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Romeinen 9 
 
 
Wij zijn gered en hoewel het ons niet altijd voor de wind gaat in het aardse leven, mogen we vasthouden aan wat 
aan ons beloofd is. We mogen weten dat wij Gods kinderen zijn en dat Hij ons uitzicht heeft gegeven op de 
erfenis. God zal alles laten meewerken ten goede en er is niks dat ons nog kan scheiden van de liefde van God.  
 

Hoe zit het met Israël? 
Paulus legt vanaf het begin van de brief uit dat de redding voor zowel Jood als heiden is. Niet alleen de redding, 
maar ook de zegeningen zijn voor elke gelovige. Dus ook voor de gelovige heidenen. Is dat niet bijzonder? Dit was 
juist beloofd aan Israël en zij krijgen niet allemaal de zegeningen? Hoe zit dat? Daar gaat Paulus, die zelf een Jood 
is, in de komende drie hoofdstukken op in.  

Lezen: Romeinen 9:1 –14  

 

 

 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
God beloofde Israël vele zegeningen, als ze Hem gehoorzaam zouden zijn. Tegelijk liet God Mozes al profeteren 
dat Zijn volk meermalen ongehoorzaam zou zijn en de consequenties zou dragen. Jesaja profeteerde dat Israël de 
Heere Jezus niet zou aannemen en dat ze juist verblind zouden worden. Dus God wist van tevoren dat een deel 
van Israël de belofte niet zou ontvangen, omdat zij Jezus zouden afwijzen. God overziet de tijd en Hij weet wie 
Hem zouden willen gehoorzamen en wie niet. Degene die Hem niet geloven, gebruikt Hij om zijn macht bekend 
te maken.    

Lezen: Romeinen 9:15 –33  

 

 

 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Paulus legt uit dat wij, gelovigen uit de heidenen, zegeningen ontvangen die beloofd waren aan Israël. Israël 
ontvangt ze niet, omdat ze verhard zijn. Met meerdere voorbeelden wordt ons duidelijk gemaakt dat dit principe 
niet nieuw is en dat God al voorzien heeft hoe iemand zal zijn. Ja zelfs hoe een volk zal zijn en dat er wel vaker 
een groot deel van het volk de zegeningen misloopt.  
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Soms hoor je iemand zeggen: ‘Israël heeft afgedaan en de Gemeente is in de plaats van Israël gekomen’. Dit is 
ongenuanceerd en als je niet oplet zou je denken dat er geen hoop meer is voor mensen die afstammen van 
Jakob. In hoofdstuk 10 en 11 wordt de nuance gemaakt en wordt goed uitgelegd hoe het nu zit met Israël en dat 
bepaalt ook onze houding ten opzichte van hen.   

Lezen: Romeinen 10:1 –10  

 

 

 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Je zou kunnen concluderen dat Israël niet tot geloof kan komen, omdat dit al geprofeteerd was. Toch blijft Paulus 
bidden voor hun redding en als we Handelingen doorlezen, zien we ook dat Paulus altijd eerst naar de Joden gaat 
en daarna pas naar de heidenen.  

Lezen: Romeinen 10:11 –21  

  
 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Paulus laat duidelijk zien dat God van tevoren wist dat het merendeel van de Israëlieten Christus zou afwijzen en 
dat juist de niet-Joden Hem zouden aannemen. Maar is dan het volk Israël afgeschreven en verstoten? Is er geen 
hoop voor de Israëliet? Dat antwoord is tweeledig en wordt uiteengezet in hoofdstuk 11. 
 

Is er nog hoop voor Israël? 
 
Het is heel bijzonder om in het Oude Testament te lezen dat over Israël al was uitgesproken dat ze zouden 
struikelen over de Steen (Christus). Daaruit leren we dat we op God kunnen vertrouwen. Maar als God van 
tevoren wist hoe het zou gaan, is het dan een feit dat elke Israëliet Christus zou afwijzen. Nee, er is hoop. 

Lezen: Romeinen 11:1 –10  

 

 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Je kent van de bekende uitspraak: elk nadeel heeft zijn voordeel. Zo kijkt Paulus ook naar Israël dat Christus heeft 
afgewezen. 
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Lezen: Romeinen 11:11 –15   

 

 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Dat het evangelie aan ons, de heidenen, is verkondigd komt omdat Israël de boodschap afwees. Dat wij de 
boodschap wel zouden aannemen had God al voorzien. Aan Paulus laat God weten dat uiteindelijk de afwijzing 
van Israël niet definitief is. De deur staat voor hen open en wij zouden hen tot jaloersheid verwekken, hen het 
evangelie verkondigen en voor hun behoud bidden. In de toekomst zal de verharding van Israël stoppen.  
 

