
Gods trouw en onze roeping
   (Bijbelstudie over Rom.11)

I. Optellen en aftrekken?
   (inleidend)

Romeinen 11 is  een Bijbelhoofdstuk  dat  in  de geschiedenis  van de
Bijbeluitleg op vele manieren is verklaard. Vaak is er meer gezegd dan
wat er werkelijk staat. En ook wordt niet zelden bij de uitleg van dit
gedeelte een aantal zaken gewoon over het hoofd gezien. Men telde er
wat bij op. Of men trok er wat van af.

Neem de woorden van vs.26: ‘En alzo zal gans Israël zalig worden’. In
chiliastische kringen is men gewend om die uitspraak van de apostel
Paulus te verbinden met de gedachte van een duizendjarig vrederijk
(Openb.20:1vv). De woorden van Romeinen 11:26 spreken dan over
een (massale) bekering van het ‘lijfelijke’ volk Israël tot de Messias
Jezus.  Eenmaal  of  weldra,  als  Hij  dit  vrederijk  op  aarde  zal  doen
aanbreken. In de Gereformeerde traditie echter zijn diezelfde woorden
vaak verstaan als een belofte voor de zaligheid van het ‘geestelijke’
Israël;  de  kerk  ofte  wel  alle  gelovigen  uit  de  Joden  en  uit  de
heidenwereld.In  de loop der  tijden  tot  het  geloof  in  Jezus  Christus
gekomen. Zo bijvoorbeeld J.Calvijn en een bekende Bijbelverklaring
als De Korte Verklaring.

Het is echter de vraag, of deze manieren van uitleg de toets van het
Bijbelwoord kunnen doorstaan. Wordt er in het eerste geval niet wat
opgeteld  bij  wat  er  staat?Wordt  er  in  het  laatste  geval  niets  iets
afgetrokken van de tekst?
Duidelijk is in elk geval, dat die woorden over de zaligheid van gans
Israël niet losgerukt mogen worden van het verband waarin zij staan.
Ook  niet  van  het  verband  van  de  brief  aan  de  Romeinen  in  zijn
geheel.Daarom beginnen we met een achtergrond verkenning van de
brief.
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II. Een achtergrondverkenning
   (de brief aan de Romeinen-één geheel)

In Romeinen 9-11 gaat het over Israël. Maar Israël komt hier niet aan
de orde als een thema van de brief aan de Romeinen, los van andere
onderwerpen in die brief. Men kan niet zeggen, dat de brief als geheel
er  niet  door  zou worden aangetast,  als  we deze hoofdstukken eruit
zouden  halen.  Men  kan  ook  Romeinen  9-11  niet  een  aparte
behandeling geven, alsof het hier zou gaan om een visie op Israël die
met de rest van Paulus’ theologie weinig of niets uitstaande heeft.

Integendeel, het ‘geheimenis van Israël’ loopt  als een gouden draad
door heel de brief aan de Romeinen heen. Het gaat hierin de apostel
immers aanhoudend om iets dat hem heel hoog zit.Het gaat hem om de
openbaring van Gods gerechtigheid op aarde (Rom 1:16, 17). Het punt
waar alles om draait, is de vraag, wat er van die gerechtigheid van God
eigenlijk terecht is gekomen. Onder Israël, het volk dat God gunstrijk
heeft  uitverkoren.  Want  zou  niet  juist  dit  volk  het  toonbeeld  van
gerechtigheid op aarde hebben moeten zijn? Is dit  niet  het volk dat
begiftigd is geworden met de heilige wet des Heeren?

In de eerste hoofdstukken van zijn brief nu maakt Paulus duidelijk, dat
het  er  op  dit  punt  slecht  voorstaat.  Gods  volk,  Israël  heeft  het
verzondigd. Dit volk (onder de wet) is met alle andere volkeren der
aarde (zonder de wet) voor God verdoemelijk geworden (Rom. 1, 2,
3).
Maar als dat zo is, dan lijkt er van Gods heilsplan op aarde helemaal
niets terecht te zijn gekomen.Een zeer ernstige zaak.
Want staat daarmee het verbond met Abraham, de vriend van God niet
op  het  spel?  Had  de  Heere  niet  Zijn  heilsbeloften  aan  Abraham
gegeven?  Had  Hij  niet  aan  Abraham  beloofd,  dat  in  hem  alle
geslachten der aarde gezegend zouden worden? 
In één woord: Gods heilsplan lijkt op een fiasco te zijn uitgelopen. De
openbaring van Gods gerechtigheid op de aarde schijnt geheel en al in
het slop terecht gekomen te zijn.  Israël heeft  aan Gods bedoelingen
niet beantwoord. En daarmee is alle hoop, dat God ooit nog eens Zijn
eer terugkrijgt  en dat  Zijn zaak op de aarde zal  zegevieren,  te loor
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gegaan.

