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De Olijfboom heeft diverse betekenissen in de Bijbel, maar daar gaan we het hier niet over hebben.
We beperken ons hier tot enerzijds de “tamme olijfboom” die de natie Israël voorstelt en anderzijds
de “wilde olijfboom” die de heidenen voorstelt. Verder ook het enten van de wilde takken op de
Wortel van Isaï.
In Jeremia 11:16-17 gebruikt God het beeld van een olijfboom die de natie Israël voorstelt, om
Zijn volk te herinneren aan de verbondsrelatie die zij met Hem hebben. God plantte die olijfboom
maar waarschuwde dat hij die zou omhakken als Israël ongehoorzaam zou zijn en afgoden achterna
zou lopen:
Jeremia 11:16-17: “Een bladerrijke olijfboom, met welgevormde vruchten, had de HEERE u
als naam gegeven. Maar nu heeft Hij onder het geluid van een groot gedruis een vuur onder hem
aangestoken, zodat zijn takken gebroken zijn. 17 Want de HEERE van de legermachten, Die u
heeft geplant, heeft een kwaad over u uitgesproken – vanwege het kwaad dat het huis van Israël
en het huis van Juda met elkaar bedreven hebben, door Mij tot toorn te verwekken door reukoffers te brengen aan de Baäl”.
In Romeinen 11:17-24 gebruikt Paulus het beeld van een olijfboom om de gelovigen uit de heidenen een les te leren:
Romeinen 11:17-24: “Als nu enige van die takken afgerukt zijn, en u, die een wilde olijfboom
bent, in hun plaats bent geënt en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de
olijfboom, 18 beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt: U draagt de wortel
niet, maar de wortel u. 19 U zult dan zeggen: De takken zijn afgerukt, opdat ik zou worden geent. 20 Dat is waar. Door ongeloof zijn zij afgerukt en u staat door het geloof. Heb geen hoge
dunk van uzelf, maar vrees. 21 Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is
het ook mogelijk dat Hij u niet spaart. 22 Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God:
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strengheid over hen die gevallen zijn, over u echter goedertierenheid, als u in de goedertierenheid blijft. Anders zult ook u afgehouwen worden. 23 En ook zij zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, geënt worden, want God is machtig hen opnieuw te enten. 24 Want als u afgehouwen bent uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen de natuur in op de tamme olijfboom
geënt bent, hoeveel te meer zullen zij die natuurlijke takken zijn, geënt worden op hun eigen
olijfboom”.
Paulus kiest de tamme olijfboom om Israël uit te beelden maar de wilde olijfboom om gelovigen uit
de heidenen te vertegenwoordigen. De tamme olijfboom wordt gesnoeid en verzorgd zodat hij veel
vrucht draagt. De vruchteloze takken worden afgesnoeid en weggegooid, maar de wortel blijft
intact. God heeft de heilige wortel van Israël bewaard en de waardeloze takken weggesnoeid.
De heidenen, vertegenwoordigd door de wilde olijfboom in Romeinen 11, zijn geënt op de tamme
olijfwortel. Als wilde olijfboom was hun wortel zwak. Hun takken konden geen vrucht te dragen
totdat ze waren geënt op de levende, voedende wortel van de tamme olijfboom. Gelovigen uit de
heidenen delen nu in Israëls zegeningen, maar Paulus waarschuwt: “Heb geen hoge dunk van uzelf”
door te denken dat u beter bent dan die takken. Paulus wil dat niet-Joodse gelovigen begrijpen dat
ze Israël niet hebben vervangen. God heeft iets bijzonders gedaan voor de heidenen, maar Israël is
nog steeds Gods uitverkoren volk en de bron van de redding die de heidenen nu genieten.
Jezus Christus, de Messias van Israël, is de wortel van Isaï, of de wortel van de tamme olijfboom. Vanuit Hem betrekken Israël en de Kerk hun leven.
Paulus erkende specifiek Jezus Christus als de wortel van Isaï op wie de heidenen hun hoop vestigden:
“En verder zegt Jesaja: De wortel van Isaï zal er zijn en Hij Die opstaat om heerschappij te voeren over de heidenen, op Hem zullen de heidenen hopen” (Romeinen 15:12)
En in het boek Openbaring zegt Jezus:
“Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik
ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster” (Openbaring 22:16).
Tot slot : Er is in deze verzen sprake van de wortel en de takken van de olijfboom. De olijfboom
wordt ons voorgesteld als takken die op de wortel Jezus Christus zijn geënt.
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