paulus. 

- Het geduld van God met het ongelovige deel van Israël heeft een bepaald doel, 

wat beschreven wordt in vers 23. 



Rom. 9:23 

- Gods uiteindelijke doel is niet toorn of redding, maar het bekend maken van zijn 

rijkdom en heerlijkheid > zie Efe. 1 (Lezen). Het gaat niet om u of mij, maar om 

God > vb. 'IK ben een geliefd kind van God'. Beter is: God is genadig in JC! 

- God Zijn rijkdom en heerlijkheid maakt Hij bekend aan de voorwerpen van 

ontferming die Hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid (Efe. 1:4+6) > de 

voorwaarden tot onze roeping liggen in de hand van God. Maar ook met de 

werken die wij vanuit onze roeping doen is dit het geval > Lezen: Efe. 2:6-10 

(voorbereid is in Efe. 2:10 hetzelfde woord als in Rom. 9:23). Goed werk is alles 

wat wij uit geloof doen en uit kracht van heilige geest > Lezen: Kol. 1:10.  

- De noodzaak voor het blijven bestaan van de oneervolle vaten is de volgende:  

o Wanneer het grote ongelovige deel van Israël definitief verstoten zou worden, 

zou de olijfboom omgekapt moeten worden en zouden de gelovigen (uit Israël 

en buiten Israël) meegesleurd worden > de tijd was blijkbaar nog niet rijp 

voor het LvC. 

o Doordat Israël nog overeind gehouden werd (via de roeping van de gemeente 

der eerstgeborenen), konden de gelovige tamme takken behouden worden en 

wilde takken ingeënt worden (die volgens Gods voornemen geroepenen zijn) 

> Lezen: Rom. 11:17-18. 

o Het ongeloof van Israël diende voor de gelovigen tot voorbeeld > Lezen: 

Rom. 11:22. 

 

Rom. 9:24 

- In dit vers wordt duidelijk gemaakt wie de voorwerpen van ontferming zijn. 

- Deze vaten van ontferming zijn geroepen (nogmaals: niet uitverkiezing, maar 

roeping is het thema in dit gedeelte). Op wat voor basis? > namelijk dat God 

tevoren wist dat zij Hem zouden liefhebben. 

- Wie zijn geroepen? > uit Joden en heidenen, die dan vervolgens 'ons' worden 

genoemd in deze brief > Eerst de Jood en dan de Griek. 

- Wie zijn deze heidenen? > Lezen: Rom. 15:8-12. 

 

Te behandelen vraag: "Waarom gaat God niet de weg van het Koninkrijk met Israël 
en de volken, maar gaat Hij de weg van de gemeente der eerstgeborenen?" > 

Binnen de weg van het Koninkrijk handelt God met Israël als volk. Het volk als 

geheel wilde de Messias niet en was dus niet met God verzoend. Om de individuele 

gelovigen toch de toegang tot God niet te ontzeggen ging God de weg van de 

gemeente der eerstgeborenen, waarin God met individuen handelt. 

 

Rom. 9:25-26 

Waar wij in de vorige verzen voorbeelden gebruikt zagen, daar zien wij dat ook hier 

gebruikt. Zoals het verstoten Israël door God weer aangenomen wordt, zo neemt 

God nu de gelovigen uit de volken aan. De tekst wekt daarbij de indruk dat de hoop 

die voor Israël was, nu in zekere zin aan de volken gegeven is > vgl. Rom. 11:17 

(Lezen). 

 

Het hier gebruikte voorbeeld komt uit Hosea. Vers 25: Hos. 2:22, vers 26: Hos. 1:10. 

 



 

3. Hosea 1:1-12 

 

Lezen: Hos. 1:1-12 

 

De profetie van Hosea: Eén van de eerste profetische boeken, 250 jaar na Salomo, 

vlak voor Israëls ballingschap en valt te plaatsen vanaf 2 Kon. 14:23. Predikt tot 

Juda, maar vooral tot Israël. 

 

Hos. 1:1 

Wat betreft Juda: 

- Uzzia > deed wat goed is in de ogen van de HERE. 

- Jotam (zoon van Uzzia) > deed wat goed is in de ogen van de HERE. 