Ja en toch is dat slechts schijn. Want Gods zaak in de openbaring van
Zijn gerechtigheid is wel degelijk gelukt. Hij heeft Zijn gerechtigheid
immers  geopenbaard  onder  Israël  op  een  unieke  wijze.  In  Jezus
Christus. De ene en enige Israëliet die een gerechtigheid tot stand heeft
gebracht, die voor God bestaan kan. Een gerechtigheid die de mens
door het geloof ook wordt toegerekend. Zodat hij daarmee (en daarmee
ook alleen) voor God bestaan kan (Rom. 3, 4, 5). Een gerechtigheid
ook die in de weg van het geloof door de Heilige Geest gestalte krijgt
in een leven van heiligmaking (Rom. 6, 7, 8).  In Hem, de Messias
Israëls is Gods zaak op aarde gered.

Dat is om zo te zeggen het scharnierpunt van Paulus’ brief aan Rome.
Maar daarmee is dan ook uitgesproken, dat God niet is ‘afgegaan’ in
zijn heilsplan met de wereld. Hij is trouw gebleven aan Zijn verbond
met Abraham. Er is hoop voor Abrahams nageslacht, wanneer het door
het geloof in Christus Jezus als een goddeloze gerechtvaar-digd wordt.
God  heeft  Zijn  trouw  aan  Israël  nooit  gekrenkt.  Integendeel,  de
Messias van Israël is Gods ‘testcase’ op de aarde.

En dat geeft ook aan de volkerenwereld perspectief. Want als Israëls
God  kennelijk  bewezen  is  te  zijn  een  God  die  niet  één  van  Zijn
woorden ter aarde laat vallen, is er ook hoop voor allen die, in Israël
ingelijfd,  de  aanneming  tot  kinderen  verkrijgen  en  delen  mogen  in
Gods verkiezende genade.

Als God Zijn trouwverbond met Israël had opgezegd: ‘Mijn God, waar
was mijn hoop, mijn moed gebleven?’ Waar zou ik de moed vandaan
hebben moeten halen om te geloven, dat Hij aan mij, een heiden trouw
wil blijven?

Het  is  met  het  oog  op  deze  dingen,  dat  Paulus  dan  voorts  in  de
hoofdstukken  9  tot  11  van  zijn  brief  aan  Rome  Gods  verkiezende
genade met betrekking tot Israël in het licht stelt. Opdat wij voor altijd
zouden weten, dat Gods weg met Israël naar de heidenwereld toe niet
is doodgelopen. Integendeel, dat is altijd nog Gods weg. ‘Eerst de Jood
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en ook de Griek’ (Rom.1:17). Want tenslotte gaat het erom, dat Gods
gerechtigheid op de aarde openbaar komt. In Zijn gemeente waar de
liefde  de  boventoon  voert,  waar  ‘alle  ziel  de  machten  over  haar
gesteld, onderworpen is’ en waar de één de ander weet te verdragen
(Rom.12-16).  

III. Heeft God Zijn volk verstoten? 
         (de hoofdlijn van Rom.11)

Tegen  de  achtergrond  hiervan  nu  kunnen  wij  ook  iets  proberen  te
verstaan van wat de apostel in Romeinen 11 aan de orde stelt. Heeft
God  Zijn  volk  verstoten?  (vs.1).  Heeft  Israël  afgedaan  in  Gods
raadsbestel? Speelt dit volk geen rol meer in Gods handelen met de
wereld? Dat zij verre.
Het is duidelijk, dat het in heel dit hoofdstuk steeds gaat over het volk
dat uit Abraham is gesproten. Israël = Israël. Ook - om al enigszins
vooruit te lopen - wanneer in vs.26 gezegd wordt, dat ‘gans Israël zalig
wordt’.

We wandelen  nu  summier  het  gehele  elfde  hoofdstuk  van de  brief
door. En we doen dat perikoopsgewijs. Telkens de strekking van een
aantal verzen weergevend.

vs.1-6.
Hier  worden  door  de  apostel  twee  bewijzen aangevoerd  van  zijn
uitgangspunt,  namelijk  dat  God  Zijn  volk  in  de  verste  verte  niet
verstoten heeft.

