
 Pagina 1 van 4 

Bijbelstudie Romeinen 
Studiedag 3: Romeinen 9 

Leek 29-01-2011 

 

 

Opzet van de dag: 

1. Schriftgedeelte lezen 

2. Aandachtspunten bij de bestudering van het gedeelte 

3. Gods woord is niet vervallen (Rom. 9:6a) 

4. Kern van de zaak (Rom. 9:6b) 

5. Het voorbeeld van Izak (Rom. 9:7-9) 

6. Het voorbeeld van Jakob en Ezau (Rom. 9:10-11) 

 

 

1. Schriftgedeelte lezen 

Lezen: Rom. 9:6-16 

 

 

2. Aandachtspunten bij de bestudering van het gedeelte 

Waar gaat het in dit gedeelte over? 

- Het gaat om volken en groepen en niet om individuen. 

- De positie van Israël en de volken, nu een deel van Israël niet tot geloof wil 

komen en een deel van de volken deel aan het heil heeft gekregen. > Concreet 

gezegd: Hoe gaat het nu verder na Hand. 18:5-6? (Lezen). Wat moet men aan 

met wat bijv. in Ps. 14:7 staat (Lezen)? > Deze vraag was toen net zo actueel 

als de onduidelijkheid die er in deze tijd is t.o.v. Gods plan na AD 70. 

- Roeping is het centrale woord in Rom. 9, niet uitverkiezing > Lezen: 9:7, 9:11, 

9:24, 9:25, 9:26. T.a.v. uitverkiezing > Lezen: Rom. 9:11. Later nog wel in Rom. 

11. 

- !!!Niet de mens bepaalt of hij tot God mag komen en hoe hij dat doet, 

maar God bepaalt dat!!! 

- Paulus gebruikt als beeldend voorbeeld de wijze waarop God Israël als volk riep: 

Via Abraham, Izak en Mozes naar de verlossing van Farao, zoals bijv. Stefanus 

ook deed (Hand. 7). 

- Dit gedeelte: Izak > Het ware Israël geroepen, Jakob > Het ware Israël 

uitverkoren. 

- In het vervolg: Mozes > Het ware Israël ontvangt ontferming en barmhartigheid, 

Farao > Het verharde deel van Israël als middel tot verkondiging van Gods naam. 

- Paulus richt zich hier specifiek tot Israël. De volken komen pas vanaf Rom. 9:24 

weer aan de orde (Lezen).  

- De volgende zaken kunnen uit dit gedeelte geleerd worden: 

o God gaat op Zijn wijze verder met Israël en de volken. 

o Gods roeping is geen eigen verdienste. 

o Het gaat uiteindelijk om geloof. 
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3. Gods woord is niet vervallen (Rom. 9:6a) 

Lezen: Rom. 9:6a 

- Strekking van dit vers: Paulus' verdriet uit Rom. 9:1-5 houdt niet in dat het woord 

van God is komen te vervallen. 

- "het woord van de God" > Duidt dit op vers 4, de wetgeving en de verbonden? > 

Nee niet primair, het duidt op het evangelie van het verlossende werk van Jezus 

Christus. Waarom? 

o Dit betekent het altijd als deze term in het NT gebruikt wordt > Lezen: Luk. 

8:11+4:16-21 en Opb. 19:13. 

o Het sluit aan bij Rom. 9:3 (Lezen). 

o Het wijst op de kern van de brief > Lezen: Rom. 1:16-17. 

- "vervallen" = ekpipto > 'uitvallen', vgl. met Mar. 13:25 ('vallen'), Hand. 27:29 

('terecht zouden komen'), 1 Pet. 1:24 ('is afgevallen') (Lezen) > Is dit niet hoe 

door de kerk na Hand. 28 met Israël omgegaan is? 

- Paulus stelt hier dat het evangelie van Jezus Christus niet gestrand is omdat een 

groot deel van Israël in ongeloof blijft. God gaat door met Zijn plan, zoals hij dat 

na Hand. 28 ook zou doen > Zie echter Job 14:7-9 (Lezen). 