De olijfbomen 
 
Aan het einde van zijn uitzetting gaat Paulus het nogmaals illustreren aan de hand van een sprekend voorbeeld. 
Hij benoemd twee volken, het ene volk (Israël) wordt uitgebeeld met takken aan een tamme boom, het andere 
volk (heidenen) met takken aan de wilde boom. Er worden takken uit de tamme boom afgebroken, omdat zij 
(Israël) niet geloven en er worden wilde takken in de tamme boom geënt, omdat zij (heidenen) wel geloven.  
 

Lezen: Romeinen 11:16 –24   

 

 

 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
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De toekomst 
 
We hebben net gezien dat doordat Israël het evangelie afgewezen heeft, er plaats vrijgekomen is in de tamme 
olijfboom en dat dit ingevuld is door de gelovige heidenen. Je zou kunnen stellen dat hiermee het verhaal weer 
compleet is, maar er zal nog een verandering komen.  

Lezen: Romeinen 11:25 –36   

 

 

 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

 
De praktijk 
 
God heeft de tijden overzien en heeft tijdperken (bedelingen) gesteld waarin Hij op een bepaalde manier handelt. 
God ontfermt zich nu over ons en Hij gebruikt de gelovige heidenen om Israël het evangelie te verkondigen. In de 
toekomst ontfermt God zich over geheel Israël en zullen zij collectief tot geloof komen. Onze God is een 
ontfermende God en dat doet wat met je. Wat ga je doen als je beseft dat je alles uit genade hebt ontvangen?  

Lezen: Romeinen 12:1-8   

 

 

 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Hoofdstuk 12 sluit perfect aan bij hoofdstuk 8. De drie tussenliggende hoofdstukken geven ons inzicht in Gods 
plan met het volk Israël en onze verhouding daarin. Juist vanuit die kennis volgt de praktijk. In de eerste plaats 
hoe wij zouden staan ten opzichte God, maar daarna ook hoe wij ons zouden opstellen ten opzichte van onze 
medegelovigen. Het bijzondere daaraan is dat dit sterk lijkt op hoe broers en zussen met elkaar zouden omgaan 
in een huisgezin. Naast het huisgezin van God is er de wereld om ons heen, met daarin mensen die goedgezind en 
kwaadgezind zijn. Ook daarin geeft Paulus ons aanwijzingen.  

Lezen: Romeinen 12:9-21   

 

 

 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

http://www.bijbeluitleg.nl/jongeren.html


 Romeinenbrief 

www.bijbeluitleg.nl/jongeren.html  5 
 

Doen Ja Nee Anders 

Afkeur hebben van het kwade, vasthouden aan het goede    

Elkaar hartelijk liefhebben met broederlijke liefde    

Elkaar voorgaan in eerbetoon    

Niet traag zijn qua inzet    

Vurig van Geest zijn     

De Heere dienen    

Verblijden in de hoop    

Geduldig zijn in verdrukking    

Volharden in het gebed    

Deelgenoot in de noden van de heiligen    

Toegelegd zijn op gastvrijheid    

Zegenen van hen die jou vervloeken    

Verblijden met hen die blij zijn, huilen met hen die verdrietig zijn    

Eensgezind zijn onder elkaar    

Je bij het nederige houden, niet jezelf wijzer achten dan je bent    

Niemand kwaad met kwaad vergelden    

Bedacht zijn op wat goed is voor alle mensen    

In vrede leven met alle mensen    

Eten en drinken aan je vijand geven    

Het kwade overwinnen door het goede    

Jezelf niet wreken    

 

Opdat u onberispelijk en rein bent, onbesproken kinderen van God temidden van een krom en 

verdraaid geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld (Fil 2:15). 
 
In eerdere hoofdstukken hebben we geleerd dat wij onze eigen gerechtigheid niet kunnen verdienen door de 
werken van de wet. We ontvangen het uit genade. Je zou dus kunnen denken dat wij lekker passief achterover 
kunnen gaan leunen. Maar nee, geloven betekent wel wat anders. We zouden veranderd worden van binnenuit, 
door Gods Geest. Door het veranderde denken, wordt ons doen ook anders. Anders dan hoe de ongelovige 
wereld denkt en doet.  
 
De aanbevelingen gingen tot nu toe over vriend en vijand, maar hoe zit het nu met mensen die autoriteit hebben 
over ons? Zouden we niet beter ons kunnen terugtrekken uit de wereld? Dat komt nu aan bod in hst 13. 
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