 Paulus zelf is een bewijs. Hij is immers ook een Israëliet in wie
God Zijn verkiezende genade laat schitteren. Paulus zelf is het
bewijs, dat de Heere Zijn trouw aan Israël niet geeft opgezegd.

 de Elia-geschiedenis is een bewijs. 7OOO waren er in Elia’s
dagen overgebleven - een overblijfsel naar de verkiezing van
Gods genade, niet uit de werken. Een rest. Mensen die de knie
voor Baal niet gebogen hadden.Ook in die barre tijden gedacht
God kennelijk Zijn verbond met Abraham en zijn volk.
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God is altijd doorgegaan met dit volk. Maar hij deed en doet dit wel op
Zijn manier. Naar Zijn verkiezend welbehagen (zie Rom.9).

vs.7-1O
Daarmee is echter tevens uitgesproken, dat de scheiding dwars door
Israël heen loopt. Helaas, daar is onder Israël ook de verharding (vs.7).
Er  is  de  betoverende  zondeslaap  (vs.8).  De  vloek  van  Psalm  69
openbaart  zich:  hun  tafel  worde  tot  een  strik.  Een  spreuk  voor
afvalligen. Helaas ook van kracht voor Israël zelf.
Hoe zwaar weegt Israëls  ongeloof? Hoe zwaar weegt elk ongeloof?
Ook dat van mij. Tussen twee haakjes: Wie op dit punt één vinger naar
het volk der Joden uitsteekt, steekt vier vingers uit naar zich zelf.

vs.11-15
Maar is dan die afval van Israël als volk het definitieve einde van Gods
verbond met dat volk? Is het voorgoed afgelopen tussen de Heere en
Israël, als dit volk zich zo verhardt? Paulus geeft twee antwoorden:

 de  struikeling  van  Israël  moest  ergens  toe  dienen.Ze  moest
ertoe  dienen  om  een  weg  te  openen  naar  de  heidenwereld.
Langs  de  weg  van  Israëls  ongeloof  immers  kon  God  het
Evangelie de deur uit krijgen, de wereld in. Paulus heeft het in
dit  verband  over  hun  ‘struikeling’,  hun  ‘val’,  hun
‘vermindering’.  En dit  laatste  woord betekent,  dat Israël  een
achterstand  is  gaan  oplopen;  achterop  is  gekomen.  Paulus
schrijft  zelfs  over  hun  ‘verwerping’  en  bedoelt  dan  niet  de
verwerping  van  Jezus  door  Israël,  maar  de  verwerping  van
Israël door God (het woord verwerping staat hier tegenover het
woord aanneming).

 dus heeft God Zijn volk toch verstoten? Nee, Hij is het wel
(tijdelijk) voorbij gegaan.Hij keerde zich tot de heidenen. Maar
Hij deed dit om Israël jaloers te maken (vs.11). Zoals wanneer
een  vader  zijn  eigen  kind  voorbijloopt  en  een  kind  van  de
buurman  knuffelt.  Opdat  zijn  eigen  kind  zou  denken:
‘Jongens , wat heb ik gedaan? Waarom doet mijn Vader zo?’

En zo mag er dan hoop zijn, dat er na een tijd van eb (vermindering),
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een  tijd  van  vloed  (volheid)  komt  voor  Israël.  Na  verwerping
aanneming (vs.15). En als de Heere dan Zijn eigen volk weer in de
armen neemt, dan zal dat een leven uit de doden zijn Een herrijzenis.
Na de Goede Vrijdag van de verzoening der wereld (in de weg van
Israëls verwerping) komt het Paasfeest van Israëls wederaanneming.

vs.16-24
Heeft  God Zijn  volk  verstoten?  Nee.  Met  twee  beelden (zie  onder)
maakt de apostel dan verder duidelijk, dat enkelingen (Joden die tot
het ware geloof zijn gekomen) het bewijs zijn, dat God heel het volk
der Joden in Zijn greep houdt. En hij toont ook aan, dat enkelingen
(Joden die verhard zijn geworden) er niet een bewijs van zijn, dat God
Zijn volk met wortel en tak heeft uitgeroeid.

