De context om de olijfboom van Paulus te begrijpen
Een korte Bijbelstudie door WWW.GBCRM.COM

Herinnering:
Romeinen 9-11, in het algemeen, en Rom. 11:17-24 in het bijzonder, hebben absoluut niets te maken
met individuele, persoonlijke, redding van zondaars. Paulus behandelde dat al volledig in Rom. 1-8.
In plaats daarvan legt deze passage uit dat God de vervulling van Zijn profetische programma met de
natie Israël tijdelijk heeft uitgesteld terwijl Hij een ander werk in de wereld uitvoert, vooral onder de
Heidenen: namelijk zijn verborgenheids-programma voor het lichaam van Christus, dat bekend wordt
gemaakt door Paulus' onderscheiden apostelschap. In theologische termen zijn deze passages NIET
soteriologisch (over persoonlijke redding van zondaars) maar zijn dispensationeel (over Gods
verandering in Zijn twee goddelijke programma's)

Herinnering:
De olijfboom vertegenwoordigt de plaats van Gods DIRECTE zegeningen, mogelijk gemaakt door
Christus en Zijn werk aan het kruis.
Noach wist dat het “water oordeel” voorbij was en dat de tijd van zegen was gekomen toen de duif
terugkeerde met een olijfblad (Gen. 8:11).
Gods land van zegeningen voor Israël omvatte tarwe en gerst, wijnstokken en vijgenbomen, maar
vooral de olijfboom en honing (Deut. 8:8).
Toen het noordelijke koninkrijk besloot om hun eigen koning te hebben, los van God en de geslachtslijn
van David in Jeruzalem, weigerde de olijfboom hun koning te zijn omdat hij de plaats van zegen zou
moeten verlaten waardoor hij God en de mensen eerde (Richteren 9: 8-9).
Toen David genoot van Gods zegeningen - Zijn goedheid, Zijn verlossing, Zijn genade, Zijn Naam die
alles deed wat hij nodig had - was het als een groene olijfboom in het Huis van God (Ps. 52:8).
Wanneer Christus terugkeert, zal Israël Hem vragen hen genadig te ontvangen door geloof, en dan zal
de schoonheid van Israël die van de olijfboom zijn waar God vrijelijk van hen houdt, hen zegenend met
Zijn genade en geen woede meer. Hij zal voor hen zijn als dauw, en zij zullen groeien en hun takken
zullen zich uitbreiden. En heel Israël zal in Zijn schaduw leven, en ze zullen groeien en herleven en
vrucht dragen (Hos. 14).

Herinnering:
In Gods profetische programma plaatste Hij de natie Israël (zowel gered als niet-gered) in de plaats van
DIRECTE zegen die tot hen kwam vanwege Christus en Zijn werk aan het kruis. De Heidenen ontvingen
Gods zegeningen alleen via het nationale Israël. Met andere woorden, God gaf Zijn zegeningen DIRECT
aan Israël, die op zijn beurt verondersteld werd deze zegeningen aan de Heidenen door te geven. Met
andere woorden, de Heidenen werden gezegend DOOR ISRAELL EN HAAR OPKOMST.
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Herinnering:
Met de opwekking van de apostel Paulus zette God echter (tijdelijk) Zijn profetische programma met
het nationale Israël terzijde, verwijderde haar van de plaats van DIRECTE zegeningen (d.w.z. brak haar
takken af - Rom. 11:17), en werkt nu in overeenstemming met Zijn programma van de Verborgenheid
waardoor Hij de Heidenen (zowel gered als niet-gered) in de plaats van Zijn DIRECTE zegen heeft
geplaatst (d.w.z. de Heidense takken in de Olijfboom geënt).
Door Christus en Zijn Kruis heeft God Zijn vijanden, de wereld, vooral de Heidenen, met Zichzelf
verzoend (2 Kor. 5:18-21). De Heidenen, die ver weg waren van het profetische programma van Israël,
zijn nu dichterbij gebracht in het programma der verborgenheid voor het Lichaam van Christus (Ef.
2:11-13). Met andere woorden, vandaag gaan Gods zegeningen DIRECT uit naar de hele wereld, vooral
de Heidenen, BUITEN ISRAËL OM EN DOOR HAAR VAL (Rom. 11). Nu zijn Zijn zegeningen van
gerechtigheid, verzoening en verlossing voor iedereen (uitgebreid en beschikbaar voor iedereen) en
worden daadwerkelijk ontvangen en aan deel genomen door degenen die geloven (Rom. 3:21-25; 5:111; 2 Kor. 5 :19-21).
Vergeet niet om de veranderende voornaamwoorden te volgen.
a)-Israël - ZIJ/HEN - loopt door het hele hoofdstuk van Rom. 11.
b)--De Heidenen — GIJ (meervoud) — U Heidenen, in het algemeen, komt binnen in Rom. 11:13 en
11:25-32)
c)--Heidense arrogantie - GIJ/JIJ (enkelvoud) - tussen de GIJLIEDEN (meervoud) van 11:13 en 11:25
bevindt zich Paulus 'Olijfboom (Rom. 11:17-24), waar hij een enkelvoudig GIJ aanspreekt en berispt,
het enkelvoudige type van Heiden die denkt in overeenstemming met Heidense arrogantie.

