
Romeinen 15:12
Komen zal de wortel van Isaï, en Hij, die opstaat, om over de heidenen te regeren;

op Hem zullen de heidenen hopen.

Als het gaat om het ‘in de weg der volharding en van de vertroosting der Schriften’ vasthouden van de hoop - het
thema van verwachting, advent: de wederkomst van de wortel van Isaï, de Christus - roept Paulus op tot
eensgezindheid. Met een beroep op, en een verwijzen naar het voorbeeld van het leven en sterven van Christus Jezus
spoort hij aan elkaar zeker niet uit te sluiten. Was het kruis niet hét symbool van dienend insluiten. Het is de weg
naar God terug én… naar elkaar, en dat voor de mens, dat wil zeggen voor zowel Jood als heiden. Om God uit één
mond te verheerlijken! Kerst was een wonder in Israël bedoeld voor heel de mensheid, Jood en heiden: alzo lief heeft
God de wereld! Komt, verwondert u hier, mensen! Ziet, hoe dat u God bemint! Oudtestamentische beloften zijn
vervuld en… zullen vervuld worden. Gods voornemen van voor de grondlegging der wereld, de reden van de
schepping van de mens, zal realiteit worden. De zin van het bestaan voor ieder zal, zo waar het Kerst en Pasen én
Pinksteren geweest is, onthuld worden! Hou vol, volhardt en hoor naar het Woord dat door de tijden heen zo
waarachtig waar is gebleken, en daarom tot op vandaag Woord van vertroosting is. Hij komt spoedig!

Met enkele opmerkelijke citaten, waaronder de tekst voor het woord van deze week, geeft Paulus vervolgens aan dat
Gods genade al in het Oude Testament niet alleen voor zijn uitverkoren volk, het Joodse volk is bedoeld, maar ook
nadrukkelijk voor de heidenen. Het is namelijk Paulus die bij uitstek dit eeuwenlang verborgen aan hem onthulde
aspect van het geheimenis heeft mogen verkondigen: het volk van God, de bruidsgemeente bestaat uit gelovige Joden
en gelovige heidenen! In zowel Samuël als bij David klinkt al: Daarom zal ik U loven onder de heidenen en uw naam
met snarenspel prijzen! Ja Mozes zong al: Verheugt u, heidenen, met zijn volk. David zingt het zelfs nogmaals uit:
Looft, al gij heidenen, de Here, en laten alle volken Hem prijzen. En dan volgt het citaat uit Jesaja, een citaat door
Paulus waarschijnlijk genomen uit de Griekse vertaling die echter weinig afwijkt van de Hebreeuwse tekst. Waar het
om gaat, is duidelijk!

De boodschap van het evangelie van het Koninkrijk die het eerst is verkondigd aan de Joden, werd vanwege hun
verharding verkondigd aan de heidenen. Maar, zoeken de heidenen nog de wortel van Isaï? O zeker er wordt Kerst
gevierd, uitbundig zelfs, maar staat Hij om wie het gaat echt nog centraal tot in het leven van alle dag? Zien we niet
een hand over hand toenemen van wat de Bijbel omschrijft als: afval?  Diezelfde Bijbel kondigt aan dat de kandelaar
zal worden weggenomen en weer terugkomt bij… het Joodse volk! Hoe waar en betrouwbaar blijkt Gods Woord ook
hier. Reden genoeg voor (her)bezinning, een zaak waarvoor Advent ook is bedoeld.

Gebed
Vergeef ons Drie-enig God dat we zo onachtzaam omspringen met Uw genade. Verlos ons van de
vanzelfsprekendheid, natuurlijk zijn wij een parel in Uw hand, maar U verwacht van ons een volkomen toewijding
uitgedrukt in een voortdurend sterven aan onszelf zodat Uw leven, het beeld van Uw Zoon, in en door ons zichtbaar
wordt! De scheidsmuur is weggevallen dankzij Uw offer Here Jezus, maar dat de kandelaar wordt weggenomen is
wel degelijk te danken aan onze achteloosheid als het gaat om Uw verlossing. Tegelijk betekent dit dat U zich weer
richt op Uw volk, we bidden Jeruzalem Uw vrede toe, maar wakker in ons het verlangen aan om er samen met hen
voor U te zijn! Hergeef ons daarom Bijbels zicht op Uw heil, om Jezus wil, amen.