Niemand uit  de  heidenen verheffe  zich dus  (vs.20).  Gods toornend
handelen met het volk der Joden laat zien, dat God metterdaad kan
afhouwen. Maar Zijn barmhartigheden jegens de heidenen mag tevens
de  hoop  doen  herleven,  dat  afgebroken  takken  uit  Israël  ook  weer
opnieuw kunnen worden ingeënt.

vs.35-36
En  dat  laatste  zal  ook  gebeuren.  Paulus  kondigt  een  geheimenis
(‘mustèrion’) aan: Israël krijgt weer een beurt, nadat de heidenen volop
de gelegenheid hebben gekregen om toe te stromen en hun bekering
tot een toppunt gekomen is (volheid). De rivier ging eerst van Israël
richting  de volkeren.  Straks  echter zal  het  getij  keren.  Dan gaat  de
stroom terug van de heidenen naar Israël. En langs die weg zal geheel
Israël  (hetzelfde  Israël  als  in  het  voorgaande  vers)  gered  worden
(vs.26). De Kantte- keningen van de Statenvertaling spreken hier over
‘een zeer grote menigte, gelijk aan de ganse Joodse natie’ die aan dat
proces van omkeer van Israël deel zal krijgen. Het zal een reiniging
van zonden betekenen vanwege de Verlosser die tot Sion komen zal.
En dat voor de beminden om der vaderen wil. Want op die kostelijke
naam blijft Israël aanspreekbaar.

O diepte van rijkdom...Hoe ondoorgrondelijk zijn Gods beschikkingen
en hoe onnaspeurlijk zijn Zijn wegen!
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IV. De eerstelingen/ de olijfboom
    (twee beelden)

Van  kardinaal  belang  voor  het  verstaan  van  de  boodschap  van
Romeinen 11, zijn nu verder de twee beelden die Paulus hier gebruikt.
Daarom gaan we er wat nader op in.

Het  eerste  beeld  is  dat  van  de  eerstelingen (vs.16).  De  eerste
korenschoven  van  een  pasbegonnen  oogst.  De  verse  boterham,
gebakken van de eerste korenkorrels van het land. Een gelovige Joodse
moeder zal zeggen: ‘Kinderen, die brengen we in de tempel;  die is
voor de Heere’. Want met het wijden daarvan aan God, zal de gehele
oogst en ook elke maaltijd de Heere gewijd zijn. ‘Eet smakelijk.’

Een eersteling representeert de gehele oogst. Ze is belofte en profetie
van de door God gegeven en aan God gewijde totaliteit van de oogst.
Een eersteling is een soort ‘koploper’. Er volgt een grote stoet. Zoals
bij een wielren wedstrijd. Of (een beeld dat Paulus zelf gebruikt): zoals
bij iemand als Epénetus (Rom. 16:5) die als eerst bekeerde van Acháje
(Griekenland) een belofte inhield voor de bekering van velen aldaar.

Het  valt  dus  op,  dat  Paulus  niet  individualistisch  of  personalistisch
over de dingen denkt. Hij ziet in de (bekering van) de enkeling een
teken van Gods trouw aan geheel een volk. En hij ziet er een belofte en
profetie  in  van wat  daar  verder  volgt:  een  gemeente  van God,  een
schare  die  niemand  tellen  kan.  Paulus  denkt  corporatief.  Een
gemeenschap, een gemeente is bij hem niet: optelsom van individuen.
Maar omgekeerd: een individuele gelovige is er een bewijs van, dat de
gemeenschap/ gemeente goed functioneert. 

Het tweede beeld dat de apostel
in Romeinen 11 gebruikt, is dat
van de olijfboom. 
Er  worden  ondeugdelijke
takken uit  weggehouwen. Ook
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worden er takken van een wilde vijgeboom op de stam geënt. In hun
plaats, lezen we (vs.17vv). 
Dat  laatste  betekent:  te  midden  van  alle  andere  takken.  Met  geen
woord wordt hier de stam van de goede olijfboom ter discussie gesteld.
God roeit niet met wortel en tak uit. De olijfboom, d.i. Gods verbond
met  Israël  blijft  in  tact.  Wat  God  wel  doet  is:  het  afhouwen  van
ondeugdelijke takken (ongelovige Joden) en het invoegen van enten
van een  wilde  stam (gelovige  heidenen).  Hij  doet  ze  de  naam van
Sions  dragen.  De  vette  wortel  en  de  vruchtdragende  stam  blijven
overeind. Heeft God Zijn volk verstoten? Dat zij verre.1

Ook hier weer Paulus’ corporatieve gedachtewereld.De gedachte van
de gemeenschap, door God en Zijn  Woord gesticht,  is  de dragende
ondertoon van alles. Het individuele, het persoonlijk tot geloof komen,
is het bewijs.