- Vervolgens gaat Paulus uitleggen dat God niet afhankelijk is van de keuze van de 

mens, maar dat de mens afhankelijk is van het feit of God hem roept. Gods 

Woord vervalt niet, maar heeft soms tijd nodig > Lezen: Jes. 55:10-11. Ook in 

deze tijd hebben mensen hier niet altijd geduld mee > Zij worden als Aäron en 

het volk die het gouden kalf maakten en als hen uit 2 Pet. 3:3-5 (Lezen). 

 

 

4. Kern van de zaak (Rom. 9:6b) 

Lezen: Rom. 9:6b 

- Wat betekent dit vers? > Niet iedereen die nageslacht van Jakob is, behoort tot 

Gods Israël > Lezen: Rom. 2:28-29. 

- Dit is geen hele nieuwe boodschap, maar één die al in het OT bekend was > 

Lezen: Deut. 30:6 (prof. uit de wet) + Ezech. 11:19-20 (prof. uit de profeten).  

- Ontvangt heel Israël dit? > Nee, dat is nu ook net het onderwerp van de 

probleemstelling > Lezen: Rom. 9:27. 

- Is heel Israël werkelijk Israël? Nee > Is iedere kerkganger een gelovige? Nee, 

natuurlijk niet. Overigens: i iedere gelovige een kerkganger? Nee, ook niet. Je 

aardse status, staat los van je hemelse status > Lezen: Gal. 6:14-16. 
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5. Izak als voorbeeld (Rom. 9:7-9) 

Lezen: Rom. 9:7-9 

Lezen: Rom. 9:7a 

Waar ziet dit op? 

- Een vleselijk kind van Abraham was niet vanzelfsprekend een ontvanger van de 

belofte > Lezen: Gen. 25:1-6 + Gen. 25:11 (dit gebeurde ook onder de 

paidagogos). De moslims begrijpen dit het beste van iedereen > Offerfeest met 

Ismaël i.p.v. Izak. 

- Als het aan Abraham had gelegen, was een ander nageslacht geweest en niet 

Izak > Lezen: Gen. 15:1-6, Gen. 16:1-3+15-16, Gen. 17:15-22, Gen. 21:8-13. 

- Niet alle Israëlieten zijn kinderen van God (let wel: 'teknon' en geen 'huios') > 

Lezen: Mat 3:7-10+Joz. 4:20-24 en Joh. 8:30-44. 

- Voor God gaat het niet om uiterlijke afkomst, maar om innerlijke afkomst. 

 

Lezen: Rom. 9:7b 

Waar ziet dit op?  

- Rom. 9:7b komt letterlijk overeen met Gen. 21:12 in de LXX (Lezen). 

- In Galaten zien wij hier een uitleg over > Lezen: Gal. 4:21-31. 

- Het ware Israël en de ware kinderen van God zijn niet zij die God met werken 

proberen te behagen, maar die geloven in de belofte die God hen geeft, zoals 

Abraham dat ook deed > Lezen: Rom. 4:3 + Heb. 11:6. 

- Wat leert het woord 'kaleo' dan hier? Het bepaalt ons bij het feit dat zij 

geroepenen zijn die uit geloven in de belofte en uit God geboren zijn. 

- De geroepenen geloven in de opstanding > Lezen: Heb. 11:17-19+35. 

- De geroepenen ontvangen de eeuwige erfenis > Lezen: Heb. 9:15. 

 

Lezen: Rom. 9:8 

- Het gaat niet om aardse status en stamboom, maar om geloof in de belofte, dat 

maakt een kind van God. Zie ook Joh. 1:11-13 (Lezen). 

- Ismaël werd verwekt langs een verklaarbare menselijke weg, Izak langs een 

onverklaarbare goddelijke weg > Zo hoort ons geloof ook te zijn. Beleven wij het 

geloof ook zo als een geheimenis (1 Tim. 3:9). 

