
39Met Andere Woorden [ 31] 2

Bestemd tot vaten van genegenheid
Een nieuwe lezing van Romeinen 9:22-23

Wim Hendriks

In dit artikel wordt een nieuwe lezing van Romeinen 9:22-23 voorge-
steld. Een bespreking van de bestaande vertaalpraktijk laat zien dat de 
gebruikelijke weergave van deze verzen tekortschiet. Een analyse van 
de zinsstructuur en van de directe context biedt goede aanknopings-
punten voor een andere interpretatie en een nieuwe vertaling.

Ter inleiding
In sommige kerkelijke kringen ‘blijft men de voorkeur geven aan een zo let-
terlijk mogelijke vertaling van de brontekst.’1 Vandaar een herziening van de 
aloude Statenvertaling (SV).2 Maar is de SV wel altijd zo letterlijk, en wordt dit 
epitheton niet wat onkritisch gebruikt? En wat betekent letterlijk hier? Letter-
lijk tegenover figuurlijk? Of letterlijk tegenover vrij? En welke vertalingen zijn 
dan vrij? Van de vertaling van de brieven van Paulus door Willem Grossouw 
en Gerard van het Reve, opgenomen in de Willibrordvertaling (WV), werd 
destijds gezegd dat ze weliswaar vrij was, maar misschien in zekere zin letter-
lijker dan gebruikelijk, omdat de vertalers, naar men zegt, Paulus zo adequaat 
weergeven. Hier wil ik aan de hand van Romeinen 9:22-23 duidelijk maken 
dat, althans in dit geval, de SV helemaal niet letterlijk is. Hetzelfde geldt voor 
andere vertalingen, zoals hieronder zal blijken. 

De context van Romeinen 9:22-23
Uiteraard is het van belang om de twee verzen waar deze bespreking zich op 
concentreert, in hun directe context te bekijken. Daarom citeer ik eerst de 
passage 9:20-26, in de Herziene Statenvertaling (HSV).

20 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? 21 Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem, om 
uit dezelfde klomp klei het ene voorwerp tot een eervol, het andere tot 
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een oneervol voorwerp te maken?3 22 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, verdra-
gen heeft? 23 En dat met het doel om de rijkdom van Zijn heerlijkheid 
bekend te maken over de voorwerpen van Zijn ontferming, die Hij van 
tevoren bereid heeft tot heerlijkheid? 24 Hen heeft hij ook geroepen, na-
melijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. 25 Zoals 
Hij ook in Hosea zegt: Ik zal Niet-Mijn-volk noemen: Mijn volk, en de 
Niet-geliefde: Geliefde. 26 En het zal zijn dat op de plaats waar tegen hen 
gezegd was: U bent Niet-Mijn-volk, daar zullen zij kinderen van de le-
vende God genoemd worden.4

In 9:20b-21 gebruikt Paulus het beeld van de pottenbakker: deze is soeverein, 
omdat híj, en niet het product, de bestemming bepaalt. Zijn de pottenbakker 
en de klei soms elkaars gelijken? Immers, het maaksel zegt toch niet tot zijn 
maker: waarom heb je me zo gemaakt: gaaf werk of misbaksel, met een eer-
volle of een eerloze bestemming? Dan wordt in 22-23 dit beeld op God over-
gebracht: als de pottenbakker soeverein is, hoeveel te meer dan God. Maar het 
blijft wel beeldspraak.

Daarom is het raadzaam eerst goed op de beelden te letten. De tegenstelling 
van ‘kruikjes die ergernis wekken’ en ‘kruikjes die genegenheid wekken’ kan 
begrepen worden tegen de achtergrond van het pottenbakkerswerk. Ooit 
bracht ik een bezoek aan een pottenbakker in Hebron. Deze stad in Israël 
is al eeuwen beroemd om de fabricage van kleine voorwerpen, van gekleurd 
glas, maar ook van aardewerk: vaatwerk van allerlei aard, potjes, pannetjes, 
kruikjes, kannetjes. Wat mij toen opviel: in de ene hoek stonden alle geslaagde 
producten te drogen, in een andere hoek stonden de mislukte potjes, de af-
dankertjes, klaar om ze aan het eind van de dag of de week weg te gooien. Of 
om de klei ervan opnieuw te gebruiken, zoals pottenbakkers mij vertellen. 
Vers 24, ten slotte, geeft de toepassing van het beeld. Hier gaat het over ‘ons, 
niet alleen uit Joden, maar ook uit Heidenen’. Met twee citaten uit Hosea in de 
verzen 25-26 begint het schriftbewijs van Paulus.