V. Het ‘mysterie’
     (vs.25, 26)

In het nauwste verband met het voorgaande (let op het redengevende
woordje ‘want’) kondigt Paulus dan in vs.25, 26 van Romeinen 11 een
‘mustèrion’ af. Een ‘mustèrion’ is een onthulling van een raadsbesluit
van God dat betrekking heeft op een gebeuren uit het laatst der dagen
en dat niet eerder is gepasseerd. Het is iets geweldig verrassends. En
wat is dat dan in dit geval?

Wel, de gedeeltelijke/ deeltijdse verharding van Israël is er slechts tot
aan...Totdat de volheid der heidenen is ingegaan. Als het vol getal van
Gods  verkorenen  uit  de  volkerenwereld  binnen  is,  krijgt  Israël
opnieuw een beurt. En alzo....(vs.26), d.i. langs die weg, op die manier
en in die (tijds)orde zal gans Israël zalig worden. De uitdrukking ‘kol
Jisraël’ (gans Israël) heeft de Joodse lezers van Paulus' brief zonder
twijfel  in  de  oren  geklonken  als  een  aanduiding  van  Israël  als
volksgeheel (vergelijk ook het ‘allen’ van vs.32). Gans Israël, Israël als
volk  zal  redding  ten  deel  vallen.  En  daarmee  is  dan  ook  een  eind

1 De afbeelding is die van een dorp in het rotsachtige heuvelland van Juda met een
olijfboom op de voorgrond.
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gekomen aan de tijdelijke verharding waarvan sprake is in vs.25. 

Zo zal  Israël  zijn  achterstand inhalen.Er  komt  een vernieuwing die
Israël  als  volk  zal  raken.  Inhoudelijk  betekent  dit,  dat  Israëls
ongerechtigheden zullen worden weggenomen. Door de Verlosser die
tot Sion komt (zie vs.26b, 27). Meer staat er niet in Romeinen 11. Dus
is het ons niet gegeven om dit mysterie tot in de finesses uit de doeken
te doen. Maar er staat ook niets minder. Dus hebben wij verwachting,
dat God grote dingen aan dit volk zal doen. Vgl. Ps. 126.

Betekent  dat dan,  dat er  tenslotte  op heel  de aardbodem geen Jood
meer te vinden zal zijn, die niet in Jezus Christus zal  geloven? Het
zou best kunnen. En wie zou het niet wensen? Al hoeft dit zo niet te
zijn.
Als op koninginnedag een grote menigte mensen voor het paleis van
onze  vorstin  verzameld  is,  leest  u  later  in  de  courant,  dat  heel
Nederland  was  uitgelopen.  Iedereen  begrijpt  dan,  dat  er  sprake  is
geweest van een massale opkomst. Maar iedereen weet inmiddels ook
wel,  dat  er  op  die  koninginnedag  toch  ook  heel  wat  Nederlanders
gewoon thuis zijn gebleven. Zij verzetten geen voet in de richting van
het koninklijke paleis.

VI. Verwerking

En wat zullen wij dan nu uit dit alles leren? Waarom schreef Paulus
zoals  hij  schreef?  Welke  boodschap  wil  de  Heere  ons  verkondigd
hebben in dit deel van Zijn Woord?

1. Wees niet hooggevoelende

Het  is  Paulus’  bedoeling  geweest  om de  christelijke  gemeente  van
Rome te  leren  Gods  trouwverbond met  Israël  hoog te  houden.  Die
gemeente van Rome bestond goeddeels uit heiden-christenen. Maar er
waren zeker ook gelovigen uit het Jodendom. Zij zullen, nadat keizer
Claudius alle Joden uit Rome verdreven had (van 50 tot 55 nC) in 57
(als Paulus zijn brief schrijft) weer in Rome zijn teruggekeerd.

9



Welnu,  eerstgenoemden  liepen  gevaar  om  tegenover  de  Joodse
volgelingen van Jezus op hun strepen te gaan staan. Het Evangelie van
Gods genade in Christus was hun deel geworden, zonder dat zij als
voorwaarden  eerst  aan  Joodse  wettelijke  bepalingen  (zoals  de
besnijdenis)  hadden  behoeven  te  voldoen.  Bovendien  was  hun
gebleken, dat een christelijke gemeente ook nog wel zonder deelname
van Joden daaraan, kon voortbestaan. In de jaren 50 tot 55 (zie boven).
Maar  daarmee  liepen  zij  wel  het  grote  gevaar  van  hoogmoedig  te
worden. Zo van: wij redden het alleen ook wel. Alsof God de Heere
Israël en Zijn trouwverbond met dat volk had afgeschaft. Alsof het niet
voor altijd gold: ‘Eerst de Jood en ook de Griek’.

