
Bijbelstudie Romeinen 

Studiedag 9: Romeinen 9&10 

Leek 31-03-2012 

 

 

1. Wat gaan wij doen vandaag? 

1. Samenvatting vorige keer (ochtend) 

2. Romeinen 9:30-33 behandelen (ochtend) 

3. Romeinen 10:1-3 behandelen (middag) 

 

 

2. Samenvatting vorige keer 

- Rom. 9:6-29 > Paulus toont met illustraties uit het OT aan hoe God roept. 

- Rom. 9:27-28 (Lezen) > Omdat er maar weinigen van Israël geloven, zullen er maar 

weinigen behouden worden. Het is slechts een rest. Over het overige deel zal oordeel 

komen. 

- Rom. 9:29 (Lezen) > Ondanks Israëls goddeloosheid is God zo genadig om een rest te 

behouden. 

 

 

3. Romeinen 9:30-33 

 

Lezen: Rom. 9:30-33 > Deze verzen vormen een conclusie op Rom. 9:6-29. 

- v.30 > De volken, eerst niet tot God behorend, mogen op grond van het geloof nu wel 

tot God behoren. 

- v.31-32a > Israël is bij God uit de gratie, omdat zij uit eigen kracht tot God wilden 

komen. 

- v.32b-33 > Voor Israël is Christus een struikelblok, voor de volken een reddingsboei. 

 

Vers 30 

Reeds de vorige keer behandeld. Belangrijke punten: 

- Ondanks dat de heidenen geen gerechtigheid najaagden, hebben zij deze toch 

gekregen > Dit is genade met als doel om Israël tot jaloersheid te verwerken. 

- De heidenen grepen de gerechtigheid vast doordat zij geloofden. 

- Het geloof staat hier voor de eigen keuzeverantwoordelijkheid om Christus te 

aanvaarden. 

 

Vers 31-32a 

- Wet van gerechtigheid = wet die tot God leidt. 

- Israël leefde naar de letter der wet, maar niet naar de geest van de wet. De wet werd 

bij hen van een middel tot een doel > Vgl. met Rom. 10:4 (Lezen). 

- Israël had een uiterlijk, mechanische religie en geen innerlijk, warm geloof > Zie Deut. 

10:12-16 (Lezen) (HSV 273) > vijf opdrachten in volgorde van belangrijkheid zijn te 

vinden in vers 12+13 (chiasme): 

1. Vrezen (ontzag hebben); 

2. In al Zijn wegen te gaan (je leven aan Zijn plan onderwerpen); 

3. Hem liefhebben; > Lezen: Rom. 13:8 

4. Te dienen, met heel je hart en met heel je ziel; 

5. Het onderhouden van Gods wet. 

- Israël begon met het laatste en kwam aan de rest niet toe. 



- De kern is liefhebben. Maar liefst 8x wordt Israël in Deuteronomium opgeroepen om de 

HERE lief te hebben. 

- Deut. 10 verder afhandelen. 

- Zie ook Deut. 6:4-6 (Lezen) (HSV 267) > Op deze Sjema volgt het liefhebben (wat net 

als vers 4 in de lijn van vers 7 e.v. behoort te gebeuren) > Vgl. met Rom. 8:28 > God 

roept hen die Hem liefhebben. 

- Israël leefde niet naar de diepste strekking van de Sjema. Hosea omschrijft hun 

houding treffend > Lezen: Hos. 4:1 (HSV 1418), vgl. met Rom. 10:2+9:28 (Lezen). 

- Samengevat: Omdat Israël bij de letter van de wet bleef, zijn zij nooit bij het doel, 

maar ook niet bij het eindpunt van de wet aangekomen > Lezen: Rom. 9:16+10:4. 

- Is onze gezindheid ook die van liefde en geloof? Of zoals Opwekking 510 zegt: "Dit is 
mijn verlangen: U prijzen, Heer; met heel mijn hart aanbid ik U. Al wat binnen in mij is, 
verlangt naar U; alles wat ik vinden wil, is in U." 

 

Vers 32b-33 

- v.32b > Israël is, jagend op hun eigen wijze naar gerechtigheid gestruikeld over de 

steen des aanstoot: "Want zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots." . 
Paulus legt in dit vers een verbinding tussen het rennen op de renbaan en het bouwen 

van een tempel. 