- Achaz (zoon van Jotam) > deed niet wat goed was in de ogen van de HERE > Op 

deze tijd hebben de historische feiten uit Hosea vermoedelijk betrekking > 

Lezen: 2 Kon. 16:1-4.  

- Hizkia > (zoon van Achaz) > deed wat goed was in de ogen van de HERE (2 Kon. 

18). 

Wat betreft Israël: 

- Jerobeam (2 Kon. 14:23) > deed wat slecht was in de ogen van de HERE. 

 

Hos. 1:2 

Het land > d.i. is heel het land, zie opschrift + vers 7. 

 

Hos. 1:3 

Het huwelijk van Hosea met Gomer (volmaakt) is een beeld van het huwelijk tussen 

God en (geheel) Israël. Zij is de dochter van Diblaïm (twee vruchtenkoeken = 

werden geofferd aan Baäl, ziet ook op de twee koninkrijken van Israël). 

 

Hos. 1:4 

In Jizreël bracht Jehu (van Israël) Ahazia (goddeloze koning van Juda, nakomeling 

van David maar ook kleinkind van Omri, de vader van Achab) om, terwijl God hem 

slechts de opdracht had gegeven om Joram (zoon van Achab), Izebel en de rest van 

het huis van Achab om te brengen (2 Kon. 9). De ernst zat in het feit dat Jehu een 

gezalfde van de HERE ombracht.  

 

Hos. 1:5 

Israël is uiteindelijk overwonnen door de Assyriërs. Het is niet bekend of de hier de 

slag tussen Assyrië en Israël is geweest. Het lijkt wel logisch, daar het, ten noorden 

van Samaria en ten zuiden van Assyrië precies tussen beide volken in lag. 

 

Hos. 1:6 

Niet alleen het koningschap wordt Israël ontnomen, maar ook worden zij uiteindelijk 

in ballingschap gevoerd. 

 

Hos. 1:7 

Zie voor de betekenis hiervan 2 Kon. 19:32-35 (Lezen) > door de kracht van de 

HERE en niet uit eigen kracht! > Zo moet Israël in Romeinen zich ook laten 

behouden! 



Hos. 1:8-9 

Israël wordt verworpen conform Jer. 18:9-10 (Lezen). 

 

Hos. 1:10-12 

Er zal een dag van ommekeer komen. Dan zal geheel Israël weer één natie onder 

één Koning zijn. Hier wordt ook in Hosea 2:2 (Lezen) over gesproken (waar in Rom. 

9:25 naar verwezen wordt). In Hos. 2:13-14 wordt beschreven hoe dit gebeurt 

(Lezen). De terugkeer naar het land zal volgen > Lezen: Hos. 2:21+ Rom. 9:26.  

Rom. 9:26 > 'de plaats waar' ziet op het land Israël, voor de volken in Rom. 9 is dit 

het hemels Jeruzalem (Lezen: Opb. 3:12). Dat volken optrekken naar Israël is 

conform Jes. 56:6-8 (Lezen). 

 

 

4. Romeinen 9:24-28 

 

Rom. 8:24-26 

Zoals er hoop is voor de verworpen 10 stammen, doordat God Zich over hen 

ontfermt, zo is deze hoop er nu op dezelfde wijze voor gelovigen uit de voorheen 

verworpen volken. 

 

Rom. 8:27-28 

- Paulus gaat hier met de positieve Schriftverwijzing van vers 26 (Hos. 1:10 > 

"Toch zal het aantal Israëlieten zijn als het zand der zee…") in negatieve zin 

verder vanuit Jesaja (LXX).  

- Het eerste ziet op de verre toekomst, het tweede op de nabije toekomst (waar 

het om Israël gaat). 

- Waar er hoopvolle woorden gesproken worden voor met name de volken, daar 

volgt oordeel voor Israël vanwege hun ongeloof. 

- Paulus haalt hier Jes. 10:20-26 aan. Jesaja trad ongeveer in dezelfde tijd als 

Hosea op, maar predikte vooral t.a.v. Juda en Jeruzalem. In Jesaja 10 gaat het 

over heel Israël. 

 

 