Denk aan de definitie van Heilig.
Heilig betekent eenvoudigweg apart gezet worden voor Gods doel. Het verwijst niet naar een
inherente eigenschap of kwaliteit in een persoon of ding. Het is gewoon iets of iemand waar God
gebruik van maakt voor Zijn doeleinden. Neem bijvoorbeeld een aardewerkwinkel op de stadsmarkt
van Jeruzalem. Een priester van de tempel gaat naar buiten en koopt vaten van klei en goud, brengt ze
terug naar de tempel, reinigt ze met water en besprenkelt ze met bloed, ze zijn nu 'heilig', dus apart
gezet voor gebruik door God. Dan gaat een buitenlander de aardewerkwinkel binnen en koopt dezelfde
vaten gemaakt van dezelfde klei en hetzelfde goud, maar gebruikt de pot van klei om de was in te doen
en zet de gouden pot in het heiligdom van zijn heidense god. Deze vaten zijn natuurlijk niet heilig. Niet
omdat ze gemaakt zijn van inferieure klei of goud of slecht vakmanschap, maar omdat de eerste vaten
door God werden gebruikt voor Zijn doeleinden en daarom heilig waren, terwijl de laatstgenoemde
vaten dat niet waren en daarom niet heilig.
Een bijbels voorbeeld hiervan is te vinden in Ex. 3:6 bij het brandende braambos-incident waar God
tegen Mozes zegt: Doe uw schoenen uit van uw voeten, want de plaats waarop u staat, is heilige grond.
Er was niets wezenlijk anders aan de grond waarop Mozes stond dan de grond die drie meter achter
hem lag. Ze bevatten allebei hetzelfde vuil en dezelfde microben en planten. Wat de grond heilig
maakte, was niet iets inherent aan de grond, maar omdat God het op dat moment voor Zijn doeleinden
gebruikte. Een uur later of de volgende dag, toen een herder, met zijn schoenen en met zijn schapen
over de grond liep, sloeg God hem niet dood en vernietigde de schapen. De grond was in die tijd
gewoon heilig omdat God het voor Zijn doeleinden gebruikte.
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Het punt is dit: God maakte in Zijn profetische programma gebruik van de natie Israël als de ontvanger
van Zijn directe zegen om Zijn doel uit te voeren, namelijk om Zijn glorie op aarde te herstellen. Wat
daaruit voortkomt is 'heilig'. Maar nu, in Zijn programma van de Verborgenheid, verwijderde Hij het
nationale Israël van die plaats van Zijn directe zegen, zette haar tijdelijk opzij, en maakt nu gebruik van
de Heidenen als de ontvanger van Zijn directe zegen om Zijn doel van het herstellen van Zijn Glorie uit
te voeren in de hemelse gewesten. En wat daaruit voortkomt is ook 'heilig'.
En dat is waar Rom. 11:17-25 over gaat.
Helpt deze korte uitleg U?
“Efeziërs 1:3: Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft
met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus.
Steve
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