
GELOOFSGROEI 

Wat nou van die JOODSE volk? - Romeine 9-11 

Die man met die groot hartseer 

• Lees Romeine 9:1-5; 1 Tess 2:14-16 

• Noem drie maniere waarop Paulus die waarheid van wat Hy in Romeine 9:1-2 sê, beklemtoon. 

• Dink jy ons moet in die lig van 1 Tess 2:14-16 aanvaar dat Paulus sy volk heeltemal vir die evangelie afgeskryf 

het? Gee ‘n rede. 

 

• In die nuwe bedeling bestaan die volk van God uit almal – Jood en nie-Jood – wat God se genade in geloof 

aanvaar. 

• Wat is nou die posisie van die Joodse volk in hierdie nuwe bedeling? 

• Paulus het nooit sy rug op sy volkgenote gedraai nie. 

• Tog het Jode telkens sy sendingreise probeer ontspoor. 

• Hy is egter baie lief vir sy volksgenote 

• Teen die agtergrond kan ons Rom 9:1-5 verstaan ... Die groot DROEFHEID en voortdurende hartseer oor sy 

volksgenote. 

• Christus is sy waarborg dat hy die waarheid hieroor praat. 

• Paulus beklemtoon sy bekommernis oor die Jode so sterk omdat daar mense was wat sy lojaliteit verdag 

gemaak het en so sy roeping in gedrang gebring het. 

• In sy droefheid oor sy volk se weiering om die evangelie te aanvaar, is die apostel selfs bereid om vervloek te 

wees, afgesny van Christus as dit sy volksgenote se redding sou kon meebring. 

• Israel is op 8 maniere bevoorreg deur God daarom is dit so diep tragies en onbegryplik dat hulle die 

evangelie verwerp. 

• Dring JOU/ONS voorregte ons tot groter liefde en dankbaarheid en diens? 

 

GOD is ... GOD! 

• Lees Romeine 9:6-18 

• Sou jy dink dat die “woord van God” waarvan v6 praat , op die Bybel betrekking het? Motiveer jou antwoord. 

• Voltooi: Volgens Romeine 9:6-9 berus ware kindskap van Abraham nie op die vraag of jy ‘n fisiese 

afstammeling van hom is nie, maar op .... 

• Paulus is besig om oor die ware Israel of dan volk van God te skryf. Die beslissende faktor is nie fisiese 

nakomelingskap nie, maar die besluit van God. 

• Die vertaling: vir Jakob het Ek liefgehad , maar vir Esau het ek gehaat, skep ook ‘n verkeerde indruk. Die God 

van liefde HAAT nie mense nie. Die bedoeling is dat God nie vir Esau liefgehad het met die uitverkiesende 

liefde waarmee Hy vir Jakob liefgehad het nie. 

• Die beslissing hang volkome van God af en nie van wat ons doen nie – Is God nie onregverdig om so ‘n 

besluit buite ons om te neem nie. 

• God is volkome vrymagtig. 



• Ontken dit ons verantwoordelikeid om die regte keuse vir God te maak. 

• Paulus probeer redeneer van God se kant af en wil beklemtoon dat God God is 

• Wanneer God mense verkies maak HY nie van hulle robotte nie, maar kies ons self in vryheid vir God. Dit is 

juis die wonder van God dat Sy verkiesing my vrye keuse kan insluit sonder om van my ‘n robot te maak. God 

is so wonderlik dat Hy vir ons ruimte skep om vir Hom of teen Hom te kies sonder dat dit met Sy wil bots. 

• Ons hoef nooit bang te wees dat God onregverdig sal wees nie. 

• Ons moet egter nie vir God probeer inperk in menslike skemas nie. 

• Om egter ruimte te skep vir God en sy soewereiniteit oor jou lewe is om jou handtekening op ‘n skoon vel 

papier te plaas en dit vir God te gee met die woorde: Here, wat ook al U daarop skryf, my handtekening bly. 

 

Die Pottebakker en sy klei 

• Lees Romeine 9:19-29; Jes 45:9 

• Waarom het die pottebakker die reg om uit dieselfde homp klei iets besonders en iets alledaags te maak? 

• Waarom, dink jy, kan ‘n potskerf nie met sy maker stry nie [vgl Jes 45:9] ? 

• Daar sit van nature ‘n groot stuk hubris in ons – ons wil vir God voorskryf – ons weet beter. 

• Ons gaan soek die fout vir wat verkeerd loop by God eerder as onsself. 

• Daarom vra mense soos v19 sê: Hoe kan God met ons foutvind as ons almal maar net marionette is wat na 

Sy pype moet dans. 

• Paulus fokus nou op die groot teenstelling tussen God en mens 

• Dit gaan hier oor dieselfde les wat Job moes leer toe hy God se regverdigheid betwyfel het. 

• Die resultaat van Job se worsteling met God was ‘n persoonlike ontmoeting. Wanneer onbegryplike goed in 

ons lewens gebeur wil God ons nooit wegstoot nie – maar persoonlik ontmoet 

• Met die beeld van die pottebakker wie se goeie reg dit is om met die klei te maak  soos hy wil wil die apostel 

God se volkome vrymag oor Sy skepsels beklemtoon. 

• Onthou, God hoef nie aan ons verslag te doen nie. 

• God was een keer in die geskiedenis onregverdig ... Toe Hy Jesus, die regverdige, vir ons ongeregtighede 

gestraf het. 

• Wanneer bepaalde slegte dinge met ons gebeur, is een vna die eerste vrae: Waarom gebeur dit met my? 

Maar die eintlike vraag is: Waarom nie ek nie? 

