
7 maart 2021, Kesteren 

Romeinen 9 tot en met 11 (1) 

Romeinen 9, 10 en 11 horen duidelijk bij elkaar. We vatten ze vaak samen met ‘Gods plan met Israël’. 

Of dat een goede samenvatting is, zal uit de studie van deze hoofdstukken moeten blijken. 

We zullen beginnen met een verkenning van de drie hoofdstukken als geheel.  

Romeinen 9 tot en met 11 zijn niet een apart Bijbelboek. Ze staan in de Bijbel als een onderdeel van 

een lange brief. Natuurlijk kan het best dat Paulus op een gegeven moment een heel nieuw 

onderwerp aansnijdt, maar het loont wellicht de moeite om te zien of er schakeltjes te vinden zijn 

naar de eerste hoofdstukken of naar de latere. 

Soms kan het goed zijn om eerst eens te kijken naar het doel waarmee een bepaalde tekst is 

geschreven. Voordat je een uitleg zoekt van een tekst, lees je eerst de conclusie. Dat kan bij bepaalde 

Bijbelboeken of delen daarvan heel verhelderend werken. Voordat je begint te lezen of uit te leggen 

kijk je eerst eens waar de schrijver naartoe werkt.  

1. Waar vind je normaal gesproken de conclusie van een stuk tekst? 

2. Lees Romeinen 9-11. 

3. Kijk eens naar het laatste gedeelte van Romeinen 9-11. Hoe beëindigt Paulus deze 

hoofdstukken?  

4. Aan welk Bijbelboek zou Paulus veel gedacht kunnen hebben bij het opschrijven van dit 

Schriftgedeelte? 

5. Wat is de grote les van dit Bijbelboek (van vraag 4)? 

Een andere manier om ‘vat’ te krijgen op deze tekst is om eens naar kenwoorden of kernteksten te 

kijken. 

6. Zoek eens een aantal kernwoorden of kernthema’s die Paulus in Romeinen 9-11 benoemt. 

(Het mooiste is natuurlijk als je wat betreft de woorden de grondtekst daarin betrekt.) 

7. Wat is een belangrijk thema (eigenlijk het belangrijkste) in de eerste acht hoofdstukken? 

8.  Vind je dat in deze hoofdstukken ook terug? 

9.  Als de Bijbel een boek is waarin God Zichzelf openbaart; welke conclusie zou je dan trekken 

aangaande Gods wezen uit deze drie hoofdstukken? 

Paulus baseert zich helemaal op de Tenach bij het schrijven van zijn brief. Ook in deze drie 

hoofdstukken, vind je vele verwijzingen daarnaar. 

10. Welke personen uit de Tenach noemt hij (bij naam)? 

11. Lees de Schriftgedeelten die over deze personen gaan in de context. Probeer eens te 

formuleren hoe deze Schriftgedeelten in verband zouden kunnen staan met Romeinen 9-11. 

12. Welke profeten noemt Paulus in hoofdstuk 9 bij name? 