‘Wees niet hooggevoelende, maar vrees’ (vs.2O). Laten ook wij vooral
nooit denken, dat wij in de plaats van Israël zijn gekomen en dus op de
eerste rang zitten. Hoe lang heeft de kerk zich aan deze gedachte niet
schuldig  gemaakt?  Tot  en  met  alle  haatcampagnes  en  vervolging
tegenover  het  Jodendom  tot  op  de  huidige  dag.  Wij  zullen  weer
opnieuw moeten leren,  dat  God met  Israël  nog niet  klaar is  en dat
Christus  Jezus  niet  los  (van  Israël)  verkrijgbaar  is.  Wij  moeten
‘Jeruzalem beminnen’. Dan zal het ons wel gaan.

Robert  Murray  M'Cheyne,  een  Schotse  opwekkingspredi-ker  uit  de
eerste helft van de 19e eeuw, verwachtte een ‘reveil’ voor Schotland,
als  de  kerk  Israël  naar  het  woord  van  Psalm  122  weer  zou  gaan
beminnen. Hoe kan het ons goed gaan - persoonlijk, als kerk, in het
geloof en in de theologie - wanneer wij het feest van de thuiskomst
van de jongste zoon willen vieren, terwijl de oudste zoon alsnog buiten
staat?  Hoe  kunnen  wij  hoop  hebben  voor  onszelf,  als  wij  eerst
geconcludeerd  hebben,  dat  God  er  bij  Israël  een  punt  achter  heeft
gezet? Komen wij soms meer in aanmerking bij God dan dit volk?

Wees niet hoogmoedig...!

2.Haast u

Wij leven in een tijd waarin de volheid der heidenen bezig is binnen te
gaan. Straks keert het getij.  Is het thuis halen van het Godsvolk uit
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Ethiopië en uit het Noorderland in onze dagen wellicht het signaal van
wat God straks zal doen met Israël, als Hij de ‘bedekking’ van hun
aangezichten wegneemt? (2 Kor. 3:16)?
‘Gij zult grotere dingen zien dan deze’ (Joh.1:51).

En zullen wij dan maar rustig onze tijd afwachten? Of hebben we als
volkeren uit de heidenwereld bijna geen tijd meer? Hebben wij onze
beurt zo ongeveer gehad?

De tijd dringt. Haast u !

3.’Enigen uit hen behouden'

Als  de  bekering  van Israël  een  zaak is  van  de
volheid van de tijd en als ze een zaak is, die God
Zelf t.z.t. (te Zijner tijd) volvoert, is er dan voor
ons  nog  wel  aan  en  onder  Israël  wat  te  doen?
Moeten we het niet  afwachten? Totdat  de 1000
jaren gekomen zijn? Totdat de Messias Jezus zelf
is gekomen? 
Of  zouden  we  er  beter  aan  doen,  wanneer  we
alles  in  het  werk  zouden  stellen  om  Israël  tot

jaloersheid te verwekken? Om een ‘leesbare brief’ van Christus, een
vruchtdragende olijftak  te  zijn?  2Opdat  men op de  aarde  niet  meer
zegt: ‘Ik kan niet in de Verlosser geloven, zolang als de ‘verlosten’ er
zo onverlost uitzien’ (F.Nietzsche, P. Lapide). 

Een meisje dat een enkel jaar van haar leven in een ziekenhuis in Israël
werkt. Omdat zij Israël om Godswil bemint. Een actie voor het Jaffa-
project (opvang van ontspoorde jongeren). En zoveel meer. Solidariteit
met Israël in elk geval. Uit hoofde van ons geloof, dat God nog niet
klaar is met dit volk. En omdat we geloven, dat het beste dat Israël uit
de hand van Zijn God kan krijgen het geloof in Israëls Messias Jezus
Christus is. Dat geloven we vast. En daarvan spreken wij ook, als God
het geeft. Want wij kunnen en mogen om Christus’ wil elkaar nooit in
de waarde laten waarin wij zijn. ‘Bid deze vrede Jeruzalem toe.’

2 De afbeelding stelt een tak van een olijfboom voor, met vruchten.
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Dat ‘(ook) wij enigszins dit volk tot jaloersheid verwekken en enigen
uit hen behouden mochten’ (Rom.11:14).
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