 

Ver soekers en ‘n naby skat 

• Lees Romeine 9:30-10:21 

• Wie is die klip wat God in Sion neergesit het? Vers 32-33 

• Probeer vasstel uit watter gedeelte in die Ou Testament die aanhaling in Romeine 10:8 kom? 

• Waarna verwys die WOORD waarvan hier gepraat word? 

 



• Israel wou nie die vryspraak op grond van die geloof in Jesus Christus verkry nie maar op grond van hul eie 

prestasies. Die Jode kon of wou nie insien dat Jesus in werklikheid die einddoel van die wet is waarvoor hulle 

hulself so beywer het nie. 

• In Rom 10:5-13 toon Paulus aan hoe naby die skat  van die evangelie aan ons is. Hy haal uit Deut. 30 aan 

maar het pas gesê dat Jesus die einddoel van die wet is, en pas dit dus op Christus toe. Ons hoef nie na die 

hemel op te klim nie.... Die skat is baie naby – so naby soos jou mond en jou hart. 

• Vers 14-21 handel in hoofsaak oor Israel se verwerping van die evangelie. Hulle het dit gehoor en kon dit 

verstaan – maar wou dit nie aanvaar nie. 

• Die evangelie is inderdaad ‘n skat wat naby is. Selfs ‘n klein kindjie kan dit ontdek en aanneem. En tog is dit 

in een opsig moeiliker om te aanvaar as om selfs die wet te probeer onderhou. Dit vra van jou om jouself en 

jou eie trots prys te gee en God op die troon van jou lewe te sit. 

 

God se trou 

• Lees Romeine 11:1-10; Jesaja 1:1-9 

• Waarom beklemtoon Paulus in Romeine 11:1 dat hy ‘n Jood is? 

• Sou jy sê dat die uitverkorenes in Rom 11:7 alle gelowiges is of net die Jode wat Christene geword het? 

Hoekom sê jy so? 

 

• Het God Sy volk verstoot? Die vraag gee vir Paulus kans om verder aandag te gee aan die posisie van Israel in 

die nuwe bedeling waarin die heidennasies nou deel uitmaak van die volk van God. 

• Paulus sê dat God beslis nie vir Israel verstoot het nie want hy wat Paulus is, is self ‘n Jood. 

• En, as God vir hom wat Christene vervolg het, begenadig het, sal Hy tog sekerlik enige Jood begenadig. 

• Die diepste grond van God se trou is dat Hy Israel al lank tevore uitgekies het. Dit was deel van God se plan 

om die wêreld te red en heel te maak. God bly getrou – ook aan Sy volk. Ten spyte van hul 

ongehoorsaamheid en weerbarstigheid. Daar is wel diegene wat hulle nie verset nie – die oorblyfsel of die 

“res” in wie God Sy genadewerk sou voortsit. En selfs wanneer Israel sy Messias kruisig is dit nog nie die 

einde nie. 

• Die trou van die Here hef egter nie ons verantwoordelikheid op nie. Die oorgrote meerderheid van Israel het 

volhardend verkies om hul eie pad te loop. Ons moenie met God se genade speel nie. 

 

‘n Deur wat oopstaan 

• Romeine 11:11-24; Numeri 15:17-21 

• Sou jy sê dat God mense se sonde kan gebruik om Sy eie plan uit te voer? Motiveer uit Rom 11:11-12. 

• Waarom moes die Israeliet volgens Num 15 die ringbrood as eerste gawe na God toe bring? 

• Teen watter gevaar waarsku Paulus die Christene uit die heidendom in Romeine 11:17-24? 

 

• Die brandende vraag wat in v11 aan die orde kom is of Israel, afgesien van die klein groepie wat God uit 

genade laat oorbly het, nou tot ‘n finale val gekom het? NEE, God het nie die deur vir die Jode toegeslaan 

nie. 



• Die feit dat Israel in hul roeping om die lig van God uit te straal sodat alle nasies na die Here God sou kom, 

gefaal het, en die evangelie verwerp het, beteken glad nie dat God hulle los nie. 

• God gebruik die vervolging van die Christene deur die Jode om die evangelie verder en verder te laat 

versprei. Hul verset teen die evangelie help die evangelie. Omgekeerd wil God op die manier vir Israel jaloers 

maak. Ook Paulus koester die vurige hoop dat God sy eie arbeid sal gebruik om die Jode se jaloesie op te 

wek. 

• Die beeld van die eerste stuk deeg in v16 verwys na die opdrag dat Israel die eerste meel van die oes moet 

gebruik om ‘n ringbrood te bak en dit na die heiligdom te bring as simbool om die hele oes te heilig. 

• Paulus wil hiermee sê dat die klein groepie gelowige Christene uit die Jode ‘n heiligende invloed oor die 

ganse ongelowige Joodse volk uitstraal. 

• In vers 17-24 gebruik Paulus die beeld van ‘n olyfboom om drie goed uit te lig... 

• Eerstens: Besef die gevaar van selfverheffing. 

• Christene uit die heidennasies sou kon dink hulle is darem beter as die klomp Jode wat nie glo nie. 

• Dit is God se goedheid/genade wat enigeen van ons toegang tot die koninkryk gee. 

• Nederige dankbaarheid is wat pas by ons 

• Tweedens: Onthou jou eie verantwoordelikheid. 

• Paulus lê sterk klem op God se vrymagtige handeling. Maar ons is nie pionne nie. Ons het wel ‘n belangrike 

verantwoordelikheid. Die Jode is uitgekap omdat hulle nie geglo het nie. Hulle sal teruggeënt word as hulle 

nie in ongeloof volhard nie. 

• Derdens: die deur vir die Jode is nog oop! 

• Ons mag nie ‘n deur as toe beskou wat God oophou nie. Daarom is ons getuienis teenoor Jode ook belangrik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