De crux van 9:22-23
De vraag is nu wat de verzen 22-23 uitbeelden. Alvorens een antwoord op deze 
vraag te zoeken, volgt hier de Griekse tekst. Omdat leestekens vertalers meer 
dan eens op een verkeerd spoor zetten, laat ik ze hier weg.
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ei de thelôn ho theos endeixasthai tên orgên kai gnôrisai to dunaton au-
tou ênenken en pollêi makrothumiai skeuê orgês katêrtismena eis apôlei-
an kai hina gnôrisêi ton plouton tês doxês autou epi skeuê eleous ha 
prohêtoimasen eis doxan

Om een indruk te geven van de wijze waarop het Grieks van deze verzen ge-
woonlijk weergegeven wordt, laat ik een aantal vertalingen volgen.

SV  En of God, willende zijn toorn bewijzen, en zijn macht bekend 
maken, met veel lankmoedigheid verdragen heeft de vaten des 
toorns, tot het verderf toebereid; en opdat hij zou bekend maken 
den rijkdom zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid, 
die Hij te voren bereid heeft tot heerlijkheid?

NBG 1951  En als God nu, zijn toorn willende tonen en zijn kracht bekend 
maken, de voorwerpen des toorns, die ten verderve toebereid wa-
ren, met veel lankmoedigheid verdragen heeft – juist om de rijk-
dom zijner heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van 
ontferming, die Hij tot heerlijkheid heeft voorbereid?

WV  En als God nu eens, om zijn toorn te tonen en zijn macht te doen 
kennen, de voorwerpen van die toorn, gereed voor de ondergang, 
met grote lankmoedigheid heeft verdragen, juist met de bedoe-
ling de rijkdom van zijn heerlijkheid te openbaren voor hen die 
het voorwerp zijn van zijn ontferming, die Hij tot heerlijkheid 
heeft bestemd ... ?

GNB  Hetzelfde is waar voor wat God doet. Hij wil laten zien hoe hij 
straft en bekendmaken hoe machtig hij is. Daarom juist heeft hij 
het grootste geduld gehad met hen die hij wilde straffen en die de 
ondergang tegemoet gingen. Dit deed hij ook om de rijkdom van 
zijn glorie te openbaren voor hen met wie hij medelijden wilde 
tonen en die hij had voorbestemd om in zijn glorie te delen.

NBV  God heeft degenen die het voorwerp van zijn toorn zijn en die 
hij heeft bestemd voor de ondergang, met veel geduld verdragen 
omdat hij zijn toorn ook wil tonen en zijn macht kenbaar wil ma-
ken. En omdat hij zijn overweldigende majesteit wil tonen, heeft 
hij degenen die het voorwerp zijn van zijn barmhartigheid ertoe 
voorbestemd om in zijn majesteit te delen.

NB  En als God nu eens, om zijn toorn te tonen en zijn kracht te doen 
kennen voorwerpen van toorn, voor ondergang toebereid, in zijn 
overvloedige lankmoedigheid heeft verdragen – ook om de rijk-
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dom van zijn heerlijkheid te doen kennen over voorwerpen van 
ontferming, die hij tevoren gereed heeft gemaakt voor heerlijk-
heid?

Koolschijn  En als God, die zijn toorn wilde tonen en bekend wilde maken 
waartoe hij in staat is, met veel lankmoedigheid de voorwerpen 
van toorn, vervaardigd voor vernietiging, heeft verdragen – ook 
om de rijkdom van zijn glorie bekend te maken ten aanzien van 
de voorwerpen van medelijden, die hij heeft voorbereid voor glo-
rie, (die hij ook heeft geroepen, ons, ...)5

HSV  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? En 
dat met het doel om de rijkdom van Zijn heerlijkheid bekend te 
maken over de voorwerpen van Zijn ontferming, die Hij van te-
voren bereid heeft tot heerlijkheid?

