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“De doctrine van het oordeel.” – Deel 4 

(Lees de pagina’s 10-12 van hoofdstuk 5 zelf door.) 

Romeinen 9:1-33=>vs1-2-“Ik spreek de waarheid in Christus, ik 

lieg niet en mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest, dat het 

een grote bron van droefheid voor mij is, en een voortdurende smart 

voor mijn hart…vs5-“Tot hen behoren de vaderen, en uit hen is, wat het 

vlees betreft, de Christus voortgekomen, Die God is, boven alles, te 

prijzen tot in eeuwigheid. Amen!” 

Wat zegt dit jou over Paulus?                                                                      

Wat zegt dit jou over de werking van de Heilige Geest in Paulus 

leven?                                                                                                        

Wat zegt dit jou over de vaderen?                                                                 

Wat zegt dit jou over Christus?                                                                

Wie is Christus voor Paulus, voor de Romeinse broeders en zusters, 

voor jou en mij? 

=>”Christus, Die God is, boven alles, te prijzen tot in 

eeuwigheid. Amen!” (Rom.9:5)                                                                

Besef je wat het betekent om Amen! te zeggen op deze uitspraak? 

Hoe past dit voor jou in ons thema: “De doctrine van het 

oordeel”? 

Vs8-“Dat is: niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God, 

maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend.” 

Wat betekent dit voor jou en mij?                                                                

Wat betekent dit voor het oordeel dat komen gaat? 

Vs11-“Want toen de kinderen nog niet geboren waren, en niets 

goeds of kwaads gedaan hadden – opdat het voornemen van 

God, dat overeenkomstig de verkiezing is, stand zou houden, niet uit 

de werken, maar uit Hem Die roept –“ 

Wat zegt dit over de kinderen die geboren worden?                                

(Denk bijvoorbeeld o.a. aan de blindgeborene! Joh.9:1-14; 1-3)                                   

Wat zegt dit over: “werken versus geloof versus roeping”? 

Vs14-16-“Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij 

God? Volstrekt niet! Want Hij zegt tegen Mozes: Ik zal Mij 

ontfermen over wie Ik Mij ontferm en zal barmhartig zijn voor 

wie Ik barmhartig ben. Zo hangt het dan niet af van hem die wil, 

ook niet van hem die hardloopt, maar van God Die Zich ontfermt.” 
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Wat zegt deze passage jou?                                                                            

Hoe verhoudt deze passage zich tot Gods oordeel? 

Vs18-19-“Dus Hij ontfermt Zich over wie Hij wil, en Hij verhardt 

wie Hij wil. U zult dan tegen mij zeggen: Wat heeft Hij dan nog aan te 

merken? Want wie heeft Zijn wil weerstaan? 

Indien je enkel en alleen deze 2 verzen leest, in plaats van de 

volledige context en verwijzingen, welke gedachten komen er dan 

misschien ten onrechte bij jou naar boven?                                                    

Vs20-22-“Maar, o mens, wie bent u toch dat u God tegenspreekt? 

Zal ook het maaksel tegen  hem die het gemaakt heeft, zeggen: 

Waarom hebt u mij zó gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen 

macht over het leem, om uit dezelfde klomp klei het ene voorwerp tot 

een eervol, het andere tot een oneervol voorwerp te maken? En is het 

niet zo dat God, omdat Hij Zijn toorn wilde bewijzen en Zijn macht 

bekendmaken, met veel geduld de voorwerpen van Zijn toorn, 

voor het verderf gereedgemaakt, verdragen heeft? 

Wat doet dit met jou?                                                                             

Wat zegt dit over Gods geduld?                                                                

Wat zegt dit over Gods oordeel? 

Vs24-26-“Hen heeft Hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit 

de Joden, maar ook uit de heidenen. Zoals Hij ook in Hosea zegt: Ik 

zal Niet-Mijn-volk noemen: Mijn volk, en de Niet-geliefde: 

Geliefde. En het zal zijn dat op de plaats waar tegen hen gezegd was: 

U bent Niet-Mijn-volk, daar zullen zij kinderen van de levende 

God genoemd worden.” (Hosea 1:6-12; 1 Petrus 2:9-10) 

Wat betekent dit voor jou? 

Vs27-29-“En Jesaja roept over Israël uit: Al zou het getal van de 

Israëlieten zijn als het zand van de zee, slechts het overblijfsel zal 

behouden worden. Want Hij voltooit een zaak en handelt die af in 

gerechtigheid. De Heere immers zal metterdaad Zijn zaak snel 

afhandelen op de aarde. En zoals Jesaja van tevoren gezegd heeft: 

Als de Heere van de legermachten ons geen nageslacht had 

overgelaten, zouden wij als Sodom zijn geworden en aan 

Gomorra gelijkgemaakt zijn geweest.” 

Waar doet het getal van het zand van de zee je aan denken? 

(Gen.22:14-18)                                                                                          
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Aan welke spotters doet het jou denken? (2 Petr.3:3-7)                              

Met welke voorbeelden worden wij gewaarschuwd?                                                    

Wat zegt dit over Gods oordeel? 

9:30-33-10:3-“Wat zullen wij dan zeggen? Dit: dat de heidenen, die geen 

gerechtigheid hebben nagejaagd, gerechtigheid verkregen hebben, 

gerechtigheid echter die uit het geloof is. Maar Israël, dat de wet 

van de gerechtigheid najaagde, is aan de wet van de gerechtigheid 

niet toegekomen. Waarom niet?  Omdat zij die niet uit geloof 

zochten, maar als uit werken van de wet. Want zij hebben zich 

gestoten aan de steen des aanstoots, zoals geschreven staat: Zie, Ik 

leg in Sion een steen des aanstoots en een struikelblok. En: 

Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.” 10:1-3-

“Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor 

Israël is gericht op hun zaligheid. Want ik getuig van hen dat zij 

ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht. Omdat 

zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en een eigen 

gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij zich niet 

aan de gerechtigheid van God onderworpen.” 

Wat doet deze passage jou?                                                                       

Wat zegt het jou over het verschil tussen de werken van de 

wet enerzijds en de gerechtigheid uit het geloof anderzijds? 

Hoe verhoudt deze passage zich tot het oordeel?                                      

Wat betekent voor jou: onderwerpen aan de gerechtigheid van 

God? 

=>Volgende week gaan we in deel 5 kijken naar onze Redder, Jezus 

Christus, Die voor ons pleit, Die voor ons bemiddelt, Die ons schoon 

wast voor de gerechtvaardigde toorn van God, de Schepper, de 

Pottenbakker. 


