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Lees:  Rom 11:11-18   Die verlossing van die heidennasies 

Rom 11:16b 
“…En as die wortel van die boom aan God gewy is, dan is ook die takke aan Hom gewy.” 

 
Hierdie Skrifgedeelte dui nie in die eerste plek op jou as individu nie, maar dui kollektief op God 
se volk.    God se volk word hier vergelyk met ‘n boom wat sy wortels aan God gewy het.   Dit 
dui eerstens op die verhouding van God met Israel gehad het. 
 
Die wortels van die boom is die simbool van die aartsvaders, Abraham, Isak en Jakob waaruit 
Israel gebore is.   Dit is hierdie selfde Verbondsgod wat Israel geroep en gevorm het aan wie die 
wortels van die wilde olyfboom gewy is. 
 
Baie van die Jode het nie geglo nie, daarom is Jesus gekruisig en baie glo nou nog nie.  Hulle 
word beskou as takke wat van die bome afgekap word. 
 
Baie nuwe takke word ingeënt.   Dit is die gelowiges uit heidennasies wat tot geloof in Jesus 
Christus kom.   Wat gewoonlik in die normale lewe gebeur is dat bv. ‘n nartjie, ‘n lekker 
sitrusvrug se tak word op ‘n suurlemoenboom wat ‘n taai, geharde boom is ingeplant.   Dan dra 
die nartjie-tak lekker, heerlike nartjies, maar hy gebruik die suurlemoenboom se wortels en 
organiese en anorgansiese voedsel.     Hierdie nuwe takke wat ingeënt word dui op die heidene 
wat tot bekering kom.   Joh 4:22-24    22  “Julle aanbid sonder om te weet wat julle aanbid; ons 
weet wat ons aanbid, want die verlossing kom uit die Jode. 23  Maar daar kom 'n tyd, en dit is 
nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid, want die 
Vader wil juis hê dat die mense wat Hom aanbid, dit so moet doen. 24  God is Gees, en dié wat 
Hom aanbid, moet Hom deur die Gees en in waarheid aanbid.” 
 
So vergader God sy kerk uit alle volke, nasies en tale.    

Gal 3:28. 
“Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie: in Christus Jesus is 
julle almal één.”  In Jesus Christus is almal wat glo een kerk.     
 
Mag ons daarom as gelowiges die Woord met vreugde en entoesiasme en dankbaarheid aan 
almal verkondig.   
Mag ons geloof ook uit ons dankbare genade gewys word aan almal om dit na te volg. 
Mag God al sy kinders aan die wilde olyfboom plant sodat ons almal ons lewenssap kan verkry 
van die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob. 
Mag Jesus Christus se liefde almal oortuig van sy wonderlike verlossingswerk. 
Mag die Heilige Gees ryklik werk in God se kinders om tot geloof te kom en in hulle geloof en 
aanbidding toe te neem en te groei. 
 

         Amen (ds. Gerrit Kruger.  0829645595)  
 