Een eerste en niet te miskennen probleem in al deze vertalingen is dat het 
citaat uit Hosea in de verzen 25-26 er maar losjes aanhangt, terwijl het voor 
Paulus geldt als schriftbewijs van het onmiddellijk voorafgaande. Bovendien 
is het de vraag of de gebruikelijke vertalingen de brontekst wel goed weer-
geven. Dikwijls wordt aangenomen dat de Griekse zin van 9:22-23 een ana-
koloet is. In sommige vertalingen zie je dat nog doorschemeren, in andere 
vertalingen wordt de zin gladgestreken. Wat kan er mis zijn met de gegeven 
vertalingen? Nogal wat, naar zal blijken.6 Er zijn twee aanwijzingen die leiden 
tot een beter begrip en een meer adequate vertaling van deze passage: de over-
gang van beeld naar betekenis, en de structuur van de Griekse zin.

Overgang van beeld naar betekenis
Een belangrijk gegeven is dat de Griekse tekst de overgang van beeld naar 
betekenis ondubbelzinnig aangeeft. Die overgang vindt plaats direct na vers 
23. Na ‘vaten van ontferming’ of ‘vaatwerk dat genegenheid wekt’ zou men 
(parallel met ‘vaten die hij te voren bereid had’) als begin van 24 verwach-
ten: ‘vaten die hij ook riep’. Er volgt echter ‘die hij ook riep, ons’.7 Sommige 
vertalingen (met name GNB) beginnen al in de verzen 22-23, en dus voortij-
dig, met het doorvertalen van het beeld naar het verbeelde (in GNB feitelijk 
een allegoriserende parafrase). Maar ook de andere vertalingen interpreteren 
het beeld voortijdig. Ze vertalen ‘vaatwerk’ door naar mensen, ten verderve 
toebereid, gereed voor de ondergang, en zeggen dan: ‘God heeft ze met veel 
lankmoedigheid verdragen.’
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Analyse van de zinsstructuur
De Griekse tekst bestaat uit meerdere bijzinnen en verschillende deelwoord-
constructies,8 en slechts één hoofdzin, met het werkwoord ênenken. Dit is 
een verhalende vorm bij ferô = dragen, brengen. Opvallenderwijs lopen twee 
zinsdelen parallel: skeuê orgês katêrtismena eis apôleian (kruikjes die ergernis 
wekken, die klaar staan om weggegooid te worden) en skeuê eleous ha pro-
hêtoimasen eis doxan (kruikjes die genegenheid wekken, die hij bedoeld had 
om er stralend uit te zien).9 Beide zinsdelen scharnieren om het woordje epi. 
Tussen beide zinnen in staat een parenthese, ingeleid door een kai in zijn oor-
spronkelijke betekenis van ook, zelfs, nog, juist: juist om de rijkdom van zijn 
heerlijkheid bekend te maken. De essentie van de zin kan als volgt weergege-
ven worden: God êneken (droeg) kruikjes die ergernis wekken epi (tot) kruik-
jes die genegenheid wekken. Het is dus van belang om de precieze betekenis 
van de combinatie ferô epi in deze zin vast te stellen. De manier waarop ênen-
ken ... epi weergegeven wordt in de gebruikelijke vertalingen (zie hierboven) is 
om drie redenen te bekritiseren.

Ten eerste onderkennen de vertalingen niet dat we in deze zin te maken heb-
ben met een irrealis. Toch is juist het onderkennen van de irrealis nodig om 
Paulus’ gedachtegang duidelijk naar voren te brengen. De lezer verwacht op 
grond van de irrealis ênenken dat God een dergelijke herbestemming van tot 
vernietiging bestemde kruikjes niet tot stand brengt. De verrassende wending 
van vers 24 en de daarop volgende citaten is: Wie had het gedacht? Hij heeft 
het tóch gedaan! Luister naar Hosea.
In de tweede plaats wordt in de gebruikelijke vertalingen niet onderkend dat – 
na de tussenzin juist om de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend te maken – de 
zin in vers 23 doorloopt, en dat het voorzetsel epi een verbinding aangaat met 
de verbale vorm ênenken. De vertalingen leggen die verbinding niet, en geven 
epi weer als ‘ten aanzien van’ (in feite meestal over of voor). 
Ten derde, alle vertalingen interpreteren ênenken als (figuurlijk) verdragen in 
plaats van (concreet) dragen of brengen. Nu kán het werkwoord ferô in een 
figuurlijke betekenis gebruikt worden, maar dit is tamelijk zeldzaam. Er is 
daarom alle reden om te kijken of de gebruikelijke concrete betekenis hier 
niet beter past.

