
GEWORTELD IN GODS LIEFDE 
 
 

In de Bijbel kom je regelmatig beeldspraak over bomen tegen. Ze worden geplant, geënt, ontworteld of 
gerooid. Deze beeldspraak mag ons inspireren. 
 
In Amos 2:9 zegt de Heer tegen de Israëlieten: Ter wille van jullie heb ik de Amorieten uitgeroeid, die zo 
groot waren als ceders en zo sterk als eiken: met wortel en tak roeide Ik ze uit. 
 
Anderzijds schrijft Paulus: Als de wortel heilig is, zijn de takken het ook. En als nu sommige takken van 
de edele olijfboom zijn afgebroken en u, loten van een wilde olijfboom, tussen de overgebleven 
takken bent geënt en mag delen in de vruchtbaarheid van de wortel, dan moet u zich niet boven de 
takken verheffen. Als u dat doet, moet u goed bedenken dat niet u de wortel draagt, maar de wortel u 
(Romeinen 11:16b-18). 
 
ENTEN 
Bij enten wordt een zwak takje op een sterke stam gezet, zodat er een gezonde plant of boom uit groeit. In 
de Romeinenbrief gebruikt Paulus dat beeld om duidelijk te maken dat er twee groepen tegenover elkaar 
staan: joden en heidenen. Vervolgens reikt hij een beeld aan als oplossing voor dit probleem: loten van een 
wilde olijfboom worden geënt op een edele olijfboom om samen te delen in de vruchtbaarheid van de wortel. 
 
Paulus is en blijft voluit Joods, maar zijn standpunt is dat nieuwe gelovigen uit alle mogelijke achtergronden 
er volledig bij horen, zonder dat ze verplicht zijn de Joodse gebruiken over te nemen. Aan de andere kant 
zegt Paulus tegen de heidenen: Jullie moeten wel begrijpen waar je vandaan komt. Jullie zijn er, dankzij 
Gods genade, later bijgekomen. Zoals een wilde tak die op een edele olijf is geënt. Die edele olijf, die goede 
vruchtboom, dat is Israël. Het volk van Gods eerste keuze. 
 
ONTWORTELD 
Zoals mensen door hun geloof kunnen worden geënt op de edele olijfboom, zo is een mens zonder God 
ontworteld. Zonder voedingsbodem droog je uit, ook geestelijk. Je moet geworteld raken in goede aarde, 
oftewel geworteld zijn in Christus, en met je wortels putten uit de bron van levend water. in Psalm 1:3 staat: 
Hij zal zijn als een boom geplant aan stromend water, Op tijd droogt hij vrucht, zijn bladeren verdorren 
niet. Alles wat hij doet komt tot bloei. Een boom die aan stromend water geplant is, is fris en groen en 
draagt vrucht. Dat beeld wordt gebruikt voor mensen, mensen met sterke gezonde wortels. De kern van de 
Psalm is dat we geworteld moeten zijn in God. Dan pas komt er vrucht. De belangrijke vraag is dus: waarin 
ben je geworteld? 
 
DORRE BOOM 
Volgens Psalm 1 leeft alles wat met God verbonden is en komt het zelfs tot bloei. Bij God is niemand een 
dorre boom. In Jesaja 56:3 wordt een eunuch een dorre boom genoemd, maar van God mag hij zich zo niet 
noemen. God wil ook hem gebruiken. Wie geworteld is in Gods liefde (Efeziërs 3:17), dus in Christus, mag 
als ent delen in de vruchtbaarheid van de wortel. 
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