- Is dit kindschap iets dat verdiend kan worden op grond van eigen geloof? > Nee, 

men wordt als zaad gerekend (logizomai) > net als het geloof tot gerechtigheid 

gerekend wordt op grond van het geloof van JC > Lezen: Rom. 8:2+14-15. 

 

Lezen: Rom. 9:9 

- Dit vers is een samenvoeging van Gen. 18:10a+14b uit de LXX (Lezen). 

- Er was geloof bij Abraham en Sara voor nodig om deze belofte te aanvaarden > 

Lezen: Heb. 11:11-12. 

- Het ging echter allemaal niet vanzelf > tussen aankondiging (Gen. 18) en 

geboorte (Gen. 21) is er eerst nog een tijd van benauwdheid (doorbladeren), 

tot aan 'omstreeks de tijd van het leven'. 

- Sara draagt pas na de tijd van benauwdheid vrucht > Lezen: Gen. 21:1-2. 

- In dit vers is ook de belofte van het zoonschap terug te zien, die zich zal 

openbaren als de Zoon komt > Lezen: Rom. 8:22-23. 
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Samenvattend & Concluderend: 

- God gaat verder met het Israël dat uit de belofte leeft en niet uit het vlees, dat is 

het ware Israël. 

- Vleselijke afstamming bepaald niet Gods roeping, maar wie gelooft in de roeping. 

- God roept hen die geloven op grond van de belofte aan Abraham. Hun geloof 

wordt, net als bij Abraham, tot gerechtigheid gerekend op grond van het geloof 

van Christus. Zij delen door geloof in de beloften die door Christus zijn: namelijk 

de opstanding en het hemels erfdeel. 

 

 

6. Het voorbeeld van Jakob en Ezau (Rom. 9:10-13) 

Lezen: Rom. 9:10-13 

Lezen: Rom. 9:10 

- Paulus legt hier de link van de vervulling van de belofte (Izak) naar het 

verkiezend voornemen van God (Jakob). 

- De basis van de uitverkiezing is de roeping > de uitverkiezing word bevrucht door 

de roeping > de vervulling van de belofte in Izak is de verwekker van de 

uitverkiezing. 

- Het traject is roeping en dan uitverkiezing en niet andersom. 

- Let wel: Hier staat Israëls roeping centraal, het gaat hier niet om het individueel 

behouden zijn van wie dan ook > Zie ook "namelijk Izak, onze vader". 
- "Maar ook Rebekka" > Rebekka was net als Saraï ook onvruchtbaar > Lezen: 

Gen. 25:21-22. 

- 'bevrucht' > koite, wat in het Grieks ook gebruikt wordt voor 'huwelijksbed' en 

'geslachtsgemeenschap' > Ezau en Jakob hadden niet alleen dezelfde vader en 

moeder, maar werden bij dezelfde geslachtsdaad verwekt > zij waren bij aanvang 

van hun leven in de baarmoeder volstrekt gelijkwaardig. 

 

Lezen: Rom. 9:11 

- Wij moeten beseffen dat in dit vers 'voornemen' het onderwerp is en 

'uitverkiezing' het lijdend voorwerp. Taalkundig staat het één boven het ander. 

- Het voornemen/plan van God (prothesis) is dat Hij gaat (uitver)kiezen (eklogé). 

- God doet dit niet op grond van werken van mensen, maar op grond van wie Hij 

roept. 

- Dit is ook wat in Rom. 8:28-30 geleerd wordt (Lezen). 

- Wie dus de roepstem van God hoort en Hem liefheeft, mag zich uitverkoren 

weten. 

- In 2 Pet. 1:10 wordt ook geleerd dat verkiezing volgt op roeping (Lezen). 

- Het kiezen op een bepaalde wijze (hier: roeping), doet God met een bepaald voor 

mensen te begrijpen doel > Lezen: 1 Kor. 1:26-31 en Hand. 9:15 + 1 Tim. 1:11-

13+16 + Gal. 1:15-16. 

- Het kiezen van God gebeurt niet willekeurig > Lezen: Efe. 1:4+11-12+13-14. 

 