De vertaling van ferô epi
Ik meen dus dat ferô epi in 22-23 gebruikt wordt in de betekenis: bestemmen 
tot, brengen tot, in die zin dat de kruikjes van de ene lotsbestemming ‘ge-
bracht worden tot’ een andere bestemming. Het voorzetsel epi (op, bij, tot) 
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duidt, met de vierde naamval, richting of verplaatsing aan, van het een naar 
het ander. Het kan gebruikt worden, zoals hier, voor het ontstaan van nieuwe 
toestanden.10

Nu roept mijn vertaling van ferô epi met bestemmen tot de vraag op of dit wel 
kan, aangezien woordenboeken deze betekenis niet geven. Daarom wil ik wij-
zen op de herkomst van de gebruikelijke vertaling. De vertaling verdragen gaat 
terug op de Latijnse Vulgaat, die het Griekse ênenken weergeeft met sustinuit, 
van sustineo, omhooghouden, staande houden, maar ook (oneigenlijk) uithou-
den, verdragen. Augustinus daarentegen, waarschijnlijk in navolging van de 
Vetus Latina, vertaalt ênenken herhaaldelijk met attulit, van adfero, ergens 
heen dragen, ergens heen brengen, of brengen tot. Dan krijg je de volgende 
constructie: deus ... attulit ... vasa irae ... in vasa misericordiae, God bracht/
bevorderde/bestemde kruiken van woede/ergernis tot kruiken van genegen-
heid.11 Op een andere manier kun je de uitdrukking in vasa misericordiae nau-
welijks verstaan.12 Kortom, mij lijkt van kardinaal belang dat alles in de volzin 
van 22-23 scharniert (vergelijk Latijn cardo) rond dat voorzetsel epi: kruikjes 
die ergernis wekken bestemmen tot kruikjes die genegenheid wekken.

Dit alles leidt tot de volgende vertaling:
22 Stel nu dat God, die zijn ergernis wil tonen en zijn kracht bekendma-
ken, met veel grootmoedigheid kruikjes die ergernis wekken, die klaar 
staan om weggegooid te worden, 23 – juist om de rijkdom van zijn heer-
lijkheid bekend te maken – zou bestemmen tot kruikjes die genegenheid 
wekken, die hij bedoeld had om er stralend uit te zien. 24 Die kruikjes dat 
zijn wij, die hij geroepen heeft, niet alleen uit joden, maar ook uit niet-
joden, 25 zoals hij het ook bij Hosea zegt: wat mijn niet-volk was, zal ik 
mijn volk noemen, en de niet-beminde welbeminde. 26 En het zal gebeu-
ren op de plaats waar hun gezegd werd: mijn niet-volk zijn jullie, dat ze 
daar zonen van een levende God genoemd zullen worden.

Wat Paulus wil zeggen
Vers 24 spreekt ondubbelzinnig over Gods roeping niet alleen van joden maar 
ook van niet-joden. Deze roeping van joden en niet-joden is te vergelijken met 
het beeld in de verzen 22-23. Zowel joden als heidenen zijn om zo te zeggen 
de misbaksels van een pottenbakker die klaarstaan om weggedaan te wor-
den. Maar ze worden niet afgedankt, doch krijgen een nieuwe bestemming: 
ze wekken de genegenheid van de pottenbakker. Zo gaat het ook met joden 
èn heidenen: de niet-beminden worden wel-beminden. In deze paar verzen 
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vinden we dus in kort bestek terug wat Paulus al in het begin van zijn brief 
aan de Romeinen uiteengezet heeft, namelijk dat allen, joden zowel als niet-
joden, onder de heerschappij van de zonde staan (Romeinen 3:9). Niettemin 
genieten beide groepen de genegenheid en de genade van God. God is groter 
dan ons hart.