- v.33 > Dit vers is een zogenaamd 'mengcitaat' uit Jes. 28 en Jes. 8:  

o Lezen: Jes. 28:14-17 (HSV 1100) > Ten tijde van de belegering door Sanherib 

sloot Israël een verbond met Egypte i.p.v. op de HERE te vertrouwen. 

o Lezen: Jes. 8:12-15 (HSV 1065) > Israël moest niet bang zijn voor Sanherib, maar 

voor de HEERE Die hen voor hun ongeloof zou straffen. 

- Nog een aantal passages te vinden in de Bijbel met dit voorbeeld > Ps. 118:22, Mat. 

21:42, Luk. 20:17, Hand. 4:11, 1 Pet. 2:7.  

- 'aanstoots' = struikelblok, 'struikelblok' = valstrik > Wie roemt in eigen werk, struikelt 

over (de genade van) Christus > Lezen: Hand. 4:8-12 (HSV 1711). 

- Wie echter in eigen zwakheid gelooft, zal niet ten schande worden (v.33b). De keuze 

was voor Israël, de volken hen ten voorbeeld kozen er voor. De keuze ligt er ook nu 

nog voor de mensheid > Lezen: Rom. 10:9-13. 

 

 

4. Romeinen 10:1-3 

- Lezen: Rom. 10:1-3. 

- Opbouw van dit gedeelte: 

o Rom. 10:1 > Paulus verwoordt nogmaals zijn gevoelens t.a.v. Israël. 

o Rom. 10:2 > Het kernprobleem van Israël wordt aangegeven > Zij rennen als een 

kip zonder kop rond. 

o Rom. 10:3 > De achterliggende oorzaak wordt aangegeven > Israël zoekt de 

redding bij zichzelf. 

 
Vers 1 
- Dit vers sluit naadloos aan op Rom. 9:1-5 (Lezen). 
- Paulus wil niet dat zijn bedoelingen verkeerd begrepen worden > Hij heeft het beste 

voor met Israël. 
- Paulus toont zijn betrokkenheid op twee manieren, met als doel Israëls behoud: 

1. De oprechte wens (lett. 'goed denken' [eudokia]) van zijn hart. 
2. Gebed (smeekgebed) tot God. 



- Het goed denken, ligt ten grondslag aan het handelen, wat als doel het behoud heeft. 
Zie de diepere context van 'eudokia': 
o Lezen: Luk. 2:14 (HSV 1616) > God heeft het goede voor met de mens door 

Christus te zenden (hier dus niet: mensen v.h. welbehagen, oftewel mensen die 
van goede wil zijn). 

o Lezen: Efe. 1:5-6 (HSV 1822) > De grond van onze zoonstelling is dat God het 
goede met ons voorheeft. Hierin komt Hij ook Zelf tot recht, als Vader tot Zoon. 

o Lezen: Filip. 2:13 (HSV 1832) > God werkt in ons omdat Hij het goede met ons 
voorheeft (ook al begrijpen wij dit soms niet). 

- God heeft het goede voor met de mensheid, ook al is deze van Hem afgedwaald. Hij 
geeft alles voor hen, namelijk Zijn Zoon. De Vader beseft dat Zijn werkelijke eer 
gelegen is in het tot zijn recht komen van Zijn schepping > Zie Efe. 1 > 3x "tot lof van 
Zijn heerlijkheid"! 

 
Vers 2 
- Paulus treedt als het ware op als 'getuigedeskundige' in een rechtbank (zie 9:28). 
- Paulus ziet de ijver waarmee de Joden God proberen te dienen. IJver voor God is 

echter niet voldoende, het gaat om wat er achter deze ijver steekt. 
- De ijver voor God is kenmerkend voor een 'waarachtig' Jodendom > 

o IJver = zelos, wat duidt op het fel nastreven van iets. Het woord 'zeloot' is hiervan 
afgeleid > strijders voor het nationaal belang van Israël. 

o Lezen: Hand. 22:1-5 (HSV 1745) + Gal. 1:13-14 (HSV 1814) > Paulus' ijver was 
met verkeerde motivatie. 

o Lezen: 1 Kon. 19:9-14 (HSV 519) > God laat hier zien dat waar geloof niet in 
uiterlijke ijver te vinden is, maar in stilte en verborgenheid > of wat in Ex. 14:14 
staat: "De HERE zal voor u strijden, en u moet stil zijn.". 