We mogen niet vergeten dat Paulus in Romeinen 9 spreekt vanuit zijn eigen 
situatie, en vanuit heel concrete levenservaringen. Men hoeft maar te denken 
aan de moeilijkheden die de aanleiding waren voor zijn brief aan de Galaten, 
of aan de oplossing die het zo genoemde apostelconcilie volgens het verhaal 
van Handelingen aangedragen heeft. Petrus zegt (Handelingen 15:8-9): ‘God 
die de harten kent, bevestigde dat, door aan hen (niet-joden), net als aan ons, 
de heilige geest te schenken. Hij heeft in geen enkel opzicht onderscheid ge-
maakt tussen ons en hen.’ Romeinen 9 gaat dus primair over de kwestie van 
christenen uit jodendom èn heidendom binnen dezelfde geloofsgemeenschap.

Latere generaties hebben het centrale thema van Romeinen 9, namelijk de 
verhouding van christenen uit de volken ten opzichte van joden, naar het 
tweede plan verschoven. De nadruk komt dan algauw te liggen op het thema 
uitverkiezing-verwerping, en sinds Augustinus (in het Westen althans) wordt 
predestinatie gezien als hét thema van dit hoofdstuk. De Reformatie werkte 
dit thema verder uit.

In het voorafgaande heb ik laten zien dat Romeinen 9:22-23 anders gelezen 
kan worden dan gebruikelijk. Joden en christenen genieten Gods genegen-
heid. Hij heeft ze bestemd tot vaten die zijn genegenheid wekken. Het is na-
tuurlijk een krasse uitspraak van Paulus: God bestemt joden en niet-joden, 
vaten die zijn toorn doen ontbranden, tot vaten van chesed, tot kruikjes van 
genegenheid. Toch is deze nadruk op Gods barmhartigheid (vergelijk ook Ro-
meinen 9:16) niet nieuw. Ik wijs hier op een tweetal teksten. In Psalm 30:6 
lezen we: ‘Een oogwenk duurt zijn toorn, een leven lang zijn welgevallen.’ En 
in Jesaja 54:7: ‘In een moment van woede heb ik u in de steek gelaten, maar 
vol genegenheid breng ik u weer bijeen.’ Tot slot citeer ik Exodus Rabba 19:4: 
‘Er is geen schepsel dat de Heilige – hij is gezegend – afwijst: allen aanvaardt 
hij, de poorten zijn elk moment open, en wie er binnen wil gaan, die mag daar 
binnengaan.’

266616_MAW-biwerk_2-2012.indd   45 30-05-12   16:20



46 Met Andere Woorden [ 31] 2

Noten

1 Elbert Boot, ‘De Statenvertaling herzien’ in: Met Andere Woorden 29/4 (december 2010), 3-10, zie 

pagina 3.

2 Herziene Statenvertaling, Heerenveen 2010.

3 ‘Letterlijk’ zou zijn: het ene een voorwerp tot eer, het andere tot oneer.

4 Woorden die omwille van het Nederlands toegevoegd zijn, staan in SV en HSV schuingedrukt. In 

deze passage gebeurt dat wel heel vaak (niet zo’n best teken).

5 Paulus, Aan de Romeinen, vertaald door Gerard Koolschijn met medewerking van Henk Flinter-

man, Amsterdam 2009.

6 We mogen niet vergeten dat het hier om een zeer moeilijke tekst gaat. Zie bijvoorbeeld Augusti-

nus, Questiones Exodi 32, CCL 33, 82: in eodem loco perdifficili.

7 In het Grieks is het verschil iets groter: in plaats van (skeuê) ha kai ekalesen, hier in feite hous kai 

ekalesen hêmas.

8 Deelwoordconstructies zijn verkorte bijzinnen.

9 De genitief in de uitdrukkingen skeuê orgês en skeuê eleous is een genitivus obiectivus. Vandaar 

mijn vertaling: kruikjes die ergernis wekken naast kruikjes die genegenheid wekken.

10 Aldus Wolters’ Woordenboek Grieks Nederlands (onder epi 7): voor nieuwe toestanden. Het 

voorzetsel epi duidt vaker een verandering aan, zo bijvoorbeeld Polybius, Historiae 38.5.2: meta-

bainomen epi tas hellênikas, we gaan nu over tot de kwestie van de Grieken.

11 Zie van Augustinus behalve het citaat in Questiones Exodi 32 onder meer ook dat in Enarrationes 

in Psalmos (Ps. 58) 1.20.7, CCL 39, 743. 

12 Opmerkelijk is zijn zinspeling in Enarrationes (Ps. 105) 36,1, CCL 40, 1713: ut essent non vasa irae sed 

vasa misericordiae (deze twee tegenover elkaar